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5تخفیف 20 تا 30 درصدی عوارض ساختمانی شهرداری بیرجند5حضور استان در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن و بازآفرینی شهری 2بیرجندی ها خیلی تعارف می کنند

بارورسازی ابرها نیاز فوری

عمليات بارورسازي ابرها در ايران داراي 
سابقه 20 ساله است، اما عده اي اين 
طرح را غيرعملي مي دانند و عده اي 
نيز به سختي از آن دفاع مي کنند که 
روي  بدي  بسيار  تاثير  دوگانگي  اين 
در  حتي  و  گذاشته  طرح  اين  اجراي 
تخصيص بودجه نيز مسئوالن کشوري 
را با مشکل مواجهه کرده است. اما همه 
در اين مورد متفق القول هستند که با 
وجود احتمال شکست، در مناطقي که 
 ، دارد  وجود  بارندگي  ميزان  کمترين 
باز هم با کمترين احتماالت از کاري 
نکردن و از دست دادن فرصت بسيار 
بهتر است! سال 95 ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*امين جم

 

در آرای روحانی یک تعداد 
رای اصولگرا هم است

صفحه 6

صفحه 6

 دشمن هرچه می گوید 
دروغ است

صفحه 6

سیستم  مدیریتی 
کشور در ِگل مانده است

ملت ما بداند این مشکالت  
پیش روی ما باقی نمی ماند 

صفحه 6

چالش  قانون ۵۰ ساله 
در  خراسان جنوبی

گفتگوی آوا با معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی  استان درباره اراضی ملی 

مشروح در صفحه ۳ 

گی
 گر

س :
عک

سازمان های استان بی اعتنا 
به پیام های مردم

 چند روز از طرح موضوع مزايده های بنياد و نحوه هزينه کرد  آن در بيرجند  در روزنامه آوا می گذرد ولی 
مانند دفعات پيش اين سازمان که درگيری های مستقيم با مردم و سازمان های اجرايی ديگر استان 
دارد از پاسخگويی به رسانه ها استنکاف ورزيده و  مسئوالن  اين نهاد ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

مدیرعامل اتحادیه دامداران:

قیمت شیرخام باید منطقه ای شود
مديرعامل اتحاديه دامداران خراسان جنوبی گفت: در زمينه شير با توجه به نوسانات قيمت بهترين کار 
منطقه ای کردن قيمت شير خام است. غريبی ديروز در جلسه هيئت انديشه ورزی سازمان بسيج مهندسان 
کشاورزی و منابع طبيعی با محوريت بررسی وضع دام در استان اظهار کرد: يک ميليون و 500 رأس دام سبک 
و سنگين در استان وجود دارد. وی با بيان اينکه خراسان جنوبی دومين استان از ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

تحقق وعده رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور:

واریز 4 میلیارد  به حساب کمیته امداد  امام  خمینی
4 ميليارد تومان اعتبار که وعده رئيس کميته امداد امام خمينی کشور به خراسان جنوبی بود به حساب 
استان واريز شد. مدير کل کميته امداد استان گفت: اين اعتبار در بخش های فرهنگی، درمان، تامين لوازم 
زندگی مددجويان، برگزاری اردوهای دانش آموزان تحت پوشش و ساخت و مقاوم سازی مسکن مددجويان 
هزينه می شود. رضا سلم آبادی با بيان اينکه بيشترين اعتبارات با يک ميليارد... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

جناب آقای محمدحسن اکبری مطلق
مدیرعامل محترم توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

 و همکار گرامی جناب آقای بذلی
تسلیت صمیمانه ما را در سوگ عزیز از دست رفته تان مرحومه نجمه فرخی پذیرا باشید. 
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت بیکران الهی و برای شما و دیگر بازماندگان 

محترم طلب صبر و شکیبایی داریم. ما را در غم خود شریک بدانید
هیئت مدیره و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی
سفر پرخیر و برکت جناب عالی در اولین روزهای کاری و مصوبات ارزشمندی که امید است 
منجر به توسعه و پیشرفت شهرستان مرزی نهبندان شود، باعث شادی همشهریان عزیز گردید

 بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خویش را اعالم و از خداوند متعال برایتان توفیق روز افزون 
برای خدمت رسانی به مردم استان را آرزومندیم.

 محمد دوست- مرکز معاینه فنی خودروی سبک نهبندان

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  ۰1121۳2۵8۵۰۰۹ 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 ۱0 درصد تخفیف به خریدار داده ۱
خواهد شد. )برای کلیه کاربری ها به استثنای موارد ذکر 

شده در توضیحات(

امالک متصرفدار فقط به صورت نقد و اقساط و با ارائه 2
وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

0۵ درصد نقد + 0۵ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )42 ماهه(تجاری، مسکونی، اداری۱

30 درصد نقد + ۷0 درصد اقساط ماهیانه با سود 20 درصد

03 درصد نقد + 0۷ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )42 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

  فهرست امالک مازاد بانک جهت مزایده
مساحت عرصه نوع ملکآدرسردیف

)متر مربع(
مساحت اعیان 

)متر مربع(
مبلغ پایه مزایده نوع کاربری

)ریال(
توضیحاتوضع کنونیپالک ثبتی

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

جامع شوسف

۷۱۸ فرعی از ۶3 ۶44/000/000مسکونیحدود 2۵4/۱۱40ساختمان
اصلی، مفروز و مجزی 
شده از 32 فرعی از 

اصلی مذکور

بازدید از محل ملک الزامی،  تخلیه 
فروش با وضعیت موجود، 

فروش به صورت نقد و نقد - 
اقساط بدون تخفیف نقدی

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

۵2۸۹ فرعی از یک ۱/۱۸۵/۸00/000مسکونیحدود 40۷/0۵2۵4ساختمان
اصلی تجمیعی 
از ۵۱۵۶ و 30۸۵

بازدید از محل ملک الزامی،  تخلیه 
فروش با وضعیت موجود، 

فروش به صورت نقد و نقد - 
اقساط بدون تخفیف نقدی

واقع در 2۵ کیلومتری جاده 3
طبس- بشرویه

کشاورزی --4۹۵00زمین
صنعتی

بازدید از محل زمین الزامی،  تخلیه ۶3۱  اصلی بخش ۵۱۵/0۸2/4003
فروش با وضعیت موجود
و به صورت نقد و نقد - 

اقساط 

شهرستان بیرجند- خیابان 4
نبوت

 نبوت 23- پالک 43

پالک 232۸ فرعی 2/۶0۶/۸00/000مسکونیحدود 3۶02۹۵ساختمان
از 24۹ اصلی مفروز 
و مجزی شده از ۱۷ 

فرعی
 از اصلی مذکور

قدر السهم سه و یک دهم متصرفدار 
از ششدانگ سهم کل به 

صورت 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 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری فداکار ، 
برادری دلسوز و پدربزرگی مهربان مرحوم مغفور

کربالیی محمدعلی علی اکبری
جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۷/۱0/2۷ از ساعت 

۱3 الی ۱4 در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما 
سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: علی اکبری ، پیرتاج
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بسته های حمایتی دولت به چه کسانی تعلق می گیرد؟

بسته حمایتی دولت تنها به افرادی که یارانه دریافت می کنند، ارائه می شود و اشخاصی که یارانه دریافت 
نمی کنند، مشمول این طرح نمی شوند. طبق اظهارات یکی از مدیران وزارت کار، آن دسته از افرادی که 
یارانه دریافت نمی کنند، مشمول بسته حمایتی نمی شوند

سرمقاله

 بارورسازی ابرها نیاز فوری

*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...سال 95 هشت سورتي پرواز 

با هزینه کرد حدود یک میلیارد تومان در استان انجام 
شد که 10 تا 15 درصد میزان بارش باران را افزایش 
داد.این یعني این موضوع در استان آزمایش شده و 
پاسخ مطلوبي داده است.اما در سال 96 به دلیل عدم 
هماهنگي که مشخص نشد چرا و چگونه ، بارورسازي  
ابرها انجام نشد. اوایل امسال اما شاهد حجم زیاد نزول 
تدریج  به  که  بودیم  استان  گوناگون  نقاط  در  باران 
مشخص شد این بارش ها به دلیل بارورسازي ابرها 
است که البته چندان رسانه اي نشد و مسکوت ماند 
بخش بزرگی از بارش ها به شکل روان آب  هدر رفت 
یا منجر به سیل شد و در جاهایی نیز باران تگرگ به 
شکوفه درختان اسیب زد . برخي کارشناسان زمان 
مناسب براي باروري ابرها را اواخر فصل زمستان و اوایل 
فصل بهار مي دانند و برخي دیگر آبان تا اواخراردیبهشت  

را بهترین زمان مي دانند.
اوایل آذر اما یکي از مسئوالن استاني ، از رایزني ها براي 
بارورسازي ابرها از دوهفته آینده )در آن تاریخ( خبر داد 
که مردم استان را خوشحال کرد. اما با همه اینکه امسال 
طبق گفته کارشناسان هواشناسي سال مطلوبي درتمام 
کشور است و حتي امیدهاي زیادي نیز به  بهبود وضع 
استان بود ، اما حاال مدت هاست  ابرها مي آیند ، هوا 
سرخ مي شود اما خبری از باران نیست  ! تا کنون حتي 
چندین مرتبه پیش بیني هاي مراجع داخلي و خارجي 
هواشناسي غلط از آب درآمده و آنچنان که انتظار مي 
رفته است بارانی ندیده ایم.به هرروي ، به نظر مي رسد 
از دست دادن فرصت بیش از این هیچ سودي نداشته 
و فقط ضرر است.فرصتي که دیگر تکرار نمي شود  هر 
روز که مي گذرد وضع استان وخیم تر و آب موجود 
کاهش مي یابد.مدیریت نامطلوب آب موجود فعلي نیز 
نه توسط مردم و باالخص کشاورزان درنظر گرفته مي 
شود و نه انگار توسط مسئوالن.هنوز داغ هدررفت بیش 
از سي درصدي آب در شبکه فرسوده لوله هاي زیرزمین 
بر دلهایمان هست! موضوعي که شاید در سایر استان 
ها و اصال تمام جهان داراي سابقه باشد ، اما در استاني 
که با این حجم خشکسالي مواجه هست به هیچ وجه 
توجیه پذیر نیست. همانطور که اهمال در بارورسازي 
ابرها و پروژه هاي چنیني غیرقابل قبول است. امید 
است مسئوالن امر پاسخی درباره این موضوع و قول 
تضمینی به مردم ارائه کنند!چشم امید بسیاري این روزها 
به آسماني است که نمي بارد .شاید هم منتظر است 
 بارورسازي صورت گیرد! شاید به قول رئیس جمهور

ابر باهوش است. نگاه مي کند به پایینش.مي بینه خبري 
نیست! کویره! خوب براي چي بباره؟میره جاي دیگه!

وام ضروری
 بازنشستگان پرداخت شد

مدیرکل  زاده غالم  زهرا  جوان-  خبرنگاران 
بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی 
کشوری اظهار کرد: با همکاری بانک صادرات 
وام ضروری  اعالم شده،  بندی  مرحله  و طبق 
به  شرایط  واجد  متقاضیان  چهارم  مرحله 
بگیران  وظیفه  و  بازنشستگان  حقوقی  حساب 
پرداخت  شروع  زمان  از  افزود:  وی  شد.  واریز 
مرحله ای وام ضروری، تاکنون تعداد 1۳0 هزار 
نفر از این تسهیالت بهره مند شده اند و امکان 
اول  پرداخت وام مابقی واجدین شرایط مرحله 
شده  اعالم  بندی  مرحله  اساس  بر  نام،  ثبت 
بازنشستگان کشوری می توانند  فراهم می شود. 
ضروری  وام  شرایط  واجد  متقاضیان  اسامی 
و   9۷ سال  بگیران  وظیفه  و  بازنشستگان 
مرحله بندی پرداخت وام را در سایت صندوق 

کنند. مشاهده  بازنشستگی 

استانی  معموال  را  جنوبی  خراسان   - کاری  نسرین 
در   فرهنگی و شاخص  و  تاریخی  باستانی،   میراث  با 
عرصه کویر نوردی و زعفران و زرشک می شناسند.
سال  در  استان  این  تا  شده  دلیلی  آوازه  این 
به  گردشگران،  از  بسیاری  برای  اخیر  های 
ترجیح  شنیدن  به  را  دیدن  که  آنهایی  ویژه 
گیرد. قرار  سفر  گزینه های  میان  در  می دهند، 

تاریخی  آثار  و  غنی  فرهنگ  دارای  استان   این 
هایی  گنجینه  کنار  در  است،  زیادی  بسیار 
گنجینه  غنی ترین  جزو  را  آن ها  می توان  که 
غنای  که  هستند  آثاری  دارای  که  نامید  هایی 
برمی گردد.  قبل  سال  چندین  هزار  به  آن 
جاذبه های  و  منحصر به فرد  بسیار  طبیعت  همچنین 
خراشاد  روستای  و  لوت  کویر  چون  خاص 
است. شده  آن  به  ویژه  توجه  موجب  چنشت   و  

 بنا بر این گزارش ها استان ما با کمبود گردشگر روبرو 
رفت  ما محل  استان  مرکز  است  مدتی  حاال  نیست. 
ویژه گردشگران  به  آمد مکرر گردشگران خارجی  و 
این توریست های خارجی که  از  آلمانی است. یکی 
در  بیرجند  دانشگاه  دانشجویان  از  تعدادی  دعوت  با 
دی ماه به خراسان آمد یوجین گردشگری از کشور 
در حین  ولی  پوریای  زورخانه  در  او  با  بود،  نیوزیلند 
استانی  هم  ورزشکاران  ورزشی  تمرینات  تماشای 

شعرهای  معنی  اینکه  وجود  با  نشستم.  گفتگو  به 
میاندار را نمی فهمد اما با لذت آن را ضبط می کند. 
اولین  و  کردم  سفر  ایران  به  بار   11 تاکنون 
ام. آمده  جنوبی  خراسان  به   که  است  دفعه 
یوجین با تاکید بر اینکه ایران جذابیت های بسیاری 
دارد، می گوید: 11 بار به ایران سفر کرده ام و این 
اولین بار است که به خراسان جنوبی و بیرجند آمده ام.
سفر  مناطقی  به  دارم  دوست  دهد:  می  ادامه  وی 
کنم که کمتر توریست ها و گردشگران خارجی رفته 

بشناسم  را  ایران  مناطق  این  های  جذابیت  و  اند 
دهد:  می  ادامه  شوم.  آشنا  تازه  های  فرهنگ  با  و 
و  جوانان  چون  است  جالب  ای  زورخانه  ورزش 
گردشگر  گیرند،این  می  قرار  هم  کنار  میانساالن 
بسیار  را  ای  زورخانه  باستانی  ورزش  که  نیوزیلندی 
ورزش  این  در  اینکه  از  افزاید:  می  داند،  می  جالب 
با  همراه  و  دارند  قرار  میانساالن  کنار  در  جوانان 
سنتی  غذاهای  به  وی  است.  جذاب  است  موسیقی 
خراسان جنوبی اشاره و می گوید: در این سفر طعم 

که  کردم  تجربه  را  کشک  و  کوبیده  کباب  غذای  
را  ادویه  با  محلی  های  نان  و  بود  خوشمره  بسیار 
خصوص  به  غذاها  تنوع  داشتم،  دوست  بسیار 
است. بیشتر  بسیار  جنوبی  خراسان  در  سنتی 

وی اظهار کرد: مردم بیرجند زحمت کش و مهمان 
اما  درباره فرهنگ  تعارف  نواز و صمیمی هستند،  
گیج  اما  جالب  فرهنگی  که  بگویم  باید  آنها  کردن 
کننده است! و قواعد و قوانین جالبی دارد. مثل یک 
لهجه  با  را  تعارف  کلمه  که  او  است!  کالمی  بازی 
غذا  موقع  در  دهد:  می  ادامه  کند  می  تلفظ  جالبی 
خوردن یا وارد شدن به  هر مکانی بسیار تعارف می 
کنند. وی با اشاره به اینکه امنیت خراسان جنوبی و 
ایران برخالف تبلیغاتی که می شود خیلی خوب است،

و  اصفهان  و  شیراز  به  سفرهایم  در  افزاید:  می   
همه  که  کردم  پیدا  خوبی  دوستان  استان  این 
را  نوازی  مهمان  »یوجین«  بودند.  اطمینان  قابل 
می  ادامه  و  دانست  می  ها  ایرانی  جالب  شاخص 
با  بسیاری  خیابان  در  زدن  قدم  هنگام  به  دهد: 
کردید”  سفر  ایران  به  اینکه  از  ممنون   “ گفتن 
آنهایی  حتی  دادند.  می  ما  به  خوبی  حس 
با  مثال  و  بدن  زبان  با  نبودند  بلد  انگلیسی  که 
ما  به  شان  قلب  روی  بر  خود  دست  گذاشتن 
گفتند. می  آمد  خوش  بیگانه  یک  عنوان  به 

بیرجندی ها خیلی تعارف می کنند!
ودیعه گذاران حج اطالعات یوجین گردشگر نیوزیلندی:

خود را به روزرسانی کنند

زیارت  و  حج  امور  معاون  رضایی  مهر-اکبر 
وضعیت  آخرین  درباره  زیارت  و  حج  سازمان 
اطالعات  روزرسانی  به  و  ساماندهی  فراخوان 
حج  گذاری  ودیعه  قبوض  دارندگان  همه 
قبوض  دارندگان  تمامی  کرد:  اظهار  تمتع 
به  به،  نسبت  باید  تمتع  حج  گذاری  ودیعه 
سامانه  در  خود  اطالعات  تکمیل  و  روزرسانی 
برای  ریزی  برنامه  تا  کنند  اقدام  سازمان  رزرو 
همین  بر  حجاج  های  فراخوان  و  عزیزان  این 
اساس صورت گیرد.وی مبنای برنامه ریزی ها 
به  اطالعات  همین  را  تمتع  حج  زائران  برای 
روز رسانی شده دانست و افزود: کانال ارتباطی 
سایر  و   9۸ تمتع  حج  زیارت  متقاضیان  با  ما 
و  اطالعات  آتی،  های  سال  در  تمتع  حجاج 
سامانه های به روز رسانی شده است، بنابراین 
باید تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج 

نمایند. اقدام  این مهم  به  تمتع نسبت 

انتشار آگهی استخدام ۵ هزار 
کارمند جدید دولت در هفته آینده

عصر اعتبار- رئیس سازمان اداری و استخدامی 
هزار   5 کارگیری  به  برای  اطالعیه  انتشار  از 
داد.  خبر  آینده  هفته  در  دولت  جدید  کارمند 
یکبار  سال   5 هر  توسعه  ششم  برنامه  براساس 
بازنشسته  دولت  کارمندان  از  درصد   15 باید 
به  دولت می تواند  که  است  حالی  در  این  شوند 
میزان 5 درصد استخدام جدید انجام دهد.رئیس 
اطالعیه  انتشار  از  استخدامی  و  اداری  سازمان 
برای به کارگیری 5 هزار کارمند جدید دولت در 
هفته آینده خبر داد و افزود: همچنین در 5 سال 
تابستان  شدند  استخدام  نفر  هزار   140 گذشته 
استخدامی  آزمون  نفر  هزار   1۸ برای  گذشته 
وزارت  های  آزمون  است همچنین  برگزار شده 
و  شده  برگزار  اختصاصی  صورت  به  بهداشت 
وزارتخانه  این  در  نفر  هزار   11 گذشته  سال 

استخدام شده اند.

واریز مبلغ سبد معیشت
 کارگران تا چهارشنبه

با  کرد:  اعالم  بودجه  و  برنامه  مهر-سازمان 
طی  بیمه پردازان  نهایی  آمار  شدن  مشخص 
به  مصوب  معیشت  کمک  آینده  روزهای 
اساس  بر  شد.  خواهد  واریز  بیمه پرداز  حساب 
محترم هیئت  مصوبه  پیرو  سازمان،  این   اعالم 

بسته  »دستورالعمل  درخصوص  وزیران 
گروه های  از  غذایی  حمایت  و  جبرانی  کمک 
سازمان  بیمه پردازان  آمار  جامعه«  کم درآمد 
و  متعدد  های  بررسی  از  بعد  اجتماعی  تامین 
که  بیمه شدگانی  درخصوص  همپوشانی  رفع 
هدف  جمعیت های  و  گروه ها  این  محل  از 
همچنین  و  کردند  دریافت  معیشت  کمک 
تعیین خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون 
و  برنامه  سازمان  به  و  مشخص  ماه  در  تومان 
مختلف  کارگاه های  شد.پراکندگی  ارائه  بودجه 
سبب  دارند  اشتغال  آنها  در  بیمه پردازان  که 
طوالنی شدن بررسی های مورد نیاز شده است.

کارت های  کرد،  اعالم  ایران  مخابرات  شرکت 
می کنند. پیدا  مجدد  شارژ  قابلیت  همگانی  تلفن 

شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  صدری  مجید  سید  مهندس  ایران،  مخابرات 

بسیاری  در  اینکه  علیرغم  که  نکته  این  به  اشاره 
این  فناوری  بودن  قدیمی  دلیل  به  جهان  نقاط  از 
کامل  به طور  سرویس  این  ارائه  تلفن ها،  نوع 
تأمین  و  نگه داری  هزینه های  و  است  متوقف شده 
درآمدزایی  برابر  سه  تقریبًا  تلفن ها  این  تجهیزات 
در  ایران  مخابرات  شرکت  گفت:  می باشد،  آن ها 
کم شدن  به  توجه  با  فراگیر  ارتباطی  شعار  راستای 
نظر  در  همگانی  تلفن  اعتباری  کارت های  تولید 
همچنان  را  دستگاه ها  این  از  استفاده  تا  دارد 
نکته  این  به  اشاره  با  وی  دارد.  نگه  باقی  فعال 
در  متعددی  طرح های  ایران  مخابرات  شرکت  که 
ارائه  و  همگانی  تلفن های  رسانی  روز  به  جهت 

و  بررسی  دست  در  تلفن  کارت های  جدید  نسل 
استفاده  با  گفت:  دارد،  تکمیلی  های  تست  انجام 
جاری،  سال  پایان  تا  داخلی  شرکت های  دانش  از 
رسانی  روز  به  تلفن ها  این  از  عمده ای  بخش 
ادامه  در  مخابرات  شرکت  شد.مدیرعامل  خواهد 
شده  سعی  رسانی  روز  به  جدید  روش  در  افزود: 
از  همچنان  همگانی  تلفن های  کاربران  که  است 
بعد  و  کنند  استفاده  اختیار خود  در  تلفن  کارت های 
از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده 
مطلب  این  بیان  با  نمایند.وی  اقدام  آن  از  مجدد 
کارت های  رسانی،  روز  به  این  انجام  از  پس  که 
تلفن  کارت های  به  موجود  مصرف  یک بار  تلفن 

به  توجه  با  افزود:  می شود،  تبدیل  شارژ  قابل 
تلفن های  کارکرد  از  عمده ای  بخش  اینکه 
خاص  گروه  متراکم  بخش های  به  مربوط  همگانی 
پادگان ها  خوابگاه ها،  )ندامتگاه ها،  مثل  جمعیتی 
مخابرات  شرکت  داد:  ادامه  می باشد،  غیره(  و 
امکانات و  به  تمامی  با توجه  ایران در تالش است 
عزیز  هم وطنان  تمامی  ارتباطات  خود  ظرفیت های 
در  و  ممکن  شکل  بهترین  به  را  کشور  سراسر  در 
نگه  پایدار  فراگیر،  ارتباطی  شعار  تحقق  راستای 
افزود:  پایان  در  صدری  مجید  سید  مهندس  دارد. 
فاز اول اجرای این پروژه به زودی از استان تهران 

شد. خواهد  آغاز 

کارت هاي تلفن همگانی قابلیت شارژ پیدا مي کنند 

به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  میزان-معاون 
کار  دستور  در  مهر  مسکن  قیمت  افزایش  اینکه 
میلیون   40 مهر  مسکن  وام  سقف  گفت:  نیست، 
تومان است ولی در برخی از استان ها هنوز متمم ها 
بود  نرسیده  تومان  میلیون   40 به  میلیون   ۳0 از 
وام  رقم  افزایش  معنی  به  موضوع  این  تحقق  که 
خبری  نشست  در  طاهرخانی  نیست.  مهر  مسکن 
بازآفرینی  و  شهرسازی  مسکن،  نمایشگاه  حاشیه 
حال  در  جدید  شهر   ٢1 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
برنامه  این  شرکت   1۷ و  داریم  کشور  در  احداث 
میلیون  یک  عالوه  به  می برند،  پیش  را  ریزی 
مدیر  دارند.  اسکان  این شهر های جدید  در  جمعیت 
جمعیت  خصوص  در  جدید  شهر های  عمران  عامل 

به  جدید  شهر های  جمعیت  گفت:  جدید  شهر های 
در  فعالیت ها  از  بسیاری  و  رسیده  نفر  هزار   100
از  جدید  شهر های  و  شده  پذیر  صرفه  شهر ها  این 

است. مطلوب  بسیار  جمعیتی  رشد  لحاظ 
در  مهر  مسکن  قیمت  افزایش  کرد:  بیان  وی 

نیست. کار  دستور 

افزایش قیمت مسکن مهر در دستور کار نیست

پرورش  و  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس  فارس- 
یک  را  کنکور  زمان  سنجش  سازمان  گفت: 
تیرماه  دوم  هفته  در  کنکور  و  داد  تغییر  هفته 
درباره  عمادی  عبدالرسول  می شود.  برگزار 
بین  کم  فاصله  از  دانش آموزان  برخی  گالیه 
رایزنی ها  کرد:  اظهار  کنکور  و  نهایی  امتحانات 

به  منجر  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  در 
یک  تنها  و  نشد  کنکور  زمان  در  زیادی  تغییر 
ادامه  افتاد.وی  تأخیر  به  کنکور  زمان  هفته ای 
خود  خاص  استدالل های  سنجش  سازمان  داد: 
داده های  فرآوری  برای  عنوان می کند  و  دارد  را 
به  و  دارد  نیاز  زمانی  یک  به  کنکور  به  مربوط 
خیلی  را  کنکور  زمان  نمی تواند  دلیل  همین 
دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  دهد.عمادی  تغییر 
امتحانات  زمان  نمی تواند  نیز  پرورش  و  آموزش 
مجلس  مصوبه  اساس  بر  و  دهد  تغییر  را  نهایی 
کرد:  تصریح  شود.وی  برگزار  ماه  خرداد  در  باید 
ماه  تیر  اول  هفته  که  کنکور  اساس  این  بر 
می شود. برگزار  تیرماه  دوم  هفته  می شد،  برگزار 

زمان برگزاری کنکور یک هفته تغییر کرد
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سربیشه، خیابان مدرس، خیابان شهید خسروی، كوچه شهید خالداری ملکی آقای محمد حسین قاسمی فرزند غالمرضا دارنده شماره 
شناسنامه ۸۸  و شماره ملی ۰۶۵۲۹۰۶۳۸۹ كه سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود اربعه شماال : به 
طول ۱۰/۰۵ متر دیوار به دیوار پالک ۹۸۹ فرعی شرقا: به طول ۳۰/۰۵ متر دیوار به دیوار پالک ۹۹۸ فرعی جنوبا به طول ۹/۹۵ متر درب و 
دیواریست به كوچه غربا به طول ۳۰/۱۵ متر دیوار به دیوار پالک ۹۹۶ فرعی همگی از ۲۸- اصلی بخش ۶  سربیشه و حقوق ارتفاقی ندارد 
كه طبق سند رهنی شماره ۲۳۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۴ و سند متمم ۲۵۸۳ مورخ ۹۲/۱۲/۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ سربیشه در قبال 
مبلغ ۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد و شش میلیون ریال( به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت شصت 
ماه در رهن بانک ملت، شعبه سربیشه قرار گرفته است و  بانک مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت 
از دفترخانه تنظیم كننده سند راجع به وصول مبلغ ۳۱۱/۴۰۸/۷۶۴ ریال طلب خویش بدین شرح )مبلغ ۲۳۹۸۲۶۹۱۳ ریال اصل طلب 
و مبلغ ۷۱۵۸۱۸۵۱ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست )۱۳۹۷/۳/۱۰(  به انضمام جریمه دیركرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه بر 
علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده كه پرونده ای تحت كالسه ۹۷۰۰۰۳۴ در این خصوص نزد واحد اجراء اداره ثبت اسناد و 
امالک سربیشه تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت ویا نزد صندوق 
ثبت  تودیع ننموده بنا به در خواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده بشماره ۹۷۰۰۵۱۲ مورخه ۹۷/۷/۷ كارشناس رسمی  دادگستری 
ملک مورد رهن بصورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و تلفن با حدود و  مشخصات مذكور به مبلغ یک 
میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و پانصد هزار ریال )۱۲۳۶۵۰۰۰۰۰ ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است و حسب تقاضای بستانکار 
در روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه به آدرس خیابان 
مدرس - روبروی اداره پست از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. و در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از كسر هزینه های مندرج در فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ 
آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار بموجب وارده شماره ۹۷۰۰۰۵۳۲ مورخه ۹۷/۷/۱۷  گواهی نموده كه ملک مورد 
رهن فاقد بیمه می باشد. و باستناد  تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد 
بر عهده اداره اجرا خواهد بود . هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ آئین نامه اجرا  وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی ، عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده  اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد.  
هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و  مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵                محمد حسین مصلحی-  رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سربیشه

آگهی تغییرات شركت غزال گوشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۹۴۷ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غالمرضا بزرگان به شماره ملی ۰۶۵۲۴۳۸۵۴۷ و آقای میثاق 
بزرگان به شماره ملی ۰۶۴۰۳۶۷۶۷۴ و خانم مریم بزرگان به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۶۵۲۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میالد 
بزرگان به شماره ملی ۰۶۵۳۱۲۹۱۴۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم زهره حشمتی 
به شماره ملی ۵۲۳۹۸۵۷۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ورقانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۸۶۰۹ به عنوان بازرس علی البدل 

شركت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه كثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شركت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳4۷۹4۹(

آگهی تغییرات شركت غزال گوشت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۹۴۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غالمرضا بزرگان به شماره ملی۰۶۵۲۴۳۸۵۴۷ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خانم مریم بزرگان به شماره ملی۰۶۵۱۹۱۶۵۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میثاق بزرگان به شماره 
ملی۰۶۴۰۳۶۷۶۷۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - كلیه اوراق تعهدآور شركت از قبیل چک 
و سفته و برات با امضای آقای غالمرضا بزرگان )مدیرعامل( و خانم مریم بزرگان )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شركت معتبر می باشد 

و اوراق عادی با امضای آقای غالمرضا بزرگان )مدیر عامل( و مهر شركت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳4۷۹۵۰(

آگهی تغییرات شركت داد و ستد پاسارگاد ترنم خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۴۶۴۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مینا اورنگی به شماره ملی 
۰۹۳۹۶۳۱۹۳۸ و آقای رضا محدث به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۸۲۴۲ و خانم معصومه نصرآبادی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۷۴۸۴۱ به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳4۷۹۵۱(

آگهی تغییرات شركت داد و ستد پاسارگاد ترنم خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۴۶۴۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم مینا اورنگی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۳۱۹۳۸ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا محدث به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۸۲۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه 
نصرآبادی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۷۴۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - كلیه اوراق و اسناد تعهدآور 

شركت از قبیل چک و سفته با امضای خانم مینا اورنگی )مدیرعامل( به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳4۷۹۵۲(

  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

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

091۵   0۵6   2100   

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵6-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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جشن تکلیف دختران دراستان

جشن تکلیف دختران در شهرستان های قاین، سربیشه و زیرکوه برگزار شد. به گزارش صدا و سیما، جشن تکلیف دختران پایه سوم ابتدایی در قاین 
برای 670 دانش آموز، سربیشه 150 دانش آموز و در زیرکوه برای 220 دانش آموز برگزار شد. در این مراسم  که با حضور اولیای دانش آموزان و 
سالم آوای عزیز این همه درد دل مردم عزیز چرا جمعی از مسئوالن برگزار شد، دانش آموزان با قرائت قرآن و شهادتین، پیمان نامه و اجرای برنامه های متنوع اولین بهار تکلیف خود را جشن گرفتند.

هیچ جوابیه از طرف سازمان های مربوطه نداره.باید به 
اون همشهری محترمی که بیمارستان رو به صحنه 
نبرد تشبیه کرده بگم دوست عزیز جنگ که خوبه 
من واسه مداوا بچه ام رو بردم به همت پرستارای بی 
مسئولیت چند درد دیگه هم به بچه ام اضافه شد همه 

اینها حق الناس است خدا  بخیرکند.
915...346

مردم فهیم بیرجند. حال که هیچ امیدی به ساماندهی 
توزیع گوشت مرغ و گوسفند توسط مسئوالن دلسوز 
نیست و انگار مسئوالن از نابسامانی و تشکیل صف 
های طوالنی خوششان می آید بیایید انصاف داشته و 
فقط به اندازه نیاز خود این اقالم را تهیه کنیم تا به دیگر 

همشهری هامون هم برسه.
915...481

بنیاد    من زمین موسوی را در شرایطی خریدم که 
برای زمین سند صادر کرده بود و سه دانگ آن به 
نام بنیاد بود و سه دانگش به نام کسی که من ازش 
خریدم بعد گفتن سندها و قراردادهای قبل باطل شده 

آیا بنیاد مقصر  نیست؟
915...297

سالم با وجود خشکسالی هنوز راه های زیادی برای 
اما   هست.  روستاها  در  ماندن  به  تشویق  و  کمک 

کجاست کسی که تخلیه روستا را  خطر بداند.
915...648

سالم جناب آقای جاوید شهردار محترم لطف کنید اگر 
مدیری برا جایی می گذارید الاقل سواد اون قسمت را 
داشته باشد. تا برای جواب هر ارباب رجوعی به دفتردار و 

نیروهای  زیرمجموعه متوسل نشود .ممنون
903...112

با تشکر از عزیزان روزنامه آوا برای انتقال حرف مردم 
به مسئوالن،تعداد اتوبوس ها در مسیر کویر تایر و الهیه 
بسیار کم می باشد به طوری که باید مدت زیادی برای 
اتوبوس منتظر بایستیم، عالوه بر این اتوبوس های 
موجود هم بسیار فرسوده هستند لطفا مسئوالن تمام 

مناطق شهر را به یک چشم ببینید.
ارسالی به تلگرام آوا

این  در  که  هایمان  برای همشهری  کنیم  یادآوری 
روزهای سرد به فکر پرندگان و جانداران هم باشیم  
 به راحتی می توانیم اضافه غذا که به آشغالی  ریخته 
می شود را در کنار درخت و یا پشت بام بریزیم و با یک 
تیر دو نشان بزنیم هم اسراف نشده هم به این موجودات 

بی زبان کمک کرده ایم.
915...452

سالم آوا، مسئوالن فقط شعار می دهند و در واقع 
معلول  یک  اگر  کنند.  نمی  معلوالن  برای  کاری 
ویلچری در یک روز بخواهد گشتی در شهر بزند هیچ 
جایی ندارد نه مرکزی برای سرگرمی، نه تفریحی و 

دلگرمی و باز مجبور است خانه نشین شود .
910...639

اتوبوس  ایستگاه  برای  خواهشمندیم  مسئوالن  از 
یک  نمایشگاه  جنب  غفاری  خیابان  دانشجویی 
صندلی ای در نظر بگیرند زشت هست که ببینی 
دانشجوی بیچاره روی لبه جوب می نشیند و منتظر 
اتوبوس. آن هم در این هوای سرد. ما انتظار ایستگاه 
مکانیزه نداریم. یک صندلی هم بگذارید کافی است 
ارسالی به تلگرام آوا

بنده یک صنعتگر هستم که برای دریافت سهیمه 
بیرجند  نفت  شرکت  خوان  هفت  از  باید  گازوئیل 
روز   20 االن  و  بیفتم  کارها  بسیاری  از  و  بگذرم 
از  ها  ماشین  هستم  مسئله  این  درگیر  که  است 
حتی  متاسفانه  و  بیکارند  کارگران  و  افتاده   کار 
تلفن های شرکت نفت برای یک تاییده ساده جواب نمی 
دهند و باید به مرکز استان مراجعه کنم و از طرفی از تمام 
استان باید برای گرفتن سهمیه به بیرجند مراجعه می کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

از شهرداری تشکر می کنم که برای ممیزی امالک 
دست به کار شده اند، ولی کاش در رفع تخلفات 
جریمه  به  و  داشتند  می  جدیت  هم  ساختمانی 
قانع نمی شدند، در کوچه های تنگ نیلوفر، مرکز 
بهداشت ساخته اند که دیوار آن از حد پیاده رو تجاوز 
کرده است می گویند پروژه خیرساز است و نمی 
توان آن را پلمپ کرد ، مردم کوچه چه گناهی کردند 
که این ها تخلف کنند و بعد جریمه بدهند و چوب 
بی قانونی را مردم بخورند؟ کوچه ای که اگر یک 
ماشین پارک کند دیگری به سختی رد می شود. 
درب مرکز بهداشت را هم از داخل کوچه گذاشته اند 

آخر با چه عقلی! لطفا شهرداری پیگیر باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

دیروز به پارک آزادی رفتم ولی متاسفانه درختان قسمت 
بلوار جمهوری بسیار وضعیت نامناسبی داشت و در حال 

خشک شدن است، چرا مسئوالن رسیدگی نمی کنند
ارسالی به تلگرام آوا

شهردار محترم منطقه دو ادامه آیلند کانال خیابان 
شیرین تا انتهای چهارشنبه بازار از واجبات است لطفا 

قبل از هرگونه حادثه دلخراش اقدام فرمایید
915...423

دلمان در این شهر پوسید چرا هیچ کس به فکر این 
موضوع نیست و اهمیت نمی دهد، جوانان در این شهر 
چگونه و کجا تفریح کنند، این همه والدت ائمه را داریم 
ولی دریغ از یک جشن که در شهر باشد، من یک 
دانشجو هستم و در مقابل دوستانم در این مورد همیشه 

مورد تمسخر قرار می گیرم
ارسالی به تلگرام آوا

من فکر می کنم  شورا و شهرداری باید  وقتی کسی پیدا 
می شود میلیون ها تومان بصورت خیر خواهانه در یک 
پروژه که منفعت عمومی دارد و خیرش به تمام اهالی 
شهر می رسد طرحی را مطرح کنند تا از عوارض و 
اخذ وجوهات پروانه معاف شوند بدین صورت شهرداری 
هم که یک نهاد مردمی است در کارهای عام المنفعه 
شراکت می کند و از طرف دیگر خیرین هم به کارهای 

خیر تشویق می شوند.
915...423

من در  محله 17 شهریور زندگی می کنم، با توجه 
به اینکه در فصل امتحانات قرار داریم و در بعضی از 
ساعات روز خیابان ها شلوغ است و امکان بروز حادثه 
برای دانش آموزان در این محله باال است خواهشمند 

است نسبت به این موضوع نظارت شود.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا ضمن تشکر از همکاری صمیمانه پلیس 
راهنمایی و رانندگی چهار راه خیابان نواب صفوی 
و خیابان مفتح که یکی از چهار راه های پرتردد 
مخصوصا ابتدای صبح به خاطر  رفتن شهروندان 
ترافیک  متاسفانه  باشند  می  خود  کار  محل  به 
شدیدی اتفاق می افتد از مسئوالن زحمت کش 
تقاضا دارم برای این چهار راه یک چراغ راهنمایی 
و رانندگی یا یک پلیس بگذارند تا شاهد تصادف و 

ترافیک شدید نباشیم .
ارسالی به تلگرام آوا

 ... کلینیک  از  گرفتن  تلفنی  نوبت  خواد  می  کی 
 درست شود متاسفانه هر بار که تماس می گیرم یا 
می گویند نوبت ها پر شده است یا دکتر متخصص 
شیفت کاریشان تغییر کرده است لطفا یک راه حلی برای  
این مشکل پیدا کنند تا مردم بتوانند به راحتی از تغییر 

ساعت کاری دکتر اطالع پیدا کنند .
ارسالی به تلگرام آوا

اینکه رسالت عدالت طلبی را  از  آوا، ممنون  سالم 
دنبال می کنید، لطفا درباره دستگاه هایی همچون 
بنیاد مستضعفان که سالهاست حق مردم را ضایع 
می کند بیشتر بنویسید تا آقایان تصور نکنند مردم 
از آن ها راضی هستند. جانمان به لبمان رسیده است 
مردم  فکر  به  ای  ذره  این مسئوالنی که  از دست 
نیستند و خودشان را مردمی می دانند، کجای درآمد 
بنیاد برای مستضعفان خرج می شود که نام خودش 
را به نام آن ها گذاشته است، همان بهتر که بنا به 
فرموده امام بگوییم بنیاد مستکبران! در این اوضاع 
سخت اقتصادی مردم باز هم دست از این سیاست 
های مزخرف گران کردن زمین ها و فرستادن پول 
به تهران برنداشتند ، آخر تا کی مردم بیرجند ببینند و 
چیزی نگویند؟ بنیاد مستضعفان پاسخ بده جوابیه بده 
مردم بیرجند می خواهند بدانند چه کسی پشت این 
سیاست های شماست که این گونه قیمت زمین را 

افزایش می دهید؟
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما

پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

با عنایت به پیام مردمی با موضوع »مسئولی که 
کجا  از  رو  شربتون  آب  خودتون  واقعا  دونم  نمی 
فراهم می کنید روزتون بخیر به نظرتون وضع آب 
آشامیدنی بیرجند استاندارد الزم رو داره؟ ای سی آب 
1400 باشه خیلی زیاده حاال از امالح مضر خبری 
ندارم. مگر چند خانواده امکان استفاده از آب شیرین 
کن خانگی با حمل آب شیرین از بیرون واسشون 
هست؟ هیچ به مضراتش که گریبان قشر ضعیف 
جامعه رو می گیره فکر کردین؟ دوست داشتین می 

تونین بهش فکر کنید.«
شرب  آب  کیفی  مباحث  رساند:  می  استحضار  به 
از  مربوطه  استانداردهای  و  ها  مطابق دستورالعمل 
سوی امور آب و فاضالب بیرجند به صورت روزانه 
بررسی و به صورت هفتگی،  ماهیانه و فصلی  کلیه 
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب شبکه آب 
تحت پوشش و منابع آب زیرزمینی توسط امور آب 
و فاضالب بیرجند و مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 
نمونه برداری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که 
در این خصوص کلیه پارامترهای شیمیایی و میکروبی 

آب در استاندارد مربوطه می باشد.

 آنچه باید درباره ملی شدن اراضی بدانیم

نگاه گوشه چشم نمایندگان استان به قوانین منابع طبیعی، مشکالت زیادی  را حل می کند
ملی شدن اراضی با توجه به شرایط زمانی و مکانی باید جرح و تعدیل شود

محمودآبادی- وقتی برخی از قوانین را مرور می کنیم در 
نوشته ها بسیار شفاف و سهل می آید، اما وقتی پا در میدان 
قانون می گذاری انگار به پایین تاالری تاریک رسیده ای 
که خروج از آن وهم انگیز می شود، مانند قانون ملی شدن 

جنگل ها و مراتع کشور و تمام حواشی آن.
نیست  باخت  و  برد  ماجرای  اراضی یک  ممیزی  ماجرای 
اما برخی افراد باخت، در این ماجرا را یک کیش و مات 
این  این اساس تالش می کنند در  بر  حسابی می دانند. 
میدان هیچگاه بازنده نباشند. خراسان جنوبی یکی از استان 
های پهناور ایران است. استانی با 15 میلیون هکتار که سهم 
زیادی در بیابان دارد. استانی که 97 درصد از عرصه هایش 

موضوع  وقتی  این همه  با  است.  منابع طبیعی  به  متعلق 
ممیزی اراضی مطرح می شود ، عده ای انگار داغ دل شان 
تازه شده باشد   از بی عدالتی هایی که بر آن ها روا شده 
است سخن می رانند و عده ای که راه اصلی و مناسب را پیدا 
 کرده اند امروز در عرصه های منابع طبیعی که اجاره کرده اند

 از نتیجه طرح های احیا، مروارید می چینند. در این باره 
گفتگویی با معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید. 
حمید باقرپور در این باره می گوید: ممیزی اراضی یعنی  
زمین های ملی را از غیر ملی تفکیک کنیم. چرا که به این 
طریق می توان حفظ و نگهداری ، اصالح و احیای مراتع و 
همچنین طرح های آبخیزداری مفید را در منطقه عملیاتی 
کرد.برای اجرای ممیزی زمین اولین اقدام استعالم از اداره 
ثبت اسناد است، از این اداره سوال می شود آیا زمینی که 
 به شماره پالک ثبتی ... است دارای نقشه یا کروکی است ؟

اگر پاسخ مثبت باشد، مالک عمل خواهد شد و چنانچه 
و  عرفی  حدود  تحدید  جلسه  صورت  باشد  منفی  پاسخ 
محلی به کمک ریش سفیدان و معمرین و معتمدین محل 

تنظیم خواهد شد.

 * آیا ممکن است در آنچه اداره
 ثبت اسناد پالک گذاری کرده نیز 
خطا یا مشکلی وجود داشته باشد؟

بله ممکن است. همان طور که می دانید تا پیش از این 
نقشه های هوایی و استفاده از آن به این شکل نبود. اداره 
ثبت نیز از سیستم های نوین برخوردار نبود. بر این اساس 

مواردی نیز داشته ایم که یک زمین برای دو یا سه نفر سند 
شده بود که این خود انجام امور مربوط به تحدید حدود 
عرفی را با مشکل مواجه می کند. قوانین این سازمان )ثبت 
اسناد و امالک کشور ( نیز متعلق به تاریخ 1310 است پس 
وجود چنین مشکالتی دور از ذهن نیست. اما در سال های 
اخیر استفاده از سیستم های نوین در تشخیص مکان و 
نقشه برداری های هوایی از بروز اینگونه مشکالت تا حد 

زیادی کاسته است.

*  مبنای کار منابع طبیعی در استفاده 
از نقشه های هوایی چگونه است؟

یکی از مالک های ممیزی استفاده از عکس های هوایی 
است، البته با اینکه مبنای کار استفاده از عکس های مقارن 
با  27 دی ماه 1341 است ، سال قانون ملی شدن جنگل ها 
و مراتع کشور که بر اساس آن باید عرصه های منابع طبیعی 
کشور حفظ شود. اما به دلیل نبود امکانات برای تهیه این 
عکس ها در خراسان جنوبی، عکس های مورد نیاز چهار 
سال بعد یعنی سال 1345 انجام و تا سال 1348 تهیه شده 
 که مبنای کار در این استان نیز استناد به این عکس ها است .
بنابر این اگر در این عکس ها مشخص شود که از سال 45 
تا 48 آثاری از کشت و کار در زمین وجود دارد آن زمین 

ملی نخواهد بود.
 

* در زمان حاضر ممیزی زمین ها 
چگونه انجام می شود؟

اولین اقدام برای تعیین ممیزی، نقشه برداری است که شرح 
آن در برگ تشخیص پر می شود که این برگ تشخیص از 
نظر قانونی به منزله سند مالکیت دولتی است. در گام دوم 
آنچه ثبت شده، در روزنامه های محلی و سراسری برای 
یک نوبت آگهی می شود و به مدت 6 ماه زمان تعیین می 
شود که اگر معترض یا مدعی نسبت به مالکیت زمینی که 
نقشه برداری شده پیدا شد، از طریق شعبات ویژه مستقر در 
دادگستری مرکز استان با ارائه مدارک و مستندات مثبته 

احقاق حق خواهد کرد.

* آیا همه از این ماجرا باخبر خواهند شد؟

این دغدغه برای ما نیز مطرح است. اما با توجه به فعالیتی 

که در این زمینه انجام می شود و مهلت قانونی که تعیین 
شده، نمی توان گفت اگر مالکی باشد از ملی شدن زمین 
خود باخبر نخواهد شد. چرا که روزنامه های مورد نظر در 
تمام روستاهای اطراف در معابر عمومی، مسجد،حسینیه 
ها، پاسگاه ها،شورای روستا و . . . قرار می گیرد. عالوه بر 
این چون این کار توسط ماموران منابع طبیعی و به کمک  
متوجه  همه  شود  می  انجام  انتظامی  نیروی  همکاران 
اهمیت کار می شوند و ناخودآگاه به دنبال چرا و چگونگی 
ماجرا می روند. البته در هر قسمتی که آگهی منتشر شود 
 صورتجلسه ای نیز تنظیم می شود که با توجه به فرصت

 6 ماهه به نظر می رسد حجت بر ما تمام می شود!

* دقیقا در این 6 ماه چه اقدامی
 می توان انجام داد؟

اول اینکه اگر فردی ادعا می کند که زمین آگهی شده ملی 
نیست، می تواند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالک 
محل وقوع ملک ، پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت 
خود را اخذ کند حال چنانچه اراضی جزو عرصه های ملی 
باشد،همان طور که قبال اشاره شد از طریق شعبات ویژه 

اقدام خواهد کرد.

*  چه مساحتی از استان جزو
 منابع طبیعی است و چه مساحتی
 از آن سند مالکیت دولتی دارد؟

در این استان از 15 میلیون هکتار، 14 میلیون و 500 هزار 
هکتار یعنی حدود 97 درصد مساحت کل استان عرصه های 
منابع طبیعی است که برای 13 میلیون و 900 هزار هکتار از 
آن سند مالکیت اعم از ملی و دولتی صادر شده و 600 هزار 

هکتار دیگر هنوز در دست بررسی است.

* در کدام شهرستان ها ممیزی اراضی کامل و 
در کدام شهرستان ها هنوز اجرایی نشده است؟

در نهبندان ، سربیشه و درمیان ممیزی به پایان رسیده و 
اسناد مالکیت برای دولت و در بخش هایی برای شهروندان 
طبس،  مانند  هایی  شهرستان  در  اما  است،  شده  صادر 
ادامه  کار  هنوز  بیرجند  و  قاین  بشرویه،  فردوس،سرایان، 
دارد. البته کار تعیین ممیزی ها در شهرستان طبس کمی 

عقب تر است چرا که در این شهرستان هنوز 20 هزار هکتار 
زمین فاقد نقشه برداری است. این درحالی است که در دیگر 

شهرستان ها کار نقشه برداری کامل شده است.

* امکان خطا در امر ممیزی وجود دارد یعنی 
مواردی نیز داشته اید که بعد از اعتراض  زمین 

به شهروندان برگشت یابد؟

امکان خطا در همه اموری که انسان انجام می دهد وجود 
دارد، در این بحث همین بس که پرونده های سند شده 
زمین در ثبت بعالوه آنهایی که منابع طبیعی سند کرده و 
همچنین زمین های در حال بررسی ازتمام مساحت ایران 
کار  جای  یک  دهد  می  نشان  موضوع  این  است.  بیشتر 
است  گذشته  قرن  نیم  به  مربوط  که  قانونی  اجرای  در 
را  نهادی  یا  و  دستگاه  هیچ  خواهم  نمی  زند.  می  لنگ 
مقصر این موضوع اعالم کنم اما این موضوع به روشنی 
مطرح است که گاهی خطا در کار ماموری که اطالعات 
زمین را دریافت می کند، وجود دارد در غیر این صورت 
که ما نباید پرونده رسیدگی یا شکایات و مهلت اعتراض 
زمین  از  برخی  برگشت  البته  و  گذاشتیم  می  را  ماهه   6
ها به شهروندان نیز نشان می دهد، خطا در این سیستم 
وجود دارد. با اعترض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به 
کمیسیون های ماده واحده )تا قبل از سال 94( و شعبات 
ویژه مستقر در دادگستری مرکزی استان بخشی از اراضی 
از حالت ملی خارج و به عنوان مستثنیات منظور می شود. 
در خصوص مابقی اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
مبادرت به اجرای مقررات مواد 13 )آیین نامه اجرایی قانون 
ملی شدن جنگل ها مصوب 9 شهریور 42( و 39 )قانون 
حفاظت و بهره برداری مصوب 30 مرداد 46( و در نهایت 

اخذ سند مالکیت می کند.

* به نظر شما بعد از این همه سال
  این قوانین نیاز به بازنگری ندارد؟

بله ،  به نظر این قوانین می بایست با توجه به شرایط زمانی و 
مکانی جرح و تعدیل شود، مشخصا قانون ملی شدن جنگل 
ها نیاز به بازنگری اساسی دارد، البته ما نیز بارها و بارها از 
طریق نمایندگان مجلس و حتی کمیسیون آب و کشاورزی 

و منابع طبیعی پیگیر این مهم شده ایم.
  

* آیا این پیگیری ها به جایی هم رسیده است؟

بله، در دولت قبل الیحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور از سوی دولت ارائه و حتی  7 ماده قانون آن نیز در 
صحن مجلس مطرح شد که متاسفانه به دالیل نامعلومی 
دولت الیحه خود را باز پس گرفت. حال به نظر می رسد 
قالب  در  دولت  یا  و  طرح  قالب  در  نمایندگان  چنانچه 
الیحه وضعیت تشخیص و تسهیل اراضی ملی و دولتی 
در  متشکله  های  پرونده  تعداد  تنها  نه  کند  پیگیری  را 
مراجع قضایی )بهداشت قضایی( کاسته خواهد شد،بلکه 
با صمیمیت بیشتر و بدون هیچگونه  نیز  مردم و دولت 
با  اراضی  مالکیت  وضع  خصوص  در  مشکلی  و  تنش 

یکدیگر مواجه خواهند شد.
اینکه  نه  کنی  می  مرور  که  را  قوانین  از  برخی  گاهی 
نظر  به  طور  این  باشد،اما  قانون  زیاد  از سن  ایراد  فقط 
می رسد که آن قانون به جای کاهش دردسرهای مردم 
چالش برایشان ایجاد کرده،اما کارشناسان زیادی نیز با 
تشخیص این چالش سعی در کاهش معضالت آن دارند 
مقصد  به  الزم  زمان  در  گاه  هیچ  تنها  دست  البته  که 
به  استان  نمایندگان  چشم  گوشه  شاید  رسید.  نخواهند 
آنچه معاون حفاظت و امور اراضی می گوید،کمی آنهایی 

را که رای داده اند را به آرامش برساند.

چالش عمیق خراسان جنوبی
با قانون 50 ساله

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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موفقیت و انرژی

کنار آمدن با غم و اندوه

داشته های تان را همسو کنید 

برای موفقیت در کسب و کار و زندگی از تالش های 
بازاریابی تان فهرست تهیه کنید: وب گاه تان، حضور 
در توییتر، اینستاگرام، وبالگ، خبرنامه  ایمیلی و غیره. 
حاال به فهرست تان نگاه کنید: آیا همه  داشته های تان 
از منظر برندسازی و لحن صدا همسو هستند؟ اگر 

بله: ادامه بدهید. 
اگر نه: از خودتان بپرسید آیا باید همه  این تالش ها 
را دنبال کنید یا دارند شما را از تمرکز روی چیزی 
اثربخش تر دور می کنند. همچنین در نظر داشته  باشید 
چگونه می توانید پیام تان را در این مجراها بهتر کنید 
تا عملکرد قوی تری داشته  باشند. استیون هونان، یک 
بازاریاب، پیشنهاد می کند برای موفقیت در بازاریابی  
اینترنتی متن فراخوانی و تعیین سطح، نوشتن و لحن 

صدا را شروع کنید.

5 راه حل اساسی برای
 کمک به کنار آمدن با غم و اندوه

1. احساسات تان را با یک دوست امین یا یکی از 
اعضای خانواده در میان بگذارید. در واقع این فرد 
باید کسی باشد که خوب به حرف های شما گوش 
بدهد، سعی در قضاوت کردن در مورد آن یا تغییر 

دادن شما نداشته باشد.
شما  به  که  دهید  انجام  کارهایی  کنید  سعی   .2
پیاده روی بروید، دوش آب  آرامش می دهد. به 
گرم بگیرید، یک کتاب خوب بخوانید، به گل و 
گیاه های خانه رسیدگی کنید یا به سایر سرگرمی 

های مورد عالقه تان بپردازید.
 استرس تان را پایین آورید.

ذهن تان را آرام کنید.
احساسات تان را تسکین دهید.

نوعی آسودگی خیال در جسم تان ایجاد کنید.
تمدد اعصاب را به طریقی طبیعی و آسان ایجاد کنید.

3. راهی برای آرام کردن و تسکین خود پیدا کنید. 
این کار باعث می شود احساسات تان آزاد و رها 
بخش  آرامش  موسیقی  به  کنید،  مدیتیشن  شود. 

گوش دهید یا حرکات کششی ساده انجام دهید.
انجام  را  کار  این  وقتی  کنید.  نویسی  خاطره   .4 
خوب  شنونده  یک  ماند  می  این  مثل  دهید  می 
دارید که می توانید به او اطمینان کرده و حرف 

هایتان را با او در میان بگذارید.
خود  دوست  بهترین  چطور  که  بگیرید  یاد   .5
باشید. سعی کنید یک بار دیگر نگاهی به خودتان 
بیاندازید و این بار با عشق و عالقه به خودتان نگاه 
کنید. ببینید شاید تا امروز با خودتان به تندی و 
سنگ دالنه رفتار می کردید، از این به بعد به جای 

آن برای خودتان همدردی و دلسوزی کنید.

تسکین درد  مفاصل 
و عضالت با جوز هندی

جوز هندی دارای روغن های ناپایدار زیادی است که 
خواص ضد التهابی دارد و به همین علت برای تسکین 
درد مفاصل و عضالت مفید است. روغن جوز هندی 

می تواند التهاب مفاصل و درد ناشی از التهاب مزمن را 
کاهش دهد.کمی روغن جوز هندی را با روغنی دیگر 
مانند روغن نارگیل یا روغن زیتون ترکیب کرده و چند 
بار در روز آن را به ناحیه  مورد نظر بمالید. همچنین 
می توانید با افزودن کمی جوز هندی به غذایی که 

می پزید، از التهاب مفاصل  و درد  آن بکاهید.

خاکشیر مفید در درمان ضعف
 ناشی از سوء مزاج

خاکشیر از بهترین داروها برای رفع یبوست سوداوی یا 
عصبی روده است که امروزه اغلب مردم، به آن دچار 
یبوست  نیز  و  یبوست سالمندان  هستند. همچنین 

کودکان و نوزادان- به ویژه اگر همراه با بروزجوش های 
ریزپوستی باشد- به درمان با خاکشیر جواب مناسبی می 
دهند. مصرف خاکشیر می تواند درمانی برای سوء مزاج 
سرد باشد که نشانه این سوءمزاج، خشکی دهان، کم 
میلی به آب، بدگواری طعام، بی میلی به خوراک، نفخ 

شکم،ضعف و الغری است. 

زردچوبه منجر به درمان
 و حفظ سالمتی کبد می شود 

کبدی  های  بیماری  درمان  برای  زردچوبه  امروزه 
استفاده می شود . محققان معتقدند که خاصیت آنتی 
اکسیدانی و ضد التهابی زردچوبه است که منجر به 

درمان و حفظ سالمتی کبد می شود. زردچوبه توانایی 
کاهش آسیب های کبدی ناشی از موارد زیر را دارد: 
سطح باالی مسمومیت، زخم کبد و از همه مهمتر این 
که زردچوبه می تواند خطر ابتال به سرطان کبد که 

یکی از شایع ترین بیماری هاست را کاهش دهد .

عرق بابونه برای
 دفع سنگ کلیه مفید است

گیاهان دارویی از داروهایی شیمیایی برای دفع سنگ 
کلیه مفیدتر بوده و عوارض بسیار کمی برای بیماران 
به همراه دارند. بابونه خاصیت ضد التهابی دارد و بهبود 

دهنده زخم و میکروب کش است. عرق بابونه برای دفع 
 سنگ کلیه استفاده می شود، کسانی که سنگ کلیه دارند 
می توانند از عرق بابونه استفاده کنند که بافت سنگ را 
نرم و مجاری ادراری را باز کرده و سنگ را به سهولت 

دفع می کند. 

قهوه سوخت و ساز
 بدن را باال می برد

قهوه حاوی کافئین است که سوخت و ساز بدن را 
باال می برد. نوشیدن قهوه، متابولیسم  را آنقدر افزایش 
نمی دهد که اتفاق خاصی در چربی سوزی روی دهد. 

نوشیدن قهوه فوایدی برای سالمتی دارد اما در مورد 
کاهش وزن، تاثیرش چشمگیر نیست.قهوه می تواند 
بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد، اما کاهش 
فقط  نه  است،  عامل  از چند  ترکیبی  نتیجه   وزن، 
آشامیدن یک نوشیدنی. قهوه را تیره و با مقدار بسیار 

کمی شیرین کننده بنوشید.

هدف از درمان تنظیم قند خون در محدوده طبیعی )70 تا 130 میلیگرم در دسی لیتر در حال ناشتا و کمتر از 
180 میلیگرم در دسی لیتر بعد از غذا( است تا از پیشرفت و تشدید عوارض دراز مدت دیابت جلوگیری شود. 
دومین هدف نیز احساس عمومی سالم بودن است. در صورتی که بیماری با کمک برنامه غذایی، ورزش و 
کاهش وزن تنظیم نشد، داروهای خوراکی به کار می روند. توجه کنید که این داروها تنها برای بیماران دیابتی 
نوع 2 مناسب است.اگر میزان قند خون به حد طبیعی ) با تشخیص پزشک( برسد استفاده از داروهای خوراکی 
را باید همچنان ادامه داد. اگر پس از 6-3 ماه تجویز میزان کافی داروهای خوراکی، قند خون تنظیم نشد با نظر 

پزشک انسولین درمانی شروع می شود.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

آکنه یک مشکل شایع پوستی است که می تواند توسط عوامل مختلفی از جمله رژیم غذایی اشتباه و یا عادات 
غذا خوردن اشتباه، عدم تعادل هورمونی و استرس ایجاد شود. آکنه زمانی اتفاق می افتد که به دلیل ترشح چرب 
اضافی منافذ پوستی بسته می شوند. این کار می تواند باعث حضور باکتری ها روی پوست شده و ورود آن ها به 
تداخل منافذ پوستی را تسهیل بخشد. این به نوبه خود باعث التهاب، قرمزی و عفونت که معموال با آکنه و 
جوش همراه است می شود. چون روغن گل پامچال غنی از اسیدهای چرب اساسی است، می تواند در کاهش 
التهاب ناشی از آکنه بسیار سودمند باشد. مشخص شده است که کمبود اسیدهای چرب اساسی در بدن می تواند 
مشکل آکنه را تشدید کند. روغن استخراج شده از گل گیاه مغربی که منبع غنی از لینولئیک و گاما لینولنیک 

است می تواند به کنترل آکنه کمک کند.    

درمان آکنه با روغن گل پامچالدرمان دیابت نوع 2

آیا گاهي حس مي کنید در استرس غرق شده اید؟ در اینجا 
روش هایی به شما آموزش مي دهیم تا قبل از آنکه گرفتار 

استرس شدید شوید، بتواند شما را از دام آن برهاند.
 1. به دیگران تکیه کنید. تحقیقات بسیاري نشان مي دهد 
برقراري روابط اجتماعي بر کاهش استرس تاثیر مي گذارد. 
توصیه ما به شما این است که گروهي دوست پیدا کنید و 
در مورد مشکالت زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان 
را جویا شوید. البته در انتخاب دوست باید محتاط باشید. افراد 
خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب کنید. حتي مي توانید 
فهرستي از وظایفي که در زندگي برعهده دارید، تهیه کنید و 

مهم ترین آنها را انتخاب نمایید. سعي کنید به فرد دیگري هم 
اطمینان کرده و بخشي از وظایف را برعهده او بگذارید. اگر 
این فرد چندان قابل اعتماد شما نیست، وظایف غیرمهم را به 

او بسپارید.
2. عجله نکنید. همیشه سعي کنید 15 دقیقه قبل از قرار 
خود در محل باشید و کارها را پیشاپیش انجام دهید. اگر 
همیشه به نوعي از خودکار، کاغذ یا پوشه نیاز دارید مقدار 
قابل توجهي خریداري کنید و در خانه نگه دارید تا مدام در 
خرید نباشید. کمي پیش بیني مي تواند در هدر رفت انرژي 

شما صرفه جویي کند.

3. برنامه هاي روزانه را یادداشت کنید. در دفتري در مورد 
خود  احساسي  و  شخصي  اهداف  کاري،  روزانه  مسایل 

یادداشت بردارید.
را  4.تمام مسایلي که سبب بروز استرس در شما مي شوند 
یادداشت کرده و با نگاهي به آنها سعي کنید رفتارهاي شخصي 
خود را اصالح کرده و براي رسیدن به اهداف برنامه ریزي کنید.

مرتب  محلي  در  را  نامه هایتان  و  مدارک  و  اسناد  5.همیشه 
را  شما  تا  باشد  دسترس  در  باید  محل  این  کنید.  نگهداري 
بي جهت کالفه نکند. هر روز 5 دقیقه براي مرتب کردن این 

محل وقت بگذارید و از مدارکي که دارید فهرستي تهیه کنید.

۵ روش ساده براي تخلیه استرس

آیه روز

و مسلما پیامبران پیش از تو ]نیز[ مورد ریشخند قرار گرفتند پس کسانی که آنان را مسخره می کردند 
]سزای[ آنچه که آن را به ریشخند می  گرفتند گریبانگیرشان شد. )سوره انبیا/ آیه 41(

سخن روز

از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه بدهند دوری کن. مردم کوچک آرزوهای 
دیگران را کوچک می شمارند، ولی افراد بزرگ به تو می گویند که تو هم می توانی بزرگ باشی.
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جدول 4264                        

ایران  مهم  رودهاي  از  افقي: 1- 
ابزار-    - همزمان  شمردن 2-    -
خواسته  به  رسیدن  براي  اشتیاق 
3- هر یک از بخشهاي مجزاي یک 
مجموعه  - میوه گرمسیري - جرقه 
-حرارت   4 بپرد  هوا  به  که  آتش 
باالي بدن  - بي سواد - نه عرب - 
ناوارد 5- سنگ معدن روي - سخن 
درست و برحق -  رمق آخر  6 - از 
شهرهاي همدان -  آماده و فراهم - 
حرف بیهوده 7 -یگانه و بي همتا  
-نمایان و ظاهر  -سوره بانوان 8 
هاي  خانه   - دهم)ع(  امام  -لقب 
شعري - صف و رسته 9 -شهري 
حرکت  از   - ماه  نور   - آلمان  در 
بازایستادن 10-  نویسنده - خوب 
و پسندیده - مرزبان 11-  سوسن 
کارهاي  نمایش  -محل  کبود 
وسیله  تئاتر 12-   هنر   - عجیب 
هندسي  -زبان گنجشک  -برداشت 
بیماری 13-   محصول  - علت و 
مي  میکروسکوپ  زیر  که  الفبایي 
گذارند -  لباس مردانه قدیمي - مال 
و روزي 14-  خداي موسي در تورات 

- خبرگزاري ایتالیا - عابد و زاهد 15-  
بسامد  -از شهرهاي استان تهران

عمودي: 1- غیرحرفه اي  - خط 
کننده  رقابت  مصریان 2-  مقدس 
-  ضرر و خسارت  - سنگ هاي 
عمده   - توان  واحد   -3 گرانبها 
فروش  - مرطوب - زباني از شاخه 
زبان هاي هندو ایراني 4- مطابق 
قاعده -  بخار دهان -5 -رود آرام  
-قابله - اندازه چیزي 6 -چهره نما - 
شغال  -  نقطه تقاطع دو ضلع زاویه 
7 -دریاچه ای در ترکیه-   بیماري 
قندي -  احمق و ابله 8 -واسطه بین 
خریدار و فروشنده  - النه پرنده - 

سازمان فضانوردي آمریکا 9 -میوه 
هزار دانه - مهریه عروس  -واحد 
آذري  پدر  احشام 10-   شمارش- 
- نشانه هاي الهي - نمایش خنده 
دست  وسایل  فروشنده    -11 دار 
دوم  -راکب  -قلب دوم 12- حرف 
فاصله -  جاي آفتابگیر - باران تند 
مکزیک  در  دانشگاهي   - ریز   و 
و  خوي    -13 مدرن  معماري  با 
طینت  - رشته کوهي درا فغانستان 
- جایگاه خداوند 14-  دلگیر شدن - 
از ظروف آشپزخانه - نوعي نخ براي 
گلدوزي 15-  حصیرباف - فیلمي 

ساخته جیمز کامرون

جدول کلمات

1234۵67891۰111213141۵
1
2
3
4
۵
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
1۵

1234۵67891۰111213141۵
فانمدبعیاهگناش1
روجانمسقمراسی2
یراکنویرشمشک3
باشخامسشمرام4
ریدنکینمشدرن۵
زمزیاجاراوگو6
عفراوهیبدالوا7
رتسلتیاورمالک8
بحتسمزردنابیس9
ننارکییسیقدی1۰
یتندیهرانماد11
الطاازونههتک12
ایاباراسیمار13
سفنتینوگربارب14
ایزوگام  شفیعیکیتنامرناتسلخن1۵
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان 

09155610111 
 رحیمی

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
16:1521:30شروع 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

قانون مورفی
14:3018:1520شروع سانس

مجری ذیصالح 6 سقف 
آماده به همکاری می باشد.

  09151613700 - 09159151325
09150905729

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 

سن40سال نیازمندیم جهت گزینش  
از ساعت 8 الی 13به آدرس

 بیرجند خیابان بهشتی، نبش بهشتی 6 
مجتمع اردیبهشت طبقه اول 

شرکت قاین طیور مراجعه فرمائید.
09153346112

شرکت  لبنیات پگاه به یک ویزیتور 
آقا با سابقه و مدرک حداقل دیپلم 
نیازمند است.   09158922032

به یک آقا یا خانم با روابط عمومی باال 
ترجیحا با اطالعات در حوزه پزشکی، اسناد 

پزشکی، دارویی و غیره نیازمندیم.
09158663194 - 32435568

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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تخفیف 20 تا 30 درصدی عوارض ساختمانی شهرداری بیرجند

غالمی- براساس مصوبه شورای اسالمی بیرجند عوارض شهرداری در بازه زمانی 5 دی تا 25 اسفند، شامل تخفیف 20 تا 30 درصدی می شود. معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری 
بیرجند گفت: براساس مصوبه شورای اسالمی ، اشخاصی که برای صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض از  5 تا 30 دی به شهرداری مراجعه کنند شامل 30 درصد تخفیف در عوارض ساختمانی 

می شوند. بهدانی گفت: این تخفیفات شامل جریمه کمیسیون ماده 100، عوارض زیربنایی، پذیره و هزینه آماده سازی نمی شود و برای دستگاه های اجرایی هم تخفیفی در نظر گرفته نشده است.

تحقق وعده رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور:

گروه خبر-مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان 
جنوبی گفت:  در زمینه شیر با توجه به نوسانات 
قیمت  کردن  منطقه ای  کار  بهترین  قیمت 
شیر خام است. غریبی دیروز در جلسه هیئت 
اندیشه ورزی سازمان بسیج مهندسان کشاورزی 
و منابع طبیعی با محوریت بررسی وضع دام در 
استان اظهار کرد: یک میلیون و 500 رأس دام 

سبک و سنگین در استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دومین استان از 
نظر تعداد شتر است، افزود: یکی از دالیل خروج 
دام نوسانات قیمت ارز است.مدیرعامل اتحادیه 
دامداران با اشاره به واردات دام بیان کرد: اگر 
دامی که داریم را حفظ کنیم نیازی به ورود دام 
نخواهیم داشت. غریبی تصریح کرد: صادرات 
معقول دام نیز در آینده نزدیک مشکل دامداران را 
برطرف خواهد کرد و اگر دولت دلسوزانه ورود پیدا 
کند مشکالت برطرف می شود.وی با بیان اینکه 

کشور ایران جزو کشورهایی است که در بحث 
 گاو شیری با کشورهای بزرگ رقابت می کند ،
خاطرنشان کرد: در موضوع دام سبک نیز باید 
این اتفاق بیفتد.مدیرعامل اتحادیه دامداران یادآور 
شد: در زمینه شیر با توجه به نوساناتی که داریم 
بهترین کار منطقه ای کردن قیمت شیر خام 
است.غریبی تصریح کرد: در زمینه دام دولت 
باید سیاست های حمایتی را در دستور کار قرار 
دهد. وی تأکید کرد: اگر تشکالت و تعاونی های 
دامداری تعطیل شوند، صنعت دامپروری ضربه 
بازوی  تعاونی ها  و  تشکالت  چراکه  می خورد 
حمایتی و رابط بین بهره برداران و متولیان است.

جمعیت دام مولد در استان کاهش یافت
مسئول سازمان بسیج مهندسان کشاورزی و 
منابع طبیعی هم با اشاره به اینکه دام مولد در 
خراسان جنوبی کاهش یافته است، گفت: یکی 

از اهداف دشمنان این است که ذخایر استراتژیک 
کشور را فقیر کنند در این راستا باید آموزش های 

الزم به دامداران داده شود. 
جویبان اظهارکرد: در زمان حاضر با توجه به 
وضع دام در استان، با کمبود دام و افزایش قیمت 
گوشت قرمز روبه رو هستیم. وی با بیان اینکه 
کمبود دام باعث افزایش قیمت گوشت قرمز 
شده است، افزود: مبارزه با پدیده شوم قاچاق 
اقدامات  نیازمند  قانونی  اقدامات  بر  دام عالوه 
این  در  است. وی گفت:  آموزشی  و  فرهنگی 
راستا باید متولیان مربوطه ورود پیدا کنند و برای 
رفع مشکالت دامی استان همفکری های الزم 
انجام گیرد. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه جنگ 
غذایی به راه افتاده و دشمنان می خواهند ذخایر 
استراتژیک ما را از بین ببرند که در این راستا باید 
به دامداران به  خصوص مرزنشینان اطالع رسانی 

کامل انجام گیرد.

عدم حمایت دولت از
 واحدهای دامداری خرد

صنفی  نظام  اجرایی  دبیر  محمدی،  عابدین 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز در ادامه اظهار کرد: 
در چند سال اخیر دولت به واحدهای خرد دامداری 
هیچ توجهی نداشته هر چند ٧0 درصد اشتغال 
خانوارهای روستایی از واحدهای دامداری سنتی و 
کوچک است. وی ادامه داد: متأسفانه سیاست های 
غلط منجر به این اتفاقات در حوزه کشاورزی و 

دامپروری می شود.

افزایش دو برابری خروج دام 
سبک از خراسان جنوبی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی  هم  در این 
جلسه اظهار کرد: آمار خروجی دام سبک در سال 
جاری نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش 
داشته اما میزان کشتار دام در استان با 1٨ درصد 

کاهش همراه بوده است. اصغرزاده با اشاره به اینکه 
صنعت دامداری کشور تحت تأثیر نهاده ها است، 
یادآور شد: در خراسان جنوبی زنجیره تولید دام 
وجود ندارد و فکری برای این موضوع نشده و به 
همین سبب شیر و گوشت در استان خام فروشی 

و ارزش افزوده ای برای استان ندارد.
وی گفت: روزانه 130 تن شیر در استان تولید 
می شود که ٨0 تن آن به شکل خام فروشی از 
استان خارج می شود. اصغرزاده افزود: همچنین 
به دلیل نبود زنجیره تولید در استان امسال سه 

هزار نفر شتر از استان خارج شده است. 
وی با اشاره به اینکه باید دام هایی وارد استان 
شوند که شرایط آن ها با شرایط استان مطابقت 
داشته تا دچار بیماری کمتری شوند، یادآور شد: 
بیشتر نگهداری دام در استان جنبه امنیتی داشته 
و هر قدر دولت به دامداران توجه کند نتیجه 

بهتری حاصل می شود.

نشست بررسی و رفع موانع و مشکالت احداث 
گلخانه ها در شهرستان طبس به ریاست معاون 
استاندار و فرماندار ویژه طبس و با حضور علیرضا 
خلیلی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
ویژه و مدیران دستگاه اجرایی ذیربط برگزار شد.

به گزارش ایرنا، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
ما  این نشست گفت: هدف گذاری  طبس در 

برای سال ۹٨ افزایش سطح زیر کشت گلخانه 
ای شهرستان است. طالئی مقدم از تمامی مدیران 
دستگاه های اجرایی خواست با همراهی و همدلی 
گامی موثر برای توسعه و پیشرفت شهرستان 
اخذ  فرآیند  زمان  کاهش  در جهت  و  برداشته 
استعالم های موردنیاز، تمامی اختیارات و تالش 
خود را به کار گیرند.فرماندار ویژه طبس گفت: 

شهرستان   این  ای  گلخانه  کشت  زیر  سطح 
6.4 هکتار است و توسعه و پیشرفت در بخش 
کشاورزی یکی از اهداف سند چشم انداز توسعه 
شهرستان است.وی افزود: در همین راستا طبق 
برنامه ریزی ها، افزایش سطح زیر کشت گلخانه 
در شهرستان طبس را تا پایان سال ۹٨ حداقل به 

میزان 10 هکتار، هدف گذاری کرده ایم.

4 میلیارد تومان اعتبار که وعده رئیس کمیته امداد امام 
خمینی کشور به خراسان جنوبی بود به حساب استان واریز 
شد. به گزارش صداوسیما، مدیر کل کمیته امداد استان 
گفت: این اعتبار در بخش های فرهنگی، درمان، تامین 
لوازم زندگی مددجویان، برگزاری اردوهای دانش آموزان 
تحت پوشش و ساخت و مقاوم سازی مسکن مددجویان 
هزینه می شود. رضا سلم آبادی با بیان اینکه بیشترین 
اعتبارات با یک میلیارد و 305 میلیون تومان برای کمک 
به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان اختصاص 

یافته است، افزود: همچنین یک میلیارد و 1٨٨ میلیون 
زندگی،  لوازم ضروری  تامین  برای  تومان  هزار  و 500 
پرداخت کمک  برای  تومان  هزار  و 600  میلیون   ٨64
های موردی، 2۹٨ میلیون تومان برای کمک به پرداخت 
و  شهری  مددجویان  درمان  ویژه  خدمات  و  فرانشیز 
روستایی و بقیه در بخش های کمک هزینه تحصیلی 
اردوهای  برگزاری  طالب و دانشجویان دولتی محروم، 
زیارتی، کمک هزینه خرید و ساخت مسکن مددجویان 

شهری اختصاص خواهد یافت.

46 میلیارد و460 میلیون تومان به حساب بازنشستگان 
عضو صندوق ذخیره فرهنگیان خراسان جنوبی واریز 
شد. به گزارش صدا و سیما، واقعی مدیر کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی گفت: این مبلغ به حساب 3٧6 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  عضو  پیشکسوتان  از  نفر 
بازنشسته   ۹٧ مهر  اول  تا  شهریور  دوم  از  که  استان 

شده اند، واریز شد.
واقعی با بیان اینکه بخشی از این پرداخت ها مربوط به 
سود سال مالی ۹6 و مطالبات سهم دولت است، افزود: 

سهم  شراکت اعضای انصرافی، بازخرید و از کارافتاده نیز 
به حساب آنها واریز و در مورد اعضای متوفی هم طبق 
قانون عمل می شود. از آغاز تأسیس مؤسسه صندوق 
میلیارد   2500 تاکنون،  فرهنگی  بازنشستگان  ذخیره 
تومان به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو این صندوق 
در کشور واریز شده که بیش از هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به دو سال گذشته است. هم اکنون اطالعات  10 
هزار و 50 نفر بازنشسته فرهنگی در صندوق بازنشستگی 

کشوری خراسان جنوبی ثبت است.

اطالع  و  ارتباطات  اداره  مقدم-رئیس  دادرس 
رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی از حضور 
استان در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، 

شهرسازی و بازآفرینی شهری خبر داد. 
صمصامی گفت: این نمایشگاه 23 لغایت 25 
دی در محل شبستان مصلی امام خمینی )ره( 
در تهران برگزار می شود. وی اظهار کرد: غرفه 
خراسان جنوبی در این نمایشگاه با حمایت اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و مشارکت 

شهرداری های بیرجند، طبس، بشرویه، فردوس، 
نهبندان وخوسف برگزارشد.وی با اشاره به بازدید 
وزیر راه و شهرسازی و معاونان  وی از غرفه 
خراسان جنوبی گفت: برخی از اهداف برگزاری 
تجربیات  گذاشتن  اشتراک  به  همایش  این 
های  برنامه  تحقق  برای  شهری  بازآفرینی 
توسعه ای مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهر 
و نیز بسترسازی به منظور ایجاد محرک اقتصاد 

مسکن، کار، اشتغال و کارآفرینی است.

قیمت شیرخام باید منطقه ای شود

کشت گلخانه ای در طبس افزایش می یابد

واریز 4 میلیارد  به حساب کمیته امداد  امام  خمینی 
پرداخت بیش از  46 میلیارد تومان به فرهنگیان 

بازنشسته عضو صندوق ذخیره استان

حضور خراسان جنوبی در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن و بازآفرینی شهری

خبرهای ویژه

سازمان های استان
 بی اعتنا به پیام های مردم

جواد رضایی- چند روز از طرح موضوع مزایده های بنیاد 
و نحوه هزینه کرد  آن در بیرجند  در روزنامه آوا می گذرد 
ولی مانند دفعات پیش این سازمان که درگیری های 
مستقیم با مردم و سازمان های اجرایی دیگر استان دارد 
از پاسخگویی به رسانه ها استنکاف ورزیده و  مسئوالن  
این نهاد  نیز به بهانه ی اینکه  اجازه ی مصاحبه ندارند  
در جلسات و نشست ها شرکت نمی کنند، این  در حالی 
است که پیامک های متعدد قبل و بعد از انتشار این 
مطلب و در تمام سال های اخیر نشان دهنده اعتراضات 
گسترده و نارضایتی مردم از عملکرد این نهاد می باشد. 
رویه ای  که متاسفانه  محدود به این سازمان نمی شود 
و  در ادارات دیگری در استان نیز وجود دارد نشانه ای از 

بی  احترامی به خواسته های مردم  است . 
طالیی عنوان  استان  های  دستگاه  گذشته   سال 
“غیر پاسخگوترین سازمان های کشور را از آن خود 
کردند” جالب این که رتبه برتر به استان آذربایجان 
شرقی اختصاص یافت. قرار گرفتن مسئوالن خراسان 
از رابطه مستقیم بین  جنوبی در قعر جدول نشان 
پاسخگویی به مردم و توسعه یافتگی و عقب ماندگی 
و بی توجهی به مردم است. در خراسان جنوبی اما  
این رتبه خجالت آور دو دلیل بیشتر نمی تواند داشته 
باشد. بعضی مشاغل و سازمان ها گویا پاسخگو بودن 
را شان خود نمی دانند، در برخی سازمان ها نیز از 
اساس کار قابل دفاعی انجام نشده و گویا در بر پاشنه 
سوءمدیریت می  چرخد! شهروندی با انتقاد از عملکرد 
برخی افراد در بیمارستان در ستون پیامک های روز 
پرسیده بود چرا هیچ جوابیه ای از سازمان های ذیربط 
در این باره منتشر  نمی شود. ستون پیام روزنامه 
یکی از بهترین راه ها برای انتقال مشکالت مردم 
می باشد و اگر مدیری دغدغه دریافت واقعیت و حل 
مشکالت مردم را داشته باشد حتما هر روز صبح قبل 
 از شروع کار این ستون را به دقت مطالعه می کند.
بسیاری از رسانه با انتقال حرف مردم به مسئوالن 
سعی در رفع مشکالت جامعه دارند، حال اینکه چه قدر 
ادارات و سازمان به این درخواست ها توجه می کنند 
و برای پاسخگویی و رفع مشکل تالش می کنند، 
موضوع  مهمی است که باید مورد توجه دستگاه های 
نظارتی  از جمله استانداری، سازمان بازرسی و حتی 
نمایندگان استان قرار گیرد و رویه تاسف بار موجود 
در استان که برخی سازمان ها خود را تافته جدا بافته 
و غیر قابل انتقاد تلقی می کنند باید اصالح شود. 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

انتصاب سرپرست اداره کل بازرسی 
استانداری 

فارس- استاندار خراسان جنوبی در دومین حکم خود، 
احمد علیزاده  بیرجندی را به عنوان سرپرست اداره کل 
بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری منصوب کرد. 
محمدصادق معتمدیان پس از چهل روزه شدن شروع 
به کار خود در قامت استاندار خراسان جنوبی، همان طور 
که از تشکیل کمیته انتصابات خبر داده بود به سراغ تغییر 

و تحوالت در مجموعه مدیریتی خود رفته است.

خدمات دهی مرکز توانبخشی هالل احمر 
به 5 هزار نفر

ایسنا- مدیرعامل جمعیت هالل احمر  از خدمات دهی 
مرکز توانبخشی جمعیت هالل احمر استان به حدود 
پنج هزار نفر در ۹ ماه نخست امسال خبر داد. شهریاری 
اظهار کرد : در ۹ ماه نخست امسال 104٧ نفر از مراجعه 
کنندگان به مرکز توانبخشی بیرجند از خدمات فیزیوتراپی 
بهره مند شدند.وی با اشاره به اینکه همچنین 203 نفر 
افزود: در بخش  ارتوپدی استفاده کردند،  از خدمات 
کاردرمانی نیز 4۹6 نفر به این مرکز مراجعه کرده اند.

۱50 عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی 
برگزار می شود

مهر-معاون اداره کل تبلیغات اسالمی از برگزاری 150 
عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی طی دهه فجر در استان 
خبر داد. سلم آبادی گفت: همچنین با توجه به همزمانی 
ایام فاطمیه با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نباید 
کاری کنیم که هم فاطمیه و هم سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی زیر سوال برود.وی با بیان اینکه برنامه های 
دهه فجر در سال جاری باید باشکوه تر از دیگر سال ها 
برگزار شود، افزود: با اتحاد و وحدت مردم و مسئوالن 
طی این ایام همانند خاری در چشم دشمنان باشیم.

حضور بانوان رکاب زن استان در اردوی 
تدارکاتی  نخبگان کشوری

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گفت: فدراسیون 
به  را  استان  رکاب زن  بانوان  کشور  دوچرخه سواری 
اردوی تدارکاتی تیم ملی منتخبان استعدادهای برتر 
حیدری،  سارا  افزود:  علوی  فراخواند.  ایران  ورزشی 
موسویان  سادات  مبینا  و  موسویان  ملیکاسادات 
دوچرخه سواران  مقیم قاینات هستند که به نمایندگی 
از استان در این اردوی ملی شرکت دارند. نخستین 
مرحله اردوی تدارکاتی منتخبین المپیاد  استعدادهای 
برتر ورزشی دوچرخه سوار کشور با حضور 30 نفر از 
نخبه های رکاب زن ایران طی روزهای 25 تا 2٨ دی  
در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

جشنواره منطقه ای ابن حسام 
برگزار می شود

ایرنا-معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: جشنواره 
منطقه ای ابن حسام ششم اسفند در خوسف و بیرجند 
برگزار می شود.مرادی اظهار کرد: جشنواره با هدف 
معرفی این شاعر ایرانی در سطح منطقه ای و ملی 
موضوع  این جشنواره  در  امسال  و  برگزار می شود 
پژوهش آثار ابن حسام را لحاظ کردیم و عالوه بر شعر 
که بخش اصلی جشنواره است بخش جنبی و پژوهشی 
اضافه شد. وی گفت: در بخش پژوهشی معرفی آثار 
و شرح احوال ابن حسام را در قالب مقاله نویسی در 
اولویت قرار دادیم که چهار مقاله در این بخش به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شد و بقیه آثار شعر هستند.

 2۱9 شکارچی غیرمجاز در تله محیط بانان

ابتدای سال  از   غالمی- 21۹ شکارچی غیر مجاز 
تاکنون در خراسان جنوبی به دام محیط بانان افتادند. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: از این 
تعداد شکارچی هزار و 5٧3 قطعه پرنده، پستاندار، سر 
خرگوش و گونه های دیگر جانوری به همراه ادوات 
شکار کشف و ضبط شده است. مسعود مستقیم افزود: 
از این تعداد هزار و 350 قطعه مربوط به انواع پرندگان 
زینتی همچون مینا، عروس هلندی، کوتوله هندی، 
طوطی سبز، طوطی رنگین، 32 راس انواع پستاندار 
از جمله کل وحشی، گوساله مرال، آهو، میش وحشی، 
بره وحشی، جبیر، بزغاله وحشی و الشه و مقادیر ی 
گوشت قوچ وحشی بوده است. وی گفت: همچنین 
تعداد 3٧ قبضه سالح های شکاری گلوله زنی و ساچمه 
زنی مجاز و غیرمجاز و 1٧۹ عدد انواع ادوات و وسایل 
انجام شکار غیرمجاز حیات وحش از این تعداد شکارچی 
و متخلف زیست محیطی کشف و ضبط شده است. 

حمله گرگ  گرسنه به گوسفندان 
در روستای علی آباد تقاب 

گرگ گرسنه به گوسفندان یک دامداری در روستای 
 علی آباد تقاب “خوسف” حمله کرد. یکشنبه شب 
یک قالده گرگ گرسنه به یک دامداری در روستای 
علی آباد تقاب حمله کرد  و 1٧ گوسفند کوچک و 
بزرگ را درید. صاحب این دامداری با بیان اینکه حدود 
10میلیون تومان به او خسارت وارد شده است، گفت: 

متاسفانه هیچ کدام از گوسفندان بیمه نبوده اند.

* سرپرست امور آب و فاضالب سرایان گفت: مخازن 
آب شرب سه قلعه، آیسک و آرین شهر شستشو و 

گندزدایی شد.
*احداث و آماده سازی چهارشنبه بازار جدید بیرجند واقع در 
بلوار مسافر تاکنون حدود ٧0 درصد پیشرفت داشته است.

از  جنوبی  خراسان  مذهبی  هیئت  شورای  *رئیس 
برگزاری همایش فجر آفرینان عاشورایی طی دهه 

فجر در استان خبر داد.
*مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( نهبندان گفت: 
11۹ طرح اشتغال در ۹ ماه امسال برای مددجویان 
زیر پوشش این نهاد در بخش های مختلف اجرا شد.

*با دریافت گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت 
طبس مبنی بر اینکه در یک واحد صنفی هزار کیلوگرم 
ماست باالتر از نرخ مصوب به فروش رسیده است، 
فروشنده به علت گرانفروشی به جزای نقدی محکوم شد.
*مدیرکل بهزیستی گفت: آمار ساخت مسکن معلوالن 
و محرومان اکنون نسبت به ابتدای تاسیس این استان 

310 درصد رشد نشان می دهد.
در  شرکت  برای  کشور  کبدی  فدراسیون  *رئیس 
مجمع عمومی ساالنه هیئت میهمان استان می شود.

اخبار کوتاه استان

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
سالن  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  اسالمی 
استاد فرزین سربیشه مجهز به سیستم سینمایی 

سیستم  به  سالن  این  تجهیز  گفت:  می شود، 
سینمایی تا پایان امسال محقق می شود. زمزم 
در گفتگو با فارس، در رابطه با راه اندازی سینما 
در زیرکوه اظهارکرد: با توجه به مشکالت مالی و 
هزینه های باالی سرورها و سیستم ها این مهم 
محقق نمی شود.وی با بیان اینکه مقرر گردید 
دو سالن مجتمع فرهنگی را به سینما تبدیل 
کنیم، بیان کرد: مجتمع های فرهنگی سربیشه و 

زیرکوه برای این مهم مدنظر قرار گرفت.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تبیین کرد: با وجود هزینه های باالی 
تجهیزات و تورم پیشنهاد سازمان سینمایی بر این بود 
یکی از سالن های با اولویت را اعالم کنیم و با توجه 
به ظرفیتی که در شهر سربیشه بود این شهرستان 
کردیم. اعالم  ظرفیت  این  عنوان  به  فعال  را 

سربیشه سینمادار می شود 
زمزم عنوان کرد: راه اندازی سینما در زیرکوه فعال 

جزو اولویت های اول سازمان سینمایی نیست و 
از  تجهیزات  و  امکانات  تأمین  که  در صورتی 
سوی سازمان سینمایی کشور وجود داشته باشد 
تجهیز سالن مجتمع فرهنگی زیرکوه به سیستم 
می دهیم. قرار  بعدی  اولویت  در  را  سینمایی 
وی با اعالم اینکه سالن استاد فرزین سربیشه 
مجهز به سیستم سینمایی می شود، توضیح داد: 
باید مدارک و مستندات را به تهران ارسال کنیم 
تا در زمینه تجهیز حمایت های الزم را انجام 

دهند. وی اعالم کرد: زمانی که قرارداد منعقد و 
بخش خصوصی پای کار بیاید، سالن را در اختیار 
آن ها قرار می دهیم، سپس قرارداد بسته شده با 
بخش خصوصی و صورت جلسه کمیسیون ماده 
5 را جهت دریافت تجهیزات به تهران ارسال 
می کنیم. زمزم در خصوص مدت زمان تجهیز 
سالن استاد فرزین سربیشه به سیستم سینمایی، 
سیستم  به  سالن  این  تجهیز  کرد:  عنوان 

سینمایی تا پایان امسال محقق می شود.

راه اندازی سینما در زیرکوه از اولویت خارج شد
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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 ۹۷/۱۰/۲8    

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

در نظر دارد

مــژده      

شماره های تماس:  ۳۲۴۴۵۱۷۳ - ۰۵۶  /   ۰۹۹۰۳۱۳۷۱۲۳

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان          انتقال یافت
آدرس جدید:  خیابان معلم، بین معلم 10 و 12، جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

۱0 درصد 

تخفیف
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 امام سّجاد علیه  السالم فرمودند :
َمٍة أنِت بَِحمِد ا... عالَِمٌة َغیُر مَُعلََّمٍة، فَِهَمٌة َغیُر مُفهَّ

]ای زینب![ تو، بحمدا... ، عالمی هستی که نزد کسی تعلیم ندیدی و دانایی هستی که نزد 
کسی نیاموختی.  )بحار األنوار ، ج 45 ، ص 164(

 مشکالت ما ناشی از انقالب نیست 
از نسخه لیبرالیستی است که 

برایمان پیاده کرده اند

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در 
مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ابوذر با بیان 
اینکه مشکالت امروز ما ناشی از نسخه انقالب نیست، 
بلکه ناشی از نسخه لیبرالیستی است که برایمان پیاده 
کرده اند، گفت: امام خمینی )ره( می فرمایند تنها کسانی 
با ما هستند که طعم فقر را چشیده باشند. تکیه و تائید 

روی راهی که رفتیم ضرورت دارد.

هاشمی در موارد متعدد از 
چهره های دو جناح دفاع می کرد

تاجزاده فعال سیاسی گفت: انصافا باید گفت آقای 
دنبال  هیچ گاه  و شخصی  فردی  جنبه  از  هاشمی 
انسداد مطلق و تک صدایی در جامعه نبودند.وی افزود: 
هاشمی در موارد متعدد از چهره های موثر دو جناح 
دفاع می کرد. مثال آن زمان هم آقای ناطق نوری و هم 
آقای بهزاد نبوی عضو کابینه  مهندس موسوی بودند 
و آقای هاشمی دو نطق غرا در دفاع از رای اعتماد به 
هر دو نفر ایراد کرد. هر دو جناح هم این رویکرد را 
پذیرفته بودند و  می گفتند آقای هاشمی همین است. 
 وی ادامه داد: آقای هاشمی از روز اولی که به صحنه 
سیاست آمد تا روز آخر )فارغ از مواضع و دیدگاه هایی 

که داشت( تسلیم رای مردم بود.

نامه احمدی نژاد
 به حاج قاسم سلیمانی

محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به سردار قاسم 
سردار  درمیانی«  »پا  با  که  شده  مدعی  سلیمانی، 
شده  آزاد  زندان  از  جهانگیری  آقای  برادر  سلیمانی، 
است. در بخشی از نامه احمدی نژاد خطاب به سردار 
سلیمانی آمده است: گفته می شود که جناب عالی در 
ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور پا درمیانی کرده و با توصیه به مقامات 
مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده اید. در 
همین حال با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما 
به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، 
خادم و انقالبی روا داشته شد. متأسفانه شما در این 
موضوع کاماًل آشکار حاضر به ادای شهادت نشدید و به 
مکاتبات متعدد و درخواست های مکرر بی توجه ماندید.

رضایی: سیستم مدیریتی 
کشور در ِگل مانده است

عنوان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
در  کشور  مدیریتی  و  اداری  سیستم  االن  کرد: 
اقتصادی دشمن،  بمباران  در  و  است  مانده  گل 
دچار به هم ریختگی شده است. نمی شود دست 
می  دشمن  شد.  تسلیم  و  گذاشت  دست  روی 
خواهد انتقام این چهل سال را از مردم انقالبی 
باز کنند.محسن  را  راه  باید  انقالبیون  بگیرد.  ما 
به  و  کار کنیم  برای خدا  باید  ما  افزود:  رضایی 
به  باید  بدهیم.  گزارش  رهبرمان  و  مان  ملت 
فکر ملت ایران باشیم و در کنار هم فکر کنیم.

واعظی: دولت از انتقاد سازنده و 
راهگشا صمیمانه استقبال می کند

رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت از 
انتقاد سازنده و راهگشا صمیمانه استقبال می کند و 
آن را مفید می داند، گفت: تأکید بر حفظ وحدت و 
همدلی، به این معنا نیست که نباید در کشور اختالف 
نظر وجود داشته باشد، بلکه باید هشیار باشیم و اجازه 
ندهیم دشمنان انقالب از این اختالف نظرها در جهت 
پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و به عبارت دیگر 

دشمن شادکن نباشیم.

نگرانی مردم از آینده
 جدی است اما بن بست نیست

عالی  شورای  عضو  رهامی  االسالم  حجت 
سیاست گذاری اصالح طلبان می گوید: کاهش 
اصالح  سیاسی  جریان  دو  به  مردمی  اقبال 
رو  اخیر  های  سال  طی  اصولگرایان  و  طلبان 
جدی  های  نگرانی  مردم  و  گذاشته  افزایش  به 
آن  از  اما  دارند  خود  زندگی  آینده  به  نسبت 
کرد. یاد  سیاسی  بست  بن  عنوان  به  توان  نمی 

عبدی: سیستمی که پاسخگو نباشد، 
نمی تواند حقایق را بیان کند

عباس عبدی با بیان اینکه مطبوعات در کشور بسیار 
آزادند ولی اگر اعتماد را در داخل حل نکنیم حکومت 
به خطر می افتد، اظهار کرد: سیستمی که راه را می بندد 
و پاسخگو نباشد، نمی تواند حقایق را هم بیان کند. 
مسئولی که نتواند پاسخگو باشد باید مجازات شود.
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با 
تاکید بر اینکه مسئله اصلی حکومت ها اعتماد است، 
با مفهوم اعتماد به صورت سنتی  تصریح کرد: ما 
برخورد می کنیم در حالی که جامعه غربی اساسش 

بر بی اعتمادی است. 

 حسینی: اروپایی ها
 به تعهدات خود پایبند نیستند

با  کارشناس مسائل سیاسی  سید محمد حسینی 
بیان اینکه وقتی آمریکا اعالم کرد از برجام خارج 
هفته  چند  ظرف  دادند  قول  اروپایی ها  می شود، 
مسئله را حل کنند، اظهار کرد: بنا بود اروپایی ها 
یک مکانیزم مالی در نظر بگیرند تا تبادالت بانکی 
برقرار شود و شرکت های اروپایی بتوانند در ایران 
اروپایی هابه تعهدات  اینکه  بیان  با  کار کنند. وی 
اروپاییان  بین  کرد:  نیستند،تصریح  پایبند  خود 
در  وی(  پی  )اس  ساختمان  تشکیل  اجازه  برای 
کشورشان اختالف نظر وجود دارد و هیچ کشوری 
حاضر نیست که مسئولیت این کار را بپذیرد و این 

روند  فقط  نوعی اتالف وقت برای ایران است.

امکان تغییر راهبرد ایران
 در قبال برجام وجود دارد

فالحت پیشه با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در 
این شرایط ایران تغییری را در راهبرد خود در قبال 
برجام ایجاد نکرده است، ادامه داد: البته این به معنای 
ثابت ماندن راهبرد برجام از سوی ایران نیست و امکان 
دارد در کشور تصمیم دیگری پیرامون برجام اتخاذ 
شود. وی با بیان اینکه ایران برجام را پذیرفت اما بعد 
از روی کار آمدن ترامپ، برجام دچار تزلزل شد، افزود: 
موضع جمهوری اسالمی ایران از زمان پذیرش برجام 
تاکنون تداوم ارتباط با جامعه بین المللی و تالش برای 

انزوای آمریکا در موضوع برجام بوده است.

زمان راه اندازی ساز وکار ویژه 
مالی ایران و اروپا مشخص شد

نوشت:  گزارشی  در  پولیتیکو  آمریکایی  نشریه 
ماه  اواسط  از   )SPV( مالی  ویژه  وکار  ساز 
توافق  کار  به  آغاز  سالگرد  سومین  در  و  ژانویه 
شد.جرت  خواهد  اندازی  راه  ایران  ای  هسته 
بالنک از اعضای ارشد بنیاد پرنفوذ کارنگی در 
ترامپ  مالی  بار  فاجعه  خطر  عنوان  با  گزارشی 
ویژه  کار  و  ساز  ابتکار  بررسی  با  آمریکا  برای 
ایران  با  تجاری  روابط  تسهیل  برای  اروپا  مالی 
درباره  افزود:  ترامپ  دولت  برای  آن  و خطرات 
ساز و کار ویژه مالی باید گفت اگرچه موگرینی 
جزئیات آن را ارائه نداده اما زوایای آن هر روز 
روشن و روشن تر می شود. کشورهای اروپایی از 
موسسات مالی دولتی خود فهرست برداری می 
کنند تا اجازه معامالت را با ایران داشته باشند.

پمپئو: با همتای قطری ام
 درباره ایران گفتگو کردم

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری 
اعالم کرد: با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی )وزیر 
خارجه قطر( دیدار کردم تا درباره ایران، افغانستان و 
دیگر حیطه  های همکاری بحث و گفتگو کنم. ما بر 
سر روش  های مختلف و مستحکم ایجاد شراکت 

قطری - آمریکایی  توافق کردیم.

هیئت  عضو  محمدخان  مرتضی 
توسعه  و  اعتدال  حزب  مؤسس 
اظهار کرد: برخی احزاب با دولت و 
دارند.  رودربایستی  روحانی  شخص 
عضو هیئت موسس حزب اعتدال و 
توسعه با بیان اینکه با عملکردی که 
دولت از خود نشان داده، تقریبا هیچ 
حزبی از دولت روحانی راضی نیست، 
تصریح کرد: حزب کارگزاران سردسته 
تمامی احزاب منتقد دولت است اخیرا 
مصاحبه ای  هم  کرباسچی  آقای 
را انجام داد و اعالم کرد که دولت 
اینکه کاری  سخنگو ندارد به دلیل 
انجام نداده است در نتیجه احزاب با 
عملکرد فعلی دولت مخالف هستند 
آقای  و شخص  دولت  با  برخی  اما 
روحانی رفاقت و رودربایستی دارند که 
از دولت انتقاد نمی کنند و این هم از 

حاشیه های دولت است. وی در پاسخ 
به اظهارات کواکبیان، مبنی بر اینکه 
»حزب اعتدال و توسعه عددی بیش 
این دولت کارش  پایان  با  نیست و 

به پایان می رسد«، خاطرنشان کرد: 
اساسا اعتدال و توسعه، حزب دولت 
ساخته ای نیست که با اتمام دولت به 
پایان برسد. هیچکدام از اعضای حزب 

اعتدال و  توسعه در دولت وزیر نیستند 
کارگزاران  حزب  از  مثال  برای  اما 
را  جهانگیری  آقای  مانند  شخصی 
داریم که فرد مهمی در دولت است 

و تصمیمات مهمی را می گیرد، در 
کارهای  کارگزاران  حزب  نتیجه 
دارد  برعهده  دولت  در  را  مهمی 
علیرغم اینکه منتقد دولت هم هستند.

 با عملکردی که دولت از خود نشان داده
 تقریبا هیچ حزبی از دولت روحانی راضی نیست

رئیس قوه مجریه گفت: ما با همه 
کنیم.  آباد  را  کشورمان  باید  توان 
امنیت امروز در این سرزمین افتخار 
مردم  بیداری  و  هوشیاری  ماست. 

تحصیل کرده های  ماست.  افتخار 
و  آموزش  مسئله  اوج  و  دیار  این 
ماست.  افتخار  علمی  تحقیقات 
که  هستیم  کشوری  عنوان  به  ما 

 ۲ انشاا...  رو  پیش  روزهای  در 
خواهیم  پرتاب  فضا  به  را  ماهواره 
از  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی  کرد. 
نداریم،  توطئه های دشمن هراسی 

سر  پشت  را  مشکالت  ما  گفت: 
بداند  ما  ملت  گذاشت.  خواهیم 
باقی  ما  این مشکالت پیش روی 
نمی ماند و از آن عبور خواهیم کرد. 

برخی  و  صهیونیست  و  آمریکا  نه 
اذنابشان قادر نخواهند بود این ملت 
بزرگ و رهبری شجاع ملت را به 
زانو در  آورند. ما با همه قدرت در 
برابر دشمنان مان ایستاده ایم. وی 
افزود: شما می خواهید مردم ما را از 
غذا، دارو و تجهیزات محروم کنید؟ 
ما با تمام دوستان مان در عالم و با 
اکثر همسایگان مان روابط برادرانه 
داریم. ما با همسایگان مان بهترین 
روابط را داریم و یکی دو همسایه 
آمادگی  هست  مشکلی  اگر  هم 
داریم مشکالت را با آنها حل کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 
بوده  دولت  پذیرترین  انتقاد  ما 
از  کردن  انتقاد  کرد:  اظهار  است، 
این  بدانید  ولی  است  خوب  دولت 
انتقاد منحصر به دولت نمی ماند.

روحانی: ملت ما بداند این مشکالت  پیش روی ما باقی 
نمی ماند؛ دولت ما انتقاد پذیرترین دولت بوده است

در آرای روحانی یک تعداد رای اصولگرا هم است

محمدرضا باهنر با بیان اینکه خاستگاهِ آقای روحانی 
خاستگاهِ اصالح طلبی نبوده حاال در این گیر و دارهای 
سیاسی و این حرف ها شاید یک جاهایی هم بشود به 
آقای روحانی حق داد، گفت:  باالخره ایشان هم در 
سال ۹۲ و هم در سال ۹۶ از آرای اصالح طلبان رئیس 
جمهور شد معنایش این نیست که در آرای روحانی هیچ رای اصولگرایی نیست، 

یک تعداد رای اصولگرا هم است، اما رای برنده رای اصالح طلبی بود.

 واعظی خود را در قامت رئیس جمهور می بیند

گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: 
اصالح طلبان از حمایت روحانی پشیمان نیستند و در 
آن شرایط خاص این اصالح طلبان بودند که مانع به 
قدرت رسیدن تندرو ها شدند. وی اضافه کرد: واعظی 
با چنین ادبیاتی خود را در قامت رئیس جمهور می بیند 
که با اصالح طلبان بدین شکل سخن می گوید در حالی که واعظی در این 

سطح نیست و نبوده که بخواهد با اصالح طلبان وارد مذاکره شود.

 دشمن هرچه می گوید دروغ است

سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین اظهار کرد: جوان هایی که در عملیات های 
زمان جنگ تحمیلی دفاع کردند جوان هایی بودند 
که از هیبت دشمن نترسیدند، جوانان تکلیف گرا با 
عمق ژرف در بصیرت انقالبی بودند.وی افزود: دشمن 
هرچه می گوید دروغ است. دومینوی فروپاشی ایالت متحده آغاز شده است. 

در خانه اروپایی ها و آمریکایی ها چیزی نخواهند داد.

وزیر امورخارجه در مصاحبه ای مفصل با روزنامه الوفاق به بیان 
سیاست های کلی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران درباره 
موضوعات منطقه ای و جهانی پرداخت. ظریف در این گفتگو 
تأکید دارد که برخالف برخی ادعاها ایران به دنبال ابرقدرتی 
در منطقه نیست چرا که اساساً دوره ابرقدرت ها گذشته است. 
او تأکید دارد که تهران به دنبال منطقه قوی و همکاری های 
جمعی است و البته برخی قدرت های خارجی تالش دارند برای 
بعضی کشورهای منطقه ما سیاست تعیین کنند. گفتگوی 

روزنامه الوفاق با وزیر خارجه را در ادامه می خوانید:

چشم انداز روابط ایران با جهان عرب را با توجه 
برخی  از سوی  منطقه  در  به چالش های موجود 

کشورها چگونه ارزیابی می کنید
به  را درباره همسایگان عرب و غیر عرب  ما سیاست مان 
صراحت مطرح کرده ایم، آقای رئیس جمهور در اجالس اخیر 
وحدت اسالمی مبانی آن را مطرح کرده اند، بنده نیز چند بار 
مطرح کردم. استراتژی جمهوری اسالمی بر این است که 

سیاستی مبتنی بر همکاری با همسایگان داشته باشد.
به نظر می رسد برخی کشورهای عربی صرف نظر از اینکه 
جمهوری اسالمی چه سیاستی دنبال می کند، دوست دارند 
به دنیا بگویند که با ایران اختالف دارند، متأسفانه به جای 
اینکه نگاه شان برای به دست آوردن امنیت و آرامش به درون 
باشد، نگاه شان به بیرون است، لذا فکر می کنند از طریق اعالم 
مخالفت با ایران خودشان را نزد کشورهای بزرگ عزیزتر 

می کنند و این باعث شده است که در واقع سیاست شکست 
خورده ای را در طول ۴۰ سال گذشته دنبال کنند و به رغم بارها 

ناکامی باز هم همین روش را دنبال می کنند.

آمریکایی ها مدعی شده اند که فروش نفت ایران 
را به صفر خواهند رساند اما گویا در عمل این پروژه 

جواب نداده است؛ علت چیست؟
این نشانه آن است که آمریکایی ها نمی توانند کاری کنند، این 
را ما می دانستیم، برخی همسایگان ما باید این را بفهمند که 
اراده آمریکا محقق نمی شود، این در واقع واقعیات دنیا است، 
دنیا عوض شده، ما باید سرمان را از یک الک ۵۰ ساله گذشته 
بیرون بیاوریم و شرایط امروز را ببینیم، برای ما کاماًل روشن بود 

و آقای رئیس جمهور هم به همین دلیل گفت که آمریکا هیچ 
وقت نخواهد توانست فروش نفت ایران را به صفر برساند، به 
خاطر این که ما واقعیات دنیای امروز را می بینیم و خوب است 

که همه این واقعیات را ببینند.

اروپایی ها در عمل به وعده هایشان
 تا چقدر جدی هستند؟

اینکه  بدون  دهند  انجام  را  اقداماتی  دارند  اروپایی ها دوست 
آیا  که  بگیرد  تصمیم  باید  اروپا  کنند،  پرداخت  را  هزینه ای 
می خواهد برای امنیت خودش هزینه ا ی بکند؟ و مهمتر از آن آیا 
می خواهد برای آینده و استقالل خودش هزینه ای کند؟ آیا اروپا 
این آمادگی را دارد که فردا آمریکایی ها بیایند و به آنها بگویند 

که چرا گاز را از روسیه تأمین می کنید؟ چرا روابط تجاری تان با 
چین این مقدار است؟ اگر این آمادگی را ندارند، باید این آمادگی 
را داشته باشند که هزینه بدهند. ما دیده ایم که اروپایی ها موضع 
گیری سیاسی خوب اتخاذ می کنند، اما وقتی می رسد به پای 
اینکه برای این موضع گیری سیاسی شان هزینه بدهند خیلی 
مالحظه می کنند، آنها باید بدانند که همه هزینه برای امنیت 
آنها را دیگران نخواهند داد، اروپایی ها ممکن است به سیاست 
بزرگوارانه ایران در خیلی از حوزه ها توجهی نکرده باشند اما آنها 
نمی توانند و نباید تصور کنند که تمام هزینه ها را ایران می دهد، 
برجام فقط یکی از آن حوزه ها است، بسیار حوزه های دیگر هم 

وجود دارد که اروپایی ها باید به این واقعیت برسند.

اختالف ترامپ با کنگره چقدر جدی است؟
اختالفات در داخل آمریکا جدی است، اختالفات بین آقای 
ترامپ و کنگره آمریکا جدی است به خاطر اینکه آقای ترامپ 
یک نوع جدیدی از زمامداری را دارد در آمریکا تجربه می کند، 
اما اینکه ما به این اختالفات امید ببندیم که از طریق اختالفات 
داخلی آمریکا مشکالت مان را حل کنیم این هم از این تفکر 
ناشی می شود که ما همه چیز را در آمریکا ببینیم، یعنی حتی 
برای حل مشکل مان امیدوار شویم که در آمریکا با یکدیگر 
اختالف پیدا کنند تا مشکل ما حل شود. ما واقعاً باید نگاه مان 
را عوض کنیم، من بارها گفته ام نگاه غرب ستیز و غرب شیفته 
در یک چیز مشترکند و آن این است که غرب یا آمریکا را 

همه دنیا می دانند.

پاسخ های ظریف به چند سوال مهم

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

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

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

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

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

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

شماره تماس:  32236484   مصرف کننده )مشتری(

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

مجتمع اره تیزکنی
 و  ابزار برش مهدی نیا
 مجهز به دستگاه تیزکن
) CNC)  UPVC- MDF
همراه:09۱53636542  

056323۱7۱۱0 - 09۱556۱2580

به یک آقا جهت انجام پشتیبانی 
سیستم های یک شرکت 

 )آشنا به شبکه( نیازمندیم. 
لطفا درخواست خود را به شماره 

090۱755442۱ از طریق تلگرام 
ارسال فرمایید.

السالم علیک ایها الصدیقه الشهیده 

شما دعوتید به مراسم 

قرائت زیارت حضرت زهرا )س( و زیارت آل یاسین
 همراه با عزاداری 

زمان : از چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ لغایت ۹۷/۱۱/۲۰
صبح از ساعت ۵/4۵ الی ۶/۳۰ همراه با صرف صبحانه

مکان: بلوار مدرس، مدرس ۲۳،  هیئت محبین االئمه )ع(

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم 27  /  093385۱972۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

صف مردم برای خرید گوشت * عکس : امین جمجشن تکلیف دانش آموزان دبستان شقایق گل محمدی درروز والدت حضرت زینب )س( - حاجی آباد


