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5مطالعات انتقال آب از دریای عمان  نهایی شد5ورود سامانه بارشی دیگر از امروز به خراسان جنوبی 5تأمین آب؛ خواسته اصلی عشایر 

 آموزش و پرورش استان
 در مسیر بحران

 آموزش و پرورش از مهمترین  ارکان 
جامعه محسوب می شود که در تمام 
دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جایگاه  این  ایران  در  اما  متاسفانه 
هایی  افول  گوناگون  های  زمان  در 
داشته است و این روزها نیز با چالش 
های تازه ای مواجه است. یکی از این 
چالش ها ، کمبود کالس درسی است 
به دوشیفته شدن مدارس  که منجر 
در  که  موضوعی  است.  شده  زیادی 
استان خراسان جنوبی و به ویژه مرکز 
آن  به طور محسوس دیده می شود.
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  سر تولید کنندگان استان بی کاله ماند
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در استان های دیگر عملی شد: الزام بانک ها به دریافت اصل و سود برابر قرارداد اولیه بدون جریمه از مشتریان خوش حساب

بیرجند ؛ شهر هویت های چهل تکه
چرایی نبود انسجام فرهنگی در مرکز استان خراسان جنوبی

صفحه ۵

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم حاج محمد جعفری
 در مشهد مقدس را به اطالع می رساند

 به همین مناسبت جلسه ترحیمی روز جمعه ۹۷/۱۰/۲۸ از ساعت
 ۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت محبان الزهرا )س( برگزار می گردد.

خانواده های: جعفری، پیشه ور و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه مریم سلم آبادی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده

 امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل مسجد سیدالشهدا )ع( 
واقع در فلکه سوم سجادشهر برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: سلم آبادی ،  پناهی ،  رضایی ،  پرمچی ، رجبی ،  اسدالهی
و سایر بستگان

هر کجا هست همه ذکر نکوکاری توست
ای نکو مرد نشاید که تو از یاد روی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج سید محمد منجگانی
 )کاسب بازار( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۴/۳۰ 
الی ۱۵/۳۰ در محل حسینیه جدید التاسیس آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده مرحوم

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که 
در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم مرحوم مغفور 

مهندس علی  فرجادنیا
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده 
روز جمعه ۹۷/۱۰/۲۸ از ساعت ۱۴/۳۰ 

الی ۱۵/۳۰ در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: فرجادنیا ، عزت احمدی
 انوری مقدم و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان کربالیی حسین حقیقی پور
)بازنشسته سازمان آتش نشانی( 

جلسه یادبودی امروز  پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۳/۳۰ 
الی ۱۴/۳۰ در محل مسجد جامع علوی )حائری( 

واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار می گردد.
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: حقیقی پور و مودی

شرکت لبنیات پگاه به یک ویزیتور آقا با سابقه و مدرک 
حداقل دیپلم نیازمند است.   ۰۹۱۵۸۹۲۲۰۳۲

جمعــه بــازار خــودرو  
بازگشایی مرکز همگانی خرید و  فروش خودرو  هر هفته جمعه ها 

واقع در بازار روز شهید بهشتی  روبروي پارك خانواده 
برگزار مي گردد. 

ساعت شروع به کار: 9 الي 16 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان محمد ابراهیم امید
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷ از ساعت ۱۴/۳۰ 
الی ۱۵/۳۰ در محل مجتمع  فرهنگی - مذهبی ابن حسام

 )واقع در خیابان طالقانی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 
گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: امید ،  رفیعی و سایر بستگان

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

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام

  جناب آقاي 
محمدرضا سعدی زاده

کسب عنوان

 نایب قهرمانی کشور 
در رشته ورزش های زورخانه ای

 را به شما و جامعه ورزش استان تبریک عرض می نماییم.

جمعی از ورزشکاران

شرکت فعال در زمینه IT و شبکه جهت تکمیل کادر مجموعه  
نیروی برق کار نیمه ماهر به صورت یک شفیت نیازمند است.

09018374800 -32318780
به یک آقا جهت انجام پشتیبانی سیستم های یک شرکت 

 )آشنا به شبکه( نیازمندیم. 
لطفا درخواست خود را به شماره 09017554421 از طریق تلگرام 

ارسال فرمایید.

یک شرکت بازرگانی معتبر در امور مرتبط با کار بازرگانی استخدام می نماید
1- مدیریت 3 سال سابقه/  تحصیالت کارشناسی به باال  / زن - مرد

2- منشی  یک سال سابقه  / کاردانی به باال  / زن
3- بازاریاب 2 سال سابقه  / کارشناس / مرد

4- مدیر واحد بازرگانی 3 سال سابقه /  کارشناسی به باال  / زن - مرد
افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ 97/10/27 به مدت 3 روز کاری

 از ساعت 10 الی 12 با مدرك تحصیلی به آدرس شهرك صنعتی - بلوار صنعت 
 خیابان پویندگان غربی 4 -کارخانه هانی فوم مراجعه نمایند.
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مافیایگوشتاجازهارزانینمیدهد

جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از نقشی که مافیای گوشت در گرانی گوشت ایفا می کنند به افزایش بی سابقه قیمت 
گوشت قرمز واکنش نشان داد و با انتشار پیامی نوشت: سه کشور برای صادر کردن گوشت با قیمت 37 هزار تومان اعالم آمادگی کردند، اما اجازه وارد 
کردن گوشت با این قیمت را مافیای آن در کشور نمی دهد.

سرمقاله

 آموزش وپرورش استان
 در مسیر بحران

*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... موضوعی که در استان 

خراسان جنوبی و به ویژه مرکز آن  به طور محسوس 
دیده می شود.به طوری که فقط شهرستان بیرجند با 
کمبود بیش از 350 کالس درس مواجه است و 62 
مدرسه  دو شیفته برای جبران کمبود فضای آموزشی 
فعالیت می کنندکه البته باید گفت فعال باز هم وضع 
مطلوب ارزیابی می شود و طبق پیش بینی ها در سال 
های آینده  اوضاع وخیم تر  از همیشه خواهد شد.حتی 
گمانه زنی هایی مبنی بر سه شیفته شدن مدارس  
نیزشنیده می شود که امیدواریم  کار به آنجا نرسد.اما به 
هر حال این موضوع باید به طور ویژه با همکاری همه 
مردم و مسئوالن در دستور کار قرار گیردزیرا  با ادامه این 
روند قطعا بخش زیادی از جامعه  متضرر خواهند شد.

چالش دوم و شاید سخت تر آموزش و پرورش  در 
که  است  مدارس  در  معلم  کمبود  موضوع  استان، 
دهه  های  ورودی  بازنشستگی  سیل  به  توجه  با 
70 ، در چند سال آینده به اوج خود می رسد. گفته  
می شود در منطقه حدود 300 معلم کم است که با 
توجه به افزایش تعداد بازنشسته ها و از طرف دیگر 
مشکل  جدید،  های  ورودی  میزان  بودن  نامتعادل 
کمبود نیرو در این سازمان روز به روز حاد تر می شود.

متاسفانه در چند سال اخیر  گویا به دلیل  مسایل 
اقتصادی و برخی بی برنامگی ها ، برای استخدام 
نیروها برابر نیاز  تمهیدی اندیشیده  نشده است  این 
موضوع آینده را مبهم تر از پیش  می کند. میزان 
دریافتی پایین و شایعه هایی از قبیل احتمال عدم 
یا  آینده  در سال های  بازنشستگی  پاداش  پرداخت 
از معلمان حتی  تعدادی  باعث شده  ارزش آن  افت 
در بین سال  برای بازنشستگی  خود اقدام نمایند . 
شده  باعث  انسانی،  نیروی  کمبود  راستا  همین  در 
از   استفاده  به  مجبور  پرورش  و  آموزش  است 
تعدادی از بازنشستگان  نیز شود. حتی در بخشنامه 
موظف  نیز  مدارس  معاونان   و  جدید، مدیران  های 
تدریس   ساعت   چند  هفته   طول  در  اند   شده 
شود. احساس  کمتر  کمبود  این  بار  بلکه  تا  کنند 

راهکارهایی که شاید در یک برهه کوتاه  حدی از 
مشکل را کم کند اما در بلند مدت و خصوصا با توجه 
به حجم انبوه بازنشستگی ها و ورودی بسیار پایین ،  
آموزش و پرورش به طور قطع در ایجاد تعادل نیرو و 
تامین نیاز مدارس دچار مشکل خواهد شد.این موضوع 
بیش از همه در مناطق محروم نمود پیدا می کند و 
کار را سخت تر از قبل خواهد کرد. درکنار این موضوع 
مطمئنا باید شاهد مواردی چون چالش های خانواده ها 
با مدارس ، کاهش کیفیت آموزشی و ... باشیم.اهمیت 
آموزش و پرورش و نقش آن در پرورش نسل آینده و 
همچنین درگیر بودن تمامی افراد با آن ، باعث خواهد 
شد این چالش ها ابعاد دیگری نیز به خود گرفته و روز 
به روز دامنه بیشتری را تحت شعاع خود قرار دهد. اگر از 
حاال که میانه سال است اقدامی شود و مسئوالن استانی 
و نمایندگان مجلس نیازها و کمبود ها را  در این حوزه 
دنبال کنند،  شاید آب رفته  تا حدودی به جوی باز گردد 
اما در غیر ان باید منتظر عواقب سنگین و سخت این 
فرصت سوزی ها برای جامعه  در سالهای پیش رو باشیم.

زمان واریز سود سهام عدالت 
مشموالن  روستایی و عشایر

در گام نخست از توزیع سود سهام عدالت مشموالن 
روستائیان و عشایر به بیش از 9 میلیون و 200 هزار 
نفر از مشموالن این گروه پرداخت شده است.بر این 
اساس از روز سه شنبه 23 بانک دیگری که مشموالن 
روستائیان و عشایر سراسر کشور شماره شبای بانکی 
خود را در آن ها وارد سامانه سهام عدالت کرده اند سود 
را میان 480 هزار نفر از مشموالن توزیع کردند.عالوه 
بر این از شنبه هفته آینده 29 دی ماه 97 توزیع سود 
سهام عدالت مشموالن روستائیان و عشایری که 
شماره شبای آن ها در بانک های مسکن و انصار است 

پرداخت خواهد شد. 

برای تنظیم بازار شب عید 
دستورالعملی آماده کرده ایم

مهر- دادستان کل کشور، گفت: دستورالعملی را آماده 
کردیم که شاید اوایل هفته آینده اجرا شود. بر اساس آن 
دستورالعمل دادستان ها مکلف شدند که در این فصل 
از سال هیئت هایی مرکب از دستگاه های ذیربط با 
محوریت دادستان ها تشکل دهند و نظارتی به بازارها 
داشته باشند، انتطارم از تولید کنندگان و صاحبان کاال 
و  کنند  مرتبط همکاری  نهادهای  با  که  است  این 
کام مردم را در پایان سال شیرین تر کنند و مقداری 
با انصاف بهتر و سود کمتر برای افرادی که از لحاظ 

درآمدی مشکلی دارند، خدمت کنند.

نرخ مصوب هر کیلو مرغ 
۱۰ هزار تومان است

براساس اعالم اتحادیه پرنده و ماهی فروش مرغ 
باالتر از ۱0هزار تومان بدون فاکتور خرید، مشمول 
جریمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، با 
توجه به اینکه نرخ مصوب مرغ َگرم برای مصرف 
کننده ۱0 هزار تومان است، لذا فقط با داشتن فاکتور 
رسمی با احتساب ۱0 درصد سود می تواند اقدام به 
فروش مرغ نماید. در غیر این صورت فروش مرغ 

باالتر از ۱0 هزار تومان مشمول جریمه خواهد شد.

عیدی امسال کارگران
میزان- عیدی در نظر گرفته شده برای کارگران در 
سال 97 برابر با حداقل یک پایه حقوقی افراد مبلغ 
یک میلیون و ۱۱۱ هزار و 269 هزار تومان است که 
این رقم حداکثر تا سقف سه برابر قابل افزایش است 
و افرادی که کمتر از یک سال در یک مکان سابقه 
بیمه داشته باشند از رقم عیدی آن ها کاسته می شود. 
به عالوه عیدی این افراد متفاوت از عیدی کارکنان 
دستگاه های اجرایی و دولتی است و مبلغ آن نسبت به 

حقوق پایه تغییر می کند.

کـاهش قیمت
 خودرو های داخلی 

نمایشگاه داران  و  اتحادیه فروشندگان  میزان-رئیس 
خودرو با بیان اینکه برخی از خودرو ها مانند پژو 405 
و سمند ال ایکس کاهش قیمت داشته اند، گفت: 
ریزش بیشتر قیمت مستلزم عرضه بیشتر از سوی 
خودروسازان است. موتمنی اظهار کرد: بازار خودر طی 
یک هفته گذشته علیرغم تعیین تکلیف قیمت ها، 
روز های آرامی را سپری می کند و با تغییرات قیمتی 
آنچنانی مواجه نیستیم. رئیس اتحادیه فروشندگان 
و نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه در هفته جاری 
قیمت ها نسبت به هفته گذشته تغییرات زیادی نداشته 
است، افزود: برخی از خودرو ها مانند پژو 405 و سمند 
ال ایکس حدود یک میلیون تومان کاهش قیمت 
داشتند و کاهش قیمت ها آن چنان چشمگیر نبوده 
است. وی گفت: ریزش بیشتر قیمت مستلزم عرضه 
بیشتر از سوی خودروسازان است که در حال حاضر 
چنین اتفاقی نیفتاده است و از طرفی فروش فوری هم 
فقط مختص خودروی پژو پارس و هایما بوده است و 
نتوانسته تغییر زیادی در بازار ایجاد کند. موتمنی با اشاره 
به اینکه خودرو های مونتاژی با افت قیمت بیشتری 
روبه رو شده اند خاطرنشان کرد: هایما حدود 7 میلیون 
تومان، چانگان حدود 8 میلیون تومان و اکسنت حدود 
۱0 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. وی درباره 
دلیل کاهش قیمت خودرو های مونتاژی گفت: قیمت 
بازار  زیر 5 درصد  این خودرو ها توسط خودروسازان 
اعالم شده و موجب شده افرادی خودرو های خود را 
به بازار عرضه کنند که موجب کاهش قیمت شده است.

 خبر خوش

بانک ها رو به ورشکستگی نیستندتمام اقتصاد وابسته به گمرک است

فارس- وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد تقاضا و 
عدم عرضه مسکن باعث می شود اقشار بی مسکن 80 
بها کنند، گفت: بحث  اجاره  درصد درآمد خود را صرف 
قاطع مردم بحث مسکن است و سیاست های ما می تواند 
به تولید مسکن شتاب دهد.محمد اسالمی با بیان اینکه 
رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، 
وضعیتی به وجود می آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از 
پرداخت  اجاره بها  بابت  را  خود  ماهانه  درآمد  درصد   80
می کنند، گفت: این فقر و سختی که به خانواده های فاقد 
مسکن تحمیل می شود، آسیب های اجتماعی پیرامون خود 
دارد که باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود.

به طور مستقیم  راه و شهرسازی  وزارت  اظهار کرد:  وی 
متصل  مردم  اجتماعی  و  فردی  زندگی  به  بی واسطه  و 
این  و سیاست گذاری مسئوالن  ایده ها  تفکرات،  و  است 
است. تأثیرگذار  مردم  زندگی  بر  درنگ  بدون  وزارتخانه 
وی مسئولیت در حوزه راه و شهرسازی را بنا به دالیل 
غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرگذاری  همچون  مختلفی 
دانست  ویژه   اهمیت  دارای  و  حساس  مردم،  زندگی  بر 
برنامه های  گسترش  روند  محور،  تقاضا  توسعه  گفت:  و 
این  داده،  اما  شکل  را  افتاده  اتفاق  که  توسعه ای  
که  سرزمینی  آمایش  مطالعات  اساس  بر  برنامه ریزی ها 
استطاعت  و  فرهنگ  جمعیت،  سرزمین،  استعداد های 
حتی  و  است  نگرفته  می گیرد، صورت  درنظر  را  محیط 
اگر وجود داشته، با یکدیگر مرتبط و یکپارچه نبوده است. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما باید خود را مسئول 
و پاسخگو دانسته و قبل از اینکه به ساماندهی پرداخته 
خود  سیاست های  برنامه ریزی  و  طرح ریزی  باید  شود، 
وارث  »ما  اینکه  بیان  با  باشیم.اسالمی  کرده  اعالم  را 

گذشته ای هستیم که هر دو نظام  شهرسازی و ساختمان 
فاقد نظام کنترلی کارآمد و مؤثر است« تأکید کرد: باید 
به سمت تأثیرگذاری و ماندگار شدن با استقرار سیاست ها 
که  گذشته ای  میراث  همچنین  کرد.  حرکت  طرح ها  و 
هزینه های فراوانی متأثر از نابسامانی ها را بر دوش مردم و 
حکومت تحمیل کرده، باید بر اساس آینده نگری و بررسی 
احتیاجات و الزامات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در 
طرح ریزی منطقه ای، سرزمینی، شهری و محلی تغییر داد.
به طرح ویژه سواحل مکران گفت: تجربه  اشاره  با  وی 
مکران کار فوق العاده سختی بود و بی صبری زیادی مانند 
وجود  علیرغم  عسلویه  در  امروز  داشت،  وجود  عسلویه 
کسب وکار، امکان سکونت و زندگی وجود ندارد و کارکنان 
آن منطقه به خاطر دوری از خانواده در رفت وآمد هستند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این 
است که یکپارچگی، توسعه متوازن و پایدار مالک عمل 
قرار گیرد و بیش از این رفتار بیگانه با اکوسیستم و فرهنگ 
مردم در اقصی نقاط کشور نداشته باشیم. همچنین از تمامی 

قابلیت ها و استعدادها مانند ظرفیت دانشگاه، متخصصان، 
مردم، سازندگان و مشاوران حول یک محور و باور مشترک 
تمدنی  نوسازی  یک  شکل گیری  شاهد  تا  شود  استفاده 
و شهری منتج به ارتقای کیفیت زندگی شهری باشیم.

 مسکن خواست قاطع مردم است
اسالمی با بیان اینکه امروز »بحث قاطع مردم بحث 
مسکن است« گفت: اگرچه دولت تولید کننده مسکن 
نیست اما سیاست های ما می تواند به تولید مسکن شتاب 
و  سیاست گذاری  باید  قانون  به موجب  همچنین  دهد، 
مسکن  تقاضای  و  عرضه  بازار  در  زمین  فراهم کردن 
مسکن  تأمین  برای  حال  درعین  کند.  ایجاد  تعادل 
این  اما  دارد،  وجود  قانونی  تکلیف  کم درآمد  اقشار 
و  دستگاه ها  سایر  تعامل  و  همکاری  نیازمند  مسئله 
نهادها است. اسالمی در ادامه مبحث کنترل ساختمان 
و  سازندگان  مصالح،  از  باید  گفت:  و  دانست  مهم  را 
اطمینان  حصول  برای  شریط  واجد  کار  نیروهای 
شود. استفاده  ساختمان  قوام  و  دوام  استحکام،  از 

اقشاربیمسکن۸۰درصددرآمدراصرفاجارهبهامیکنند

خبرگزاری میزان- فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه 85 درصد 
واردات ما کاال های سرمایه ای و مواد اولیه تولید است، گفت: 
گمرک دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است، بنابراین 

باید کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
و  اقتصاد  وزارت  مدیران  سراسری  گردهمایی  در  وی 
وزارت  ارکان  انسجام  وزارتخانه،  این  وابسته  سازمان های 
اقتصاد را اهرمی برای ایجاد یک تحول بزرگ در استان ها 
خواند و اظهار کرد: وجود این انسجام در استان ها یک الزام 

است و دستگاه های تابعه باید یکدیگر را تقویت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به وظایف و مسئولیت های وزارت اقتصاد 
با به کارگیری این ظرفیت ها  تصریح کرد: وزارت اقتصاد 

می تواند اهرم یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد باشد.
افزایش  را  موضوع  این  تحقق  ضرورت  اولین  دژپسند 
توانمندی های علمی و فنی مدیران عنوان کرد و افزود: 

مدیران استانی وزارت اقتصاد ضمن داشتن دانش، تحلیل 
وزارتخانه،  این  وظیفه ای  حوزه  موضوعات  به  اشراف  و 
باید با عملکرد خود، نشان دهنده رویکرد و چهره اصلی 
جذب  گمرک،  مالیات،  متولی  عنوان  به  اقتصاد  وزارت 
سرمایه های داخلی و خارجی و تامین مالی تولید در استان 
و  اقتصادی  امور  کل  ادارات  ارزیابی  مالک  وی  باشند. 
دارایی استان ها را میزان کارکرد مدیریت استانی در مورد 
میزان  مانند  اقتصاد  وظایف و کارکرد های اصلی وزارت 
جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی 

منطقه ای و شناسایی فرار مالیاتی عنوان کرد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تجهیز استان ها 
و خزانه  مالیات  فنون جدید گفت: گمرک،  و  دانش  به 
افزایش  و  رشد  برای  را  زمینه  باید  استان ها  در  داری 
درآمد و توزیع مناسب آن فراهم کنند. دژپسند با انتقاد از 
کسانی که فقط جنبه درآمدی گمرک را به وزارت اقتصاد 
نسبت می دهند، تاکید کرد: گمرک ضمن ایجاد درآمد، 
دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است، بنابراین باید 
کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست. وی با اشاره به 
اینکه 85 درصد واردات ما کاال های سرمایه ای و مواد 
اولیه تولید است، اظهار کرد: گمرک باید به عنوان ریلی 
برای افزایش سرمایه گذاری و تولید باشد و اگر در این 
از  مسیر به درستی عمل نکند، خودش تبدیل به یکی 

موانع جدی سرمایه گذاری خواهد شد.

عصر اعتبار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، بودجه شرکت های دولتی را در حوزه های نفتی 
بانکی به تفکیک توضیح داد و ورشکستگی بانک ها  و 
را رد کرد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
ومحاسبات مجلس، مسئولیت بررسی بودجه شرکت های 
دولتی را بر عهده دارد، او برای بررسی این بخش از بودجه 
که گفته می شود شفاف و نامعلوم است و منجر به تخلفاتی 
چون پرداخت حقوق های نجومی شده، چندین نشست با 
کرده  برگزار  دولتی  بزرگ  ها  ومسئوالن شرکت  مدیران 
است. با ارائه الیحه بودجه سال 98، مجدد انتقادها و دغدغه 
هایی مبنی بر اینکه حجم باالیی از اعتبار و بودجه کشور 
در بخشی دیده شده که قابل ارزیابی و رصد نیست در صدر 
اخبار قرار گرفته است، از این رو با رئیس کمیته بررسی 
بودجه شرکت های دولتی در بودجه های سنواتی گفتگویی 

انجام شده است.
انتقاداتی که به عدم شفافیت بودجه  با اشاره به  حسینی 
شرکت های دولتی وارد است، گفت: برخالف انتقاداتی که 
وجود دارد، بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه سال 
98، به نسبت سنوات گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار 
است. وی در دفاع از شفافیت بودجه شرکت های دولتی 
بیان کرد: بودجه 6 شرکت دولتی با وجود آنکه طبق ماده 4 
قانون محاسبات عمومی، سهام بیش از 50 درصدی داشته 
اند در پیوست 3 الیحه بودجه سنوات گذشته لحاظ نمی شد 

اما در بودجه سال 98 این موضوع دیده شده است.
های  شرکت  از  تعدادی  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
نقطه  و  سودده  قسمت  در  اما  بودند  ده  زیان  دولتی 
امسال  که  شد  می  دیده  بودجه  آنها  برای  سر  به  سر 
تعداد  و  شده  بیشتر  شفافیت   98 سال  بوجه  الیحه  در 
آنها مشخص  اساس عملکرد  بر  ده  زیان  شرکت های 
تاکید  آزاد،  مناطق  بودجه  به  اشاره  با  وی  است.  شده 
کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور برای 
جداگانه  پیوستی  در  و  احصا  آزاد  مناطق  بودجه  اولین 
در الیحه بودجه سال آینده آمده، از آنجایی که بودجه 
شرکت های دولتی به دغدغه جامعه و نگرانی نمایندگان 
تبدیل شده بود، بودجه تعدادی از شرکت های بزرگ در 
کارگروه تخصصی زیر مجموعه کمیسیون برنامه، بودجه 

و محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت سوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند
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در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه 
تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد. 
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مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند           
      قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد. 

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به معیشت خانواده های بی سرپرست، 
ایتام، محسنین، معلولین، سالمندان، بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند جامعه ) پزشکان 
نیکوکار، خیرین محترم، شرکت ها و ... ( گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در این مسیر زیبا ارج می نهیم. چشم انتظار یاری سبزتان هستیم 
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خانه ملت- عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 گفت: 
افرادی که وام های معوق کمتر از صد میلیون تومان دریافت 
کردند چنانچه وام خود را در سال 98 تسویه کنند تنها ملزم 
به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه کرد بخشیده 
می شود. هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 
در تشریح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، 
گفت: در جلسه کمیسیون، تبصره ۱6 الیحه بودجه سال 
98 که در رابطه با موضوع استمهال وام های معوق کمتر 
از صد میلیون و 4 میلیارد تومان است مورد بررسی قرار 
گرفت.نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسالمی 
افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 98 افرادی که 
وام های کمتر از صد میلیون تومان دریافت کردند و زمان 
تسویه وام گذشته است چنانچه در سال 98 وام خود را تسویه 

کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و جریمه دیرکرد 
وام نیز بخشیده می شود؛ حداقل 2 هزار میلیارد تومان منابع 
مالی برای انجام این مهم در الیحه بودجه در نظر گرفته 

شده است.

سود مرکب وام های معوق 
تا 4 میلیارد تومان اخذ نمی شود

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی با اشاره به تعیین تکلیف تسویه وام های 
تا 4 میلیارد تومان، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون مقرر 
شد سود مرکب این وام ها در زمان تسویه توسط بانک ها 
اخذ نشود. به طور مثال اگر فردی در سال 85 وام دریافت 
کرده باشد سود وام بر مبنای قرارداد اولیه در زمان تسویه 

تسهیالت محاسبه خواهد شد بنابراین تنها باقیمانده اصل 
وام و سود دریافت می شود. در واقع این مصوبه شامل 

وام های معوق است.

شرکت ملی نفت با کمک دولت 6 هزار میلیارد 
برای قیر رایگان پروژه های مختلف تامین می کند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در جلسه 
نیز  رای  بودجه 98 یک تجدید  تلفیق  امروز کمیسیون 
انجام گرفت، ادامه داد: در تبصره یک الیحه بودجه سال 
98، در سال آینده به میزان 6 هزار میلیارد تومان، قیر 
رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گرفت در 
حالی که در جلسه تجدید رای صورت گرفت و کمیسیون 
پیشنهاد  براساس  برگشت که  پیشنهاد الیحه دولت  به 

با کمک دولت 6 هزار میلیارد  دولت شرکت ملی نفت 
تومان برای قیر رایگان پروژه های مختلف در بخش های 

مختلف تامین می کند.

تصویب استمهال سه ساله وام های کشاورزان
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در تشریح دیگر مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، تاکید کرد: استمهال سه 

ساله وام های بخش کشاورزی تصویب شود.

سورپرایزبرایبدهکارانبانکی!
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اهدای 740 کتاب از سوی دانشگاه بیرجند به کتابخانه ها

صداوسیما-740 جلد کتاب از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند به سه کتابخانه در شهر بیرجند اهدا شد. مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بیرجند گفت: این 
کتاب ها برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی از سوی کتابخانه مرکزی دانشگاه به سه کتابخانه در شهر بیرجند اهدا شد. سیفی، با بیان اینکه از این تعداد کتاب، 250 جلد به کتابخانه کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد اهدا شد، افزود: 230 جلد کتاب به کتابخانه پایگاه مقاومت بسیج مسجد حضرت علی بن ابی طالب )ع( و 260 جلد کتاب هم به کتابخانه مرکز علمی- کاربردی شهرداری بیرجند اهدا شد.

اینجانب خودرویم را در قسمت عقب نشینی کوچه 
بودم مدت زمان  پارک نموده  سیدجمال اسدآبادی 
رفت و برگشت  برای آوردن فرزندم پنج دقیقه طول 
کشید در این حین اعمال قانون شده و به 197 تماس 
گرفتم و گفتند قانونا خالف نمودید و در پایان تهدید 
به شکایت شدم. الزم بذکر است پلیس راهنمایی و 
رانندگی آیا فقط وظیفه اعمال قانون دارد یاخیر؟ ثانیا 
مگر مامور شما ترافیک بوجود آمده و سد معبرهای 
متعدد را ندیده، چرا اقدامی نکرده و فقط از قانون، 
اعمال آن را انجام داد؟ ثالثا پلیس محترم و شهرداری 
تامین  برای  اقدامی  چه  مدارس  تعطیلی  زمان  در 
پارکینگ و رفع مشکالت نموده اند؟! آیا با آگاهی 
تعطیلی  خاطر  به  شده  ایجاد  مشکالت  از  پلیس 
بیایم  است؟  حل  راه  آخرین  قانون  اعمال  مدارس 

راهگشای مشکالت  باشیم.
918...245
رئیس بنیاد  مستضعفان اعالم کردند هیچ کس در 
زیر مجموعه  ما زیر 3 میلیون حقوق نمی گیرد. سهام 
عمده مخابرات متعلق به بنیاد مستضعفان،ستاد فرامین 
امام )ره( با تراول مالی دو برابر بودجه کشور و بنیاد 
تعاون سپاهه؛ ولی کارکنان بخش خصوصی مخابرات 

با سه بچه نهایتا 1600 می گیرند.
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا به شهرداری بفرمایید به اوضاع نابسامان بلوار 
شهید فایده رسیدگی کنه، درختچه های نخل نیاز به 
هرس دارد، جداول بلوار از بین رفته، آسفالت داغون 
شده، شمشادهای کنار مسیل سیل بدون ساماندهی 
رها شده به امان خدا، تابلوها رنگ و رو رفته، آدم دلش 

می سوزه این صحنه ها رو می بینه.
930...628
بیرجند طبق  رانندگی  راهنمایی و  ریاست محترم 
کوچه  تو  سنگین  کامیون  همه  این  قانون  کدام 
پس کوچه های شهر جوالن می دهند مگر پایانه 
نداریم چرا اجازه می دهید شب ها تریلی و کامیون 

و جرثقیل بیاید داخل معابر شهری؟
935...105
سالم آوا جان. لطفا مسئوالن شهرداری پیگیر لوله 
کشی آب و فاضالب سپیده 7 اون قسمتی که بنیاد 
زمین واگذار کرده، باشند. خونه هامون تا یک ماه دیگه 

آماده سکونت میشه اما آب نیست . ممنونم
915...117
و  شهرداری  همکاری  با  بیرجند  شهر  شورای 
میراث فرهنگی و اداره اوقاف و بنیاد مستضعفان 
کارگروهی جهت شمارش درختان سبز باغ های 
شوکت  آباد،  رحیم  باغ  نظیر  بیرجند  تاریخی 
جهت  معصومیه  و  سراب  منظریه  امیرآباد،  آباد، 
و  درختان  این  شدن  خشک  بیشتر  از  جلوگیری 

پایش مداوم این تعداد تشکیل دهند
937...897
ارگ کاله فرنگی درحال بازسازی است که به نوبه 
خودخوب است ولی شطرنجی کردن قسمتی از آن با 

سال ساختش مطابقت دارد یا سلیقه ای است؟
915...595
بابت  محترم  شهرداری  زحمات  از  آوا.  سالم 
کاش  ای  داریم.  را  تشکر  کمال  شهر  زیباسازی 
کوچه های فرعی مطهری 10رو هم بیان یه نگاهی 
با  است  تیکه  تیکه  کوچه همش  آسفالت  بندازن 
وجود اینکه یه محله قدیمی و تاریخیست توریست 
های زیادی از این محله دیدن میکنن و اصال نمای 
جالبی نداره که با همچین آسفاتی روبرو شن. حتی 
چند وقت پیش که مخابرات کنده کاری کرده بود 
شهرداری زحمت کشید و آمد آسفالت کرد اما با رد 
شدن یک ماشین آسفالت فرو رفت و همان جور به 
حال خودش رها کردند. خواهشمندم  رسیدگی کنید 

و  آسفالت رو درست کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

حقوق 19 میلیونی رئیس بنیاد مستضعفان کشور ما را 
بس شادمان نمود! نمی دانم آن 19 میلیون را ببینم 
یا آن  سمت و لقب را، یا به داد مردمی فکر کنم که 

صدایشان به گوش هیچ کس انگار نمی رسد.
253...0915

فرهنگ رانندگی بیرجند واقعا فاجعه است.خصوصا 
شمال شهر که انگار قانون هم نیست...اصال نمی شود 
رانندگی  کرد. همیشه ادعایمان به سوی مردم است.

این رانندگی که فرهنگ خودمان است! تا کی باید 
اینقدر بد برانیم؟به جان خودمان رحم کنیم حداقل.

ارسالی به تلگرام آوا
می گویند آب بیرجند استاندارد است من مانده ام 
این همه حجم سنگ کلیه که در بدن ما  متولی 

بیرجندی هاست چه کسی است؟ 
915...886

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برای  اجتماعی  و  فردی  لحاظ  از  انسان  آبادی-  مهدی 
است.  دیگران  از  شدن  متمایز  دنبال  به  هویت  کسب 
کرد،  یکی  توان  نمی  را  گوناگون  و  انسانی  هویت های 
اما با این وجود قرارگیری این گروه های انسانی متمایز از 
نظر هویتی در فضایی به نام شهر نیازمند نوعی هماهنگی 
از  ای  مجموعه  را  فرهنگی  انسجام  است.  انسجام  و 
مشترکات فرهنگی مادی و غیر مادی در یک جامعه، در 
زمان و مکانی مشخص که امکان تداوم یافتن کارکردی 
و شناختی آن جامعه را به وجود بیاورد، تعریف کرده اند. 
می توان ارزش انسجام در بخش فرهنگ را در پیوند و 

انسجام اجتماعی در جامعه دید که زمینه ساز برنامه ریزی و 
سیاست گذاری مناسب و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار 
است. در حالی که شهر تسهیل گر روابط اجتماعی و باعث 
توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه می شود اما به تدریج 
هویت و تعلق خاطر شهروندی را از دست داده و به توده 

ای انباشته و نامفهوم بدل شده است.

 اتحاد عمومی در بیرجند 
بسیار کم رنگ است

بیرجند، مرکز خراسان جنوبی شهری کهن و تاریخی است 
که بسیاری آن را به عنوان شهری فرهنگی  نیز می شناسند 
با این حال از مشکالت اساسی و مهم این شهر نبود انسجام 
و یکپارچگی بین شهروندان آن است که باعث شده احساس 
تعلق خاطر به شهر و تشریک مساعی در امور آن و به عبارت 

روشن تر اتحاد عمومی در آن بسیار کم رنگ باشد.
 در همین باره شهروندی می گوید: به نظر می رسد بیشتر 
مردمان شهر از زندگی در بیرجند ناراضی اند، چون سرمایه 
های خود را به شهرهای دیگر می برند. وی به خرید ملک 
در خارج از کشور وکالنشهر ها و شمال ایران توسط بسیاری 
از شهروندان بیرجندی اشاره می کندو می گوید: با این حال 
آماده کمترین سرمایه گذاری درمنطقه خود  همین مردم 
نیستند و در زمینه مسائل آن خنثی هستند. به گفته وی، نبود 
مطالبه گری در مسائل اجتماعی، بی توجهی به مفاخر نیز از 

آثارکم بودن انسجام فرهنگی در بیرجند است.

محله های قدیمی، 
محور انسجام فرهنگی نیستند

سیروسی از اهالی محله چهاردرخت می گوید: بیرجند در 
طول زمان کارکردهای فرهنگی خود را از دست داده و 
محله های قدیمی که محور انسجام فرهنگی مثل گویش 
و حفظ سنت ها  بوده اند خالی از جمعیت اصیل شدند و با 
 توسعه شهر یکپارچگی آن نیز از بین رفته است. او می افزاید:

بیکاری و خشکسالی باعث مهاجرت مردم نواحی به مرکز 
استان شده که خود را به بیرجند متعلق نمی دانند.

انتقاد از تعدد خرده  با  دهخدا، شهروند دیگری است که 
فرهنگ های   وقتی  گوید:  می  بیرجند،  در  فرهنگ ها 
گوناگون با آداب و رسوم متفاوت درکنار یکدیگر جمع می 
شوند، هر فرد یا گروهی نوعی رفتار را از خود نشان می 
افراد محیط شان عوض شود، دیگر  دهد و هنگامی که 
هیچ احساسی نسبت به پایبندی به اصول و هنجارها در 
خود حس نمی کنند و در نتیجه هرج و مرج و آشفتگی و 
چند دستگی رخ می دهد. وی با ذکر مثالی ادامه می دهد: 
بینیم  را می  تعدد حسینیه هایی  به  کنار شهر  در گوشه 
نبود  بیانگر  که  است  گوناگون  روستاهای  به  مربوط  که 
تعلق خاطر آنها به جامعه شهری بیرجند است، همچنین 
عنوان  با  هفتگی  دعاهای  برای  که  کوچکتری  محافل 
برخی روستاها تشکیل می شود که خود را نه بیرجندی که 
مقیم! این شهر می دانند. اینها نشانه این است که فرهنگ 
فرهنگهای  ندارد که خرده  قدرت  آنقدر   ! فرهنگی  شهر 
روستایی را در خود هضم و یکپارچه کند. وی بیرجند را 
مانند خوابگاهی بزرگ دانسته که مردم آن از سر ناچاری 
در کنار هم قرار گرفته اند و دلبستگی آنها به شهر کم است 

که باید برای این وضع فکری کرد. 

قلب شهر کجاست؟

 شهروند دیگری نیز در این باره می گوید: وجود محور 
و  گویش  محله،  مانند  دیگر  شهرهای  در  فرهنگی 
شخصیت، باعث انسجام فرهنگی افراد آن شهر می شود 

اما در بیرجند حتی با وجود محورهای گوناگون فرهنگی، 
یکپارچگی بین مردم شهر دیده نمی شود. وی می افزاید: 
مقبره  حکیم نزاری، محله قدیمی چهار درخت، موسیقی 
خراسان جنوبی، گویش بیرجندی و ... با اینکه هر کدام 
از آنها عامل انسجام و همبستگی هستند اما به آنها توجه 
و اعتنایی نشده است. وی با طرح این پرسش که قلب 
بیرجند کجاست، ادامه  می دهد: در خیابان همین سوال را 
از چند نفر پرسیده و جواب های آن را با دقت گوش دهید، 
آن وقت متوجه ناتوانی مردم در پاسخ  به این سوال می 

شوید که بیانگر کم کاری فرهنگی در بیرجند است.

کار فرهنگی چیزی بیشتر
 از المان سازی است

در  می گوید:  و  معرفی  اجتماعی  دبیر  را  خود  محمدی 
بیرجند به مسائل عمرانی و اقتصادی توجه شده و برنامه 
ریزی هویتی در آن انجام نگرفته است و نتیجه آن بحران 
هویتی در شهر می باشد. ادامه می دهد: در حالی که مردم 
هر شهری به لحاظ روانی نیاز به نمادها و شاخص های 
فرهنگی، تاریخی، رویدادهای اجتماعی و ... دارند که زمینه 

ساز اتفاقات و همبستگی اجتماعی باشد.
 وی با انتقاد از مسئوالن شهری می افزاید: کار فرهنگی 
چیزی بیشتر از المان ساختن در شهر است و مسئوالن 
باید برای ایجاد همبستگی در شهر، اقدامات فرهنگی و 
هویتی انجام دهند تا مردم احساس تعلق خاطر بیشتری 
به بیرجند داشته باشند زیرا اکنون اغلب ساکنان خود را به 

مکان دیگری نسبت می دهند.

از بیرجند  فقط نامی باقی خواهد ماند   

نیزگفت:  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس  فرامرز سنگری 
وجود خرده فرهنگ ها در بیرجند باعث شکل گیری تقابل  
شده که حتی برخی از این فرهنگ ها بر مدار تملق چرخیده 

و انفکاک را در جامعه بیشتر کرده است.
 وی می افزاید: چنانچه نیاز به هویت شهری در شهر برآورده نشود، 
 آنها احساس بی هویتی کرده و یا در آن شهر سکونت نمی گزینند

و یا در صورت سکونت توام با نارضایتی و احساس زندانی 
شهری  هویت  دهد:  می  ادامه  سنگری  بود.  خواهد  بودن 
مهم ترین  از  و  است  پیشرفت  و  توسعه  در  مهم  عاملی 
میان  در  تعلق  حس  وجود  شهر  یک  برای  آن  امتیازات 
شهروندان دارای هویت است که به دلیل انسجام فرهنگی 
نخواهد  اتفاق  پایدار  توسعه  بیرجند،  در  اندک  اجتماعی  و 
برای  بیرجندی  افراد مرفه  به طور مثال بی توجهی  افتاد. 
توان می  چارچوب  این  در  خود  شهر  در  گذاری   سرمایه 
 مشاهده کرد. سنگری، مولفه های فرهنگی نظیر موسیقی 
سنتی، شخصیت ها، فرهنگ و تاریخ را عامل انسجام بخشی 

دانسته و می گوید: ضعف متولیان فرهنگی بیرجند در این 
موضوع کامال مشهود است و با ادامه این وضع از بیرجند فقط 

اسم آن باقی خواهد ماند. 

انسجام فرهنگی گذشته بازمی گردد؟

فرهنگ  غنی،  موسیقی  علمی،  مفاخر  وجود  با  بیرجند 
های  داشته  تمامی  از  زیبا  معماری  و  ساله  صد  چند 
به  و  است  برخوردار  فرهنگی  توسعه  برای  الزم 
الزم  ظرفیت  ارزشمند  های  دارایی  همین  واسطه 
دالیل  به  اما  دارد  نیز  را  فرهنگی  انسجام  ایجاد  برای 
پرداخته  گزارش  این  در  آن  از  بخشی  به  که  گوناگون 
های  ثروت  این  تبدیل  برای  الزم  توان  فاقد  شد، 
باشد. آفرین وتوسعه ساز می  اتحاد  به عوامل   فرهنگی 
باید  هرچیز  از  پیش  راستا  این  در  رسد  می  نظر  به   
مسئوالن شهر به تعریف واحدی ازکارکرد شهری بیرجند 
برسند. اگر این شهر، شهری فرهنگی است پس باید به 
طور جد برای معرفی مفاخر آن، موسیقی و هنر آن حتی 
برندسازی محصوالت باغی و صنایع دستی آن کار شود. 
حال برای برنامه ریزی و ساماندهی انسجام فرهنگی چه 
ارگان یا سازمان هایی پا پیش می گذارند؟ چگونه و با چه 
ابزاری می خواهند این وضع نابسامان را بهبود بخشند؟ 
با توجه به شدت فاجعه، اصاًل فرصتی برای بهبود  آیا  و 
وضع موجود هست؟این ها سواالتی است که ذهن هر 

دوستدار  این شهر را به خود مشغول کرده است.

بیرجند، شهر هویت های چهل تکه

جوابیه های شهرداری بیرجند

مسافر  و  بار  نقل  و  سازمان حمل  اعالم  بر  بنا   *
های  صندلی  بودن  کثیف  خصوص  در  شهرداری 
ایستگاه اتوبوس طالقانی کنار بیمارستان و بهشتی 
روبروی هنرستان به استحضار می رساند: ضمن تشکر 
 از شهروند گرامی نظر به اینکه به صورت دوره ای 
نظافت صندلی ها و سایبان ها در دستور کار قرار 
گرفت و در اسرع وقت نسبت به پاکسازی و نظافت 

اقدام می گردد. 

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
با سایبان  اتوبوس  ایستگاه  شهرداری در خصوص 
 در فلکه آزادی برای دستگرد و مهرشهر به استحضار 
می رساند: موضوع در دستور کار سازمان قرار دارد و 

انشاا... به زودی انجام خواهد شد.

*بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
درخصوص نظارت سازمان برحرکت اتوبوس ها در پایانه 
ابوذر خصوصا خط پاسداران به استحضار می رساند: برابر 
برنامه زمان بندی، خط پاسداران با 4 دستگاه اتوبوس 
با فاصله زمانی 15 دقیقه سرویس دهی می نماید. لذا 
 هر گونه تاخیر از زمان برنامه تا 25 دقیقه قابل پذیرش

 نمی باشد. لذا شهروند محترم ساعت و روز مورد نظر 
خود را به شماره 32226545 بازرسی و کنترل خطوط 

اعالم تا اقدام الزم به عمل آید.

*بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
درخصوص کاهش اتوبوس های خطوط شهری به 
اتوبوس به خطوط  استحضار می رساند: اختصاص 
بر مبنای تقاضای سفر در هر خط صورت می پذیرد 
با توجه به کاهش قابل مالحظه سفرهای شهری و 
کاهش سرانه جابجایی،  جهت جلوگیری از ترافیک زیاد 
در معابر پر تردد شهری و جلوگیری از هدر رفتن اموال 
بیت المال و استفاده بهینه از امکانات از تعداد اتوبوس 

های فعال در خط کاسته شده است.

*بنابراعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
درخصوص وضعیت اتوبوس های شهرک علی آباد به 
 استحضار می رساند:  تخصیص اتوبوس به خطوط 
بر مبنای تقاضای سفر می باشد لذا با توجه به سرانه 
پایین جابجایی مسافر و یک دستگاه اتوبوس فعال در 

شهرک بعثت امکان افزایش اتوبوس میسر نمی باشد.

نت
نتر

س: ای
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

چرایی نبود انسجام فرهنگی در مرکز استان خراسان جنوبیپیام شما



موفقیت و انرژی

افکار منفی

شادی من وابسته به دیگران است

یکی از اشتباهات رایجی که در مورد شادی وجود 
دارد، این است که ما تصور می کنیم شادی مان 
وابسته به رفتار و حرف های دیگران است. اگر چه 
خوشبختی  و  شادی  احساس  دیگران  کنار  در  ما 
بیشتری خواهیم کرد اما این بدین معنی نیست که 

خوشحالی ما به آنها گره خورده است. 
به بیان دیگر، آنها تنها زمانی می توانند در حال 
و روز ما تاثیرگذار باشند که خودمان بخواهیم. ما 
زمانی خوشحال خواهیم بود که ترس، نگرانی و 
مشکالت خود را بتوانیم در زمان حال حل کنیم. 
برای  جا  باشد،  خالی  منفی  افکار  از  ما  اگر ذهن 
خوشحالی باز می شود. بنابراین بهتر است که در 
زمان حال زندگی کنیم و به دیگران نیز این اجازه 

را ندهیم که مانع از خوشحالی مان  شوند.

افکار منفی، بد است

تا  که  است  این  داریم  ما  اکثر  که  اشتباهی  باور 
افکار منفی در ذهن مان جای  زمانی شادیم که 
نگیرند. در واقع به محض این که فکری منفی می 
کنیم، شادی از زندگی مان می رود، در حالی که 
واقعیت چیز دیگریست. ما نمی توانیم از شر افکار 
منفی خالص شویم اما قدرت آن را داریم که آنها 
را از خود دور کنیم. به عنوان مثال زمانی که ما 
افکار و احساسات منفی مان را به زبان می آوریم 
ای  شیوه  به  واقع  در  نویسیم،  می  را  آنها  که  یا 
در حال دور کردن آنها از خودمان هستیم اما اگر 
 آنها را نادیده بگیریم و مدام سرکوب شان کنیم،
نمی توانیم علت و ریشه آنها را بیابیم، در این شرایط 
آنها در ناخودآگاه ما می مانند و هیچوقت رهایمان 
نمی کنند. بهترین روش برای مقابله با احساسات، 
چه مثبت و چه منفی، این است که به آنها فرصت 
بیان دهیم. تا زمانی که این احساسات به دیگران 
آسیب نرساند، ما می توانیم ترس، نگرانی و ناراحتی 
مان را بیان و از این طریق آنها را از خودمان دور 
کنیم. گاهی ما فکر می کنیم آنچه خودمان باور 
که  نیستیم  حاضر  و  است  محض  حقیقت  داریم 
حرف دیگران را بشنویم. همین رفتار یکی از دالیل 
زندگیست.  در  خوشبختی  و  شادی  احساس   عدم 
 در واقع زمانی که ما نظرمان را مخالف نظر دیگران 
همین  و  کنیم  می  شدن  رد  احساس  بینیم،  می 
فردی  به  تبدیل  که  شود  می  باعث  فکر  طرز 
ناامید شویم. اما واقعیت این است، این  ناراحت و 
که نظری خالف نظر ماست، بدین معنی نیست که 
اشتباه است. بنابراین بهتر است که زاویه دیدمان 
را گسترش دهیم و نظر دیگران را به عنوان یک 

پیشنهاد بشنویم.

زنان باردار
 توالت را نشويند!

یک خانه تمیز مي تواند به هر کسي آرامش دهد، اما 
اگر باردار هستید بهتر است آرامش تان را به وسیله 
دیگري برقرار کنید و خیال مدام ساییدن خانه را از 

سرتان بیرون کنید.  مادران بارداري که از مواد شوینده 
استفاده مي کنند نه تنها فرزندن شان را درمعرض ابتال 
به مشکالت تنفسي در آینده قرار مي دهند، بلکه باعث 

کم شدن بهره  هوشی کودك شان هم مي شوند. 
حتي استفاده از ظروف پالستیکي به خاطر ترکیباتی  

که دارند، مي تواند باعث چنین اتفاقي شود.     

تعارف نکنید
نمکدان را بشکنید

تنها آلودگي هوا را براي سردردهاي تان مقصر ندانید و 
تصور نکنید دردي که در سر شما مي پیچد، همیشه از 
والدین تان به شما به ارث رسیده است. عادات غذایي 

خود شما بیشتر از هر چیز مي تواند در پیچیدن درد در 
سرتان تاثیرگذار باشد.  اضافه کردن نمک به غذاي تان 
مي تواند دلیل درد هر روزه سر شما باشد. گذشته از 
کساني که به خوردن غذاهاي شور تمایل دارند، اغلب 
بیش از اندازه قند و چربي هم مي خورند عادت هاي 

غذایي آسیب زننده، عمر را کوتاه مي کنند.

20 ثانیه يك لنگه
روی پا بايستید

گاهی خودتان را به چالش بکشانید. ورزش روزانه و 
غذای سالم برای سالمتی الزم است اما آیا مي توانید 
براي 20 ثانیه روي یک پاي تان بایستید؟ محققان 

مي گویند اگر چنین توانایي ندارید، در معرض خطر 
سکته مغزي قرار دارید، افراد میانسال و سالخورده اي 
که نمي توانند تعادل بدن شان را در چنین حالتي حفظ 
کنند، به احتمال زیاد با خطر سکته مغزي روبه رو 
هستند. این تمرین یک تست بدون هزینه  است، 

همین حاال امتحان کنید.

بینی تان را
 گرم نگه داريد

درست است که در فصل زمستان، سرماخوردگي 
بیشتر از هر زماني سالمت شما را تهدید مي کند، 
راه حل های  با  مي توان  را  شایع  تهدید  این  اما 

ساده اي کمرنگ کرد. گرم نگه داشتن بیني، کلید 
سرما نخوردن در زمستان است. محققان مي گویند 
برخالف تصور بسیاري از افراد که بستن شال گردن 
و پوشیدن کاله را به عنوان راه فرار از این بیماري 
انتخاب مي کنند، تنها با پوشاندن بیني تان مي توانید 

خطر سرما خوردن در فصل سرما را کاهش دهید.

افراد سیگاری 
در خطر کر شدن هستند

کسي  گوش  در  اگر  مي گویند  افراد  از  بسیاري 
که دچار عفونت گوش شده دود سیگار را فوت 
کنید، درمان مي شود. اما محققان معتقدند سیگار 

نمي کند،  مشکل  رفتن  بین  از  به  کمکي  نه تنها 
بلکه مي تواند عامل ابتالي مصرف کنندگانش به 

عفونت گوش هم باشد. 
قرار داشتن در معرض دود سیگار، در گوش میاني 
مکرر  عفونت هاي  به  افراد  و  مي کند  تولید  مایع 

گوش و حتي کاهش شنوایي دچار مي شوند.

اگر فشارخون تان باالست یا اینکه به دلیل سابقه خانوادگي، نگران ابتال به این مشکل فراگیر هستید، دور کنسرو 
را خط بکشید. نمي خواهیم زیاني که نگه دارنده ها به سالمت شما مي زنند را دوباره یادآوري کنیم. این بار 
پژوهشگران دلیل دیگري براي دردسرساز بودن کنسروها پیدا کرده اند. آنها مي گویند ظرف هاي کنسرو با باال 
بردن فشارخون شما به سالمت تان آسیب مي زنند.  قوطي هاي فلزي و پالستیکي که کنسروها در آن بسته بندي 
مي شوند، ترکیبات شیمیایي در خود دارند که باعث افزایش فشارخون مي شوند. از نظر پژوهشگران ترکیبات 
موجود در این ظرف ها ضربان قلب را هم باال مي برند و به همین دلیل توصیه مي شود کساني که بیماري قلبي 
دارند، دور این خوراکي هاي آماده را خط بکشند. مي توانید خوراك هایي که کنسروشان را تهیه مي کنید را بپزید 

و در فریزر نگه دارید.

براي هر روز غذا درست کردن فرصت ندارید اما نگران این هستید که با خوردن غذاهاي فریزري به سالمت تان 
 آسیب برسد؟ نگران نباشید! محققان مي گویند این غذاها در بعضي مواقع به نفع سالمتي تان هم کار مي کنند. 

محققان مي گویند کساني که غذاي فریز شده مي خورند، اغلب کالري کمتري مي گیرند. 
از نظر آنها یکي از دالیل آن مي تواند این باشد که این افراد زمان کمتري براي غذا خوردن دارند و چون 
مي خواهند به سرعت وعده غذایي شان را میل کنند، کمتر پرخوري مي کنند. محققان توصیه مي کنند در غذاهاي 
یخ زده تان مقداري پروتئین و سبزیجات بریزید و بدون عذاب وجدان آنها را میل کنید. اما توصیه ما این است که 
حتما پیش از تجربه این تحقیق برای حفظ سالمت و تندرستی خود و خانواده تان با یک متخصص رژیم درمانی 

یا متخصص تغذیه مشورت کنید.

سالم بر غذاهاي منجمد!فشارخوني ها  كنسرو نخورند

بهانه گیری های کودکانه، یکی از چالش برانگیزترین جنبه های 
زندگی هر پدر و مادر است. وقتی کودك  می خندد و راحت است، 
ما احساس می کنیم والدین خوبی هستیم اما وقتی داد می زند، 
پا می کوبد و ناسازگاری می کند، ما احساس آشفتگی و نگرانی 

می کنیم و فکر می کنیم حتما چیزی ایراد دارد.
 اما چه باور کنید و چه نه، بهانه گیری های کودك خردسال شما، 
بخش مهمی از سالمت روحی و روانی اوست و ما می توانیم یاد 
بگیریم در مواجهه با آن آرام و خونسرد باشیم. در این مطلب چند 
دلیل مهم اینکه چرا بهانه گیری های کودك، چیز بدی نیست 

را برای تان می گوییم.

جیغ و داد كردن به كودک  كمک می كند یاد بگیرد
کودك با جیغ و داد ناتوانی و کالفگی اش را بروز می دهد، او در واقع 
با این کار، ذهنش را پاکسازی می کند و چیز جدیدی یاد می گیرد. 

یاد گرفتن مثل نفس کشیدن برای بچه ها طبیعی است. 
می تواند بهتر بخوابد

مشکالت خواب معموال به این علت به وجود می آیند که ما پدر 
و مادرها فکر می کنیم بهترین رویکرد نسبت به ناسازگاری و 
بهانه گیری و بد خلقی های کودك، اجتناب از آنهاست. بنابراین 
احساسات فروخورده و سرکوب شده  کودك، وقتی که مغزش 
در حال استراحت است بروز می کنند. بچه ها نیز درست مانند 

بزرگساالن دچار بیخوابی می شوند اجازه دهید کودك تان تا 
انتهای داد و فریادهایش پیش برود تا وضعیت هیجانی اش بهبود  

پیدا کند و خواب شبانه  بهتری داشته باشد.
 شما »نه« گفته اید و این چیز خوبی است

ممکن است کودك نوپای شما به این خاطر که از شما »نه« شنیده 
است، ناسازگاری و داد و فریاد کند، و این اتفاق خوبی است! »نه« 
گفتن، حد و حدودهای آشکاری را به فرزندتان نشان می دهد که بداند 
چه چیزی قابل قبول و چه چیزی غیر قابل قبول است. گاهی ممکن 
است از »نه« گفتن خودداری کنیم اما می توانیم همزمان با قاطعیت 

نسبت به حد و حدودها آغوش مان را نثارش کنیم.

بهانه گیری های کودک؛ خوب يا بد؟!

آیه روز

بگو اگر خدا می  خواست آن را بر شما نمی  خواندم و ]خدا[ شما را بدان آگاه نمی  گردانید قطعا پیش از 
]آوردن[ آن روزگاری در میان شما به سر برده  ام آیا فکر نمی  کنید. )سوره یونس/ آیه ۱۶(

سخن روز

من همیشه سعی می کنم به طرف خوش بینانه زندگی نگاه کنم، ولی آنقدر واقع بین هستم که بدانم زندگی 
موضوعی پیچیده است. )والت دیزنی(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه يکی از سرگرمی های رايج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آيد. سودوکو مخفف يك عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام بايد تنها باشند« است.
تاريخچه: اين بازی برای اولین بار در يك مجله پازل آمريکايی در سال 
۱۹۷۹ اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال 200۵ اين سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست يافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 200۸ در 
فیالدلفیا در آمريکا برگزار شد.

۷4۸۹۶۱2۵۳

۹۵۱4۳2۷۸۶

۶۳2۷۸۵۹4۱

۵۷۹۶24۳۱۸

۸۶4۳۱۷۵۹2

2۱۳۸۵۹۶۷4

۳۹۷24۸۱۶۵

42۵۱۹۶۸۳۷

۱۸۶۵۷۳42۹

جدول سودکو

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

به یک سرویس کار ماشین آالت 
راهسازی جهت کار در استان 
نیازمندیم. 0915۷21۳545

  MDF به یک استادکار ماهر کابینت
و یک شاگرد نیمه ماهر نیازمندیم.

0915۷419556

کلیه لوازم دست دوم شما را خريداريم
 با يك تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.

0۹۱۵   0۵۶   2۱00   

ايزوگام 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

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

و ... با قیمت مناسب    091566۳۳2۳0- برگی

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
16:1521:۳0شروع سانس

شعبه ديگری ندارد         نقدی تخفیف ويژه ويژه  
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( 

الستیك فرازی
09155622291

۳2211684

قانون مورفی
14:۳018:1520شروع سانس

مجری ذیصالح 6 سقف 
آماده به همکاری می باشد.

  09151613700 - 09159151325
09150905729

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجايی 2۳
0۹0۳۶240۶44

صنايع ريخته گری بیرجند ذوب

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵0 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری 2،  مجتمع پوشاک قاسمی
09151648286 - 05632236223

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

بـه اطـالع همشهريـان عزيـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی
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تأمین آب؛ خواسته اصلی عشایر 

درگذشت مادر شهید قاسم  پور رضائی

صداوسیما-مادر شهید قاسم پور رضائی به فرزند شهیدش پیوست. مادر شهید مهدی قاسم پوررضائی در سن ۸۷ سالگی و بر اثر بیماری قلبی دار فانی 
را وداع گفت. پیکر پاک این مادر شهید امروز ساعت  ۸  صبح و از محل مسجد جامع شهر ارسک  تشییع می شود. شهید مهدی قاسم پور رضائی از 
شهدای بسیجی و دانش آموز بود که در عملیات والفجر ۸ و در منطقه فاو )جنوب( بر اثر اصابت ترکش به سر وکمر در سن۱۶سالگی به شهادت رسید.

در استان های دیگر عملی شد: الزام بانک ها به دریافت اصل و سود برابر قرارداد اولیه بدون جریمه از مشتریان خوش حساب

سرپرست اداره کل امور عشایری با بیان اینکه 
روزانه بیش  از ۴۰۰ مترمکعب آب شرب دام و 
انسان به مناطق عشایری استان حمل می گردد، 
گفت: یکی از خواسته های اصلی عشایر برای 
ماندگاری در مناطق عشایری تأمین آب برای 
فارس، گزارش  به  است.  دام هایشان  و   خود 

حسین پور دیروز در نشست خبری اظهار کرد: 
وضعیت جامعه عشایری در خراسان جنوبی با توجه 
به محدودیت های زندگی که وجود دارد با دیگر 

استان های کشور متفاوت است.
سرپرست اداره کل امور عشایری استان یادآور 
شد: ۸۰ درصد جمعیت عشایری استان در نقاط 
یک  گفت:  وی  دارند.  سکونت  مرزی  صفر 
سیاه چادر عشایری ضمن اینکه کارگاه تولیدی 
و یک واحد صنعتی در اقتصاد مقاومتی بوده 
یک پایگاه امنیتی محسوب می گردد. حسین پور 

اضافه کرد: جامعه عشایری یک جامعه ای قوی 
بوده که در راستای اهداف نظام اسالمی قدم 
برمی دارند و لذا مسئوالن باید برای بهتر زندگی 

کردن این قشر تالش کنند.

سکونت 81 هزار نفر عشایر 
وی گفت: عشایر ۱3 درصد جمعیت استان و ۷ 
درصد جمعیت عشایری کشور را به خود اختصاص 
تاکنون  از سال ۸۴  یادآور شد:  داده است. وی 
مناطق عشایری  در  تومان  میلیارد  بیش از ۵۶ 
استان برای حفر و تجهیز چاه های عشایری، ایجاد 
آبشخور دامی، ایجاد توربین و حمل آب به مناطق 

عشایری استان هزینه شده است.

اشتغالزایی باتسهیالت 23 میلیاردی
تومان  میلیارد   ٢3 پرداخت  از  حسین پور 
تسهیالت قرض الحسنه پنج ساله برای ایجاد 
کارگاه های تولیدی، کمک به معیشت و ایجاد 
شغل برای عشایر در استان از سال ۸۴ تاکنون 
خبر داد و گفت: همچنین در این مدت بیش  از 
۶۰ هزار کیلومتر مرمت و موج تراشی ایل راه 
اینکه  به  توجه  با  و  گرفته  استان صورت  در 

مجموع ایل راه های استان شش هزار کیلومتر 
بوده، ساالنه به طور متوسط دو الی سه مرتبه 
تیغ زنی می شوند.وی با اشاره به حفر و بهسازی 
۴۰ هزار حلقه چشمه و چاه برای عشایر در 
شد:  یادآور  استان  در  گذشته  سال  طول ۱3 
احداث بیش  از ۴٩ هزار مترمکعب بند خاکی 
و آبرسانی یک میلیون و ۱۷۰ هزار مترمکعب 
آب به صورت سیار به مناطق عشایری استان از 
دیگر اقداماتی بوده که در این مدت برای جامعه 

عشایری استان انجام گرفته است. 
مراتعی  غالب  اینکه  به  اشاره  با  حسین پور 
به  توجه  با  بوده  استان  عشایر  اختیار  در  که 
خشکسالی های متوالی خشک شده است، اضافه 
کرد: به همین سبب هزینه دامپروری در استان 
نسبت به دیگر استان ها باال بوده ولی تولیدات 
با قیمت پایین تری به فروش می رسد.  آن ها 

وی ادامه داد: همچنین مراتعی که در اختیار 
عشایر استان بوده خشک شده و به ناچار عشایر 
باید علوفه دام خود را از مکان های دیگر تأمین 
نمایند و این امر بار مضاعفی بر دوش عشایر 
استان گذاشته است.وی با بیان اینکه در حال 
روستاییان،  بین  توزیع شده  آرد  سرانه  حاضر 

جوامع شهری و عشایر اختالفی ندارد، گفت: 
ماهانه ۱٢ کیلوگرم آرد بین هر نفر از عشایر 
کفایت  میزان  این  که  می شود  توزیع  استان 
نکرده و عشایر درخواست افزایش این سرانه 
به میزان حداقل ٢۰ کیلوگرم در ماه را دارند. 
حسین پور عنوان کرد: در طول ۱3 سال گذشته 
انبار ذخیره علوفه با ظرفیت ٢۵ هزار و ۵۷۰ 
مترمکعب در مناطق عشایری استان احداث 
شده است. وی با اشاره به اینکه بیش  از ۱۰ 
درصد عشایر استان تحت پوشش بیمه اجتماعی 
دام  رأس  هزار   ۴۷3 و  یک میلیون  بیش از  و 
سبک عشایر تحت پوشش بیمه در ۱3 گذشته 
نمونه  زن  امسال  کرد:  اضافه  گرفته اند،  قرار 
عشایری کشور از منطقه سرایان بوده است. 

بهره برداری از 110 پروژه عمرانی
شد:  یادآور  عشایر  امور  کل  اداره  سرپرست 
پیش بینی می شود اگر تخصیصات اعتبارات به 
موقع انجام گیرد تا پایان سال مالی جاری تعداد 
۱۱۰ پروژه عمرانی در حوزه عشایری استان با 
هزینه ای بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به بهره برداری 
برسد. وی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی نو از 

شرکت برق درخواست کمک و راهنمایی عشایر 
برای تأمین برق این جامعه وجود دارد، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای بین شرکت برق و امور عشایری 
کشور منعقد شده تا ساالنه در مناطق عشایری 
که امکان برق رسانی به سبب پراکندگی آن ها 
وجود نداشته و یا هزینه باالیی در بر دارد، موضوع 

انرژی های نو پیگیری شود.

پیشرفت 70 درصدی پروژه بمرود
حسین پور به پروژه ملی آبرسانی به چهل محله 
در منطقه عشایری بمرود در استان اشاره کرد و 
گفت: پیش بینی می شود در دهه فجر امسال به 
بهره برداری برسد و تاکنون نیز حدود ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. وی با اشاره به 
اینکه چند کار جدی و مهم در حوزه عشایر استان 
در حال پیگیری است، یادآور شد: ایجاد تغییر و 
بردن سطح  باال  و  عشایر  معیشت  در  تحول 
دانش و سواد جامعه عشایری از جمله این موارد 
است. وی عنوان کرد: اخیرا ۱۰۰ تن جو و طی 
٩ ماهه گذشته نیز ٢۴ هزار تن نهاده دامی شامل 
جو، کنسانتره و سبوس برای دام های عشایر 

استان توزیع شده  است.

محمودآبادی - شهریور ماه امسال بود که با 
وکالی  و  تولیدکنندگان  مدام  های  پیگیری 
دادگستری با توجه به مشکالتی که در چرخه 
تولید کشور به وجود آمد، مقرر شد برای کمک به 
تولیدکنندگان بند واو تبصره  ۱۶ به درستی اجرایی 
 شود. اما این مهم با البی بانک ها این قدر ادامه دار 
شد که به زمستان بانک ها و آخر سال کشیده 
 شد. در ابالغ بانک مرکزی که شهریور منتشر شد

 آمده است، پیش از این و در بند واو تبصره 
)۱۶( قانون بودجه سال ۱3٩۷کشور مقرر شده 
بود: »به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه 
مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان 
سال ۱3٩۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید 
تا پایان شهریور ۱3٩۷ تسویه کنند، بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود 
احتساب  بدون  و  اولیه  قرارداد  مطابق  را  خود 

جریمه دریافت و تسویه کنند«
الزم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی 
مورخ   ٩۷.     ۴۵۸٢۱ شماره  بخشنامه  طی  فوق 
ابالغ شد،  بانکی کشور  به شبکه   ۱3٩۷.     ٢.     ۱۸
سواالت و استعالمات متعددی درباره مفاد آن 
به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی 
که به استناد اصل ۷3 قانون اساسی، مرجع تفسیر 
قوانین عادی، مجلس است، بانک مرکزی ضمن 
پاسخگویی به استعالمات مورد اشاره، مکاتبات 
متعددی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکالت با 

مراجع ذیربط از جمله مجلس  و دولت انجام داد.
در  اخذ شده  تصمیم  به  توجه  با  و  رو  این  از 
جلسه مورخ ٢۷ مرداد ۱3٩۷ کمیسیون فرعی 
کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت و به استناد 
مورخ   ۷۶.  ٢۱.  ۵۸3 شماره  تفسیری  نظریه 
۱۰ .3  .۱3۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف 
مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی 

غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل 
تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری 
حکم  خصوص  در  را  ذیل  مراتب  غیربانکی، 

قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:
۱. عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطالق بر 
»مازاد     / مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین 
با نرخ سود قرارداد )براساس مقررات فعلی به میزان 
۶ درصد(« دارد.٢. مشموالن حکم قانونی مورد 
اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید 
شده تولیدکنندگان )هر میزان اقساط سررسید 

شده( مشمول این بند قانونی است.
3. منظور از عبارت »تسویه« در بند مورد اشاره، 
عبارت  به  است.  شده  سررسید  بخش  تسویه 
دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور 
تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد. ۴. 
قرارداد هایی که قبل از سال ۱3٩۶ تعیین تکلیف 
شده اند و سررسید آن سال ۱3٩۷ و بعد از آن 
است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست. ۵. 
نظر به مختومه شدن قرارداد های قبلی با انعقاد 
قرارداد جدید، قرارداد جاری )نافذ در پایان سال 

۱3٩۶( مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
 ۶. نظر به سواالت متعدد در ارتباط با عبارت 
»بدهی معوق« در بند یاد شده، هرگونه بدهی 
سررسید  / حال شدهپرداخت نشده در پایان سال 
۱3٩۶ مشمول حکم مورد اشاره است. ۷. همان 
گونه که در بند قانونی اشاره شده است، تسهیالت 
اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر 
است؛ لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی 
سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱3٩۶ 
می توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند شوند. 
۸. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، 
در  نشده  پرداخت  بدهی سررسید شده  داشتن 
پایان سال ۱3٩۶ و همچنین تسویه آن تا پایان 
چنانچه  رو  این  از  است،  سال ۱3٩۷  شهریور 
تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱3٩۷ و تا قبل از 
اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت 

و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می توانند 
در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد 
اشاره برخوردار شوند. در این حالت بانک می تواند 
مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه 

در حالت جدید منظور کند.
در پایان خاطر نشان می شود، اصالح و تمدید 
مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور 
کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد و ضمن 
تأکید مجدد بر مسئولیت بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی 
یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و 
با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴٩۱۵3  .٩۶ مورخ 

۱۶  .۵  .۱3٩۶ به تمام واحد های ذیربط آن بانک یا 
مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
قانونی  حکم  اجرای  حسن  در  فقط  نه  حال 
ضرورتی لحاظ نشده، بلکه در این استان هیچ نام 
و نشانی از این حکم دیده نمی شود. یکی از تولید 
کنندگان این استان در شهرک صنعتی بیرجند 
در این باره می گوید: این قدر اجرای این حکم 
قانونی را کشدار کردند که به آخر سال خورد. او 
که نمی خواهد نامش درج شود ادامه می دهد 
حداقل در استان های دیگر دادستانی ها اندکی 
با تولید کنندگان همکاری کرده اند، ما نیز انتظار 
داریم در این باره در  خراسان جنوبی که درد 
های معیشتی و گرفتاری تولیدکنندگانش چندین 

برابر دیگر  استان های کشور است دادگستری 
به موضوع ورود پیدا کند. پیگیری خبرنگار آوا 
در سایر استان ها نشان می دهد، دادگستری به 
موضوع ورود کرده و اسناد و مدارکی نیز از این 
موضوع در دست است.به گفته فکری، یکی از 
اعضای فعال کمپین حذف ربا که پیگیر اجرای 
این حکم در کشور و استان های  گوناگون است 
هم اکنون در استان هایی مانند ایالم ، همدان 
و سمنان دادستان ها به ماجرا ورود پیدا کردند. 
در حکمی که به دبیر کمیسیون هماهنگی بانک 
های استان سمنان از طرف معاون نظارت بر 

دادسراهای آن استان  ابالغ شده آمده است:

»در راستای حفظ حقوق عامه و عملیاتی نمودن 
منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
حوه اقتصاد مقاومتی ، حمایت از کاالی ایرانی 
و رونق تولید و اشتغال با توجه به صراحت بند 
واو تبصره ۱۶ ماده 3۵ قانون بودجه سال ٩۷  
تولید  و  اقتصادی  فعاالن  تشویق  منظور  به 
کنندگان مشروع و سالم ، مقرر می گردد: کلیه 
بانک های عامل اعم از دولتی و خصوص و 
جهت  )مساعدت  اعتباری  و  مالی  موسسات 
اطالع رسانی و هماهنگی با کلیه بانک ها ی 
خصوصی و موسسات اعتباری استان سمنان 
و ایجاد رویه واحد در این خصوص( چنانچه 
حال  علیرغم   ۱3٩۶ سال  پایان  تا  مشتریان 
شدن سررسید وام تسهیالتی، بدهی معوق خود 

را تسویه حساب نکرده اند بانک ها و موسسات 
مذکور مکلفند از تاریخ سر رسید بدهی تا پایان 
اسفند ماه سال جاری از مشتریان فقط اصل 
اولیه بدون احتساب  و سود را مطابق قرارداد 

جریمه دریافت و تسویه نمایند.
 شایان ذکر است در صورت استفاده بدهکاران 
موصوف از مجوز قانونی صدرالتوصیف، متعاقب 
کل  اداره  مذکور  موسسات  و  ها  بانک  تایید 
ثبت و امالک استان سمنان از ادامه عملیات 
اجرای ثبتی نسبت به وثائق وام گیرندگان و یا 
ضامنین آنان خودداری نمایند. بدیهی است در 
در  موصوف  قانونی  مقرر  اجرای  عدم  صورت 
فرجه اعالم شده وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات 
اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های 
می  اِشعار  مصوب ۱3٩٢/۰٢/۱٢(که  بازدارنده 
و  منصبان  از صاحب  یک  هر  »چنانچه  دارد 
مستخدمین و ماموران و یا اجرای احکام یا اوامر 
مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف 
مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید 
به انفصال از خدمت دولتی از یک سال تا پنج 
سال محکوم خواهد شد« برخورد قانونی الزم 
معمول می گردد.« آنچه در متن این حکم که 
به مهر و امضای رضا زمانی معاون نظارت بر 
دادگستری  مهر  با  سمنان  استان  دادسراهای 
حق  احقاق  انگار  است  رسیده  سمنان  استان 
در استان های دیگر پر رنگ تر از این استان 
دنبال می شود شاید هم تولید کنندگان آن استان 
هنوز نفسی برای اعتراض و پیگیری مشکالت 
شان دارند. به هر حال این اطالع رسانی شاید 
کورسوی امیدی را برای تولیدکنندگان این استان 
نیز روشن کند تا به دنبال مطالبات شان بروند. 
خیلی خوش بینانه به ماجرا بنگریم دادگستری 
خراسان جنوبی نیز به دادخواهی تولید کنندگان 
مان برخیزد.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

  سر تولید کنندگان استان بی کاله ماند
کارگاه استراتژی و مدیریت استراتژیک 

روابط عمومی برگزار می شود

دادرس مقدم-سرپرست اداره کل روابط عمومی و 
تشریفات استانداری خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه 
استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی روز 
شنبه ٢٩ دی ماه در استان خبر داد. آرامجو اظهار کرد: 
این کارگاه با حضور دکتر حمید شکری خانقاه مدیر و 
برنامه ریز ارتباطی و سخنران کنفرانس های ملی و 
بین المللی برگزار می شود. وی افزود: این دوره بنا 
به ضرورت و اهمیت، با همکاری سازمان مدیریت 
برنامه ریزی و سازمان مدیریت صنعتی استان به 
دولت  کارکنان  خدمت  ضمن  های  دوره  عنوان 
تعریف و برگزار خواهد شد. آرامجو گفت: در این 
کارگاه، شیوه های هوشمند سازی روابط عمومی، 
مدل های برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی، 
استراتژی سازی ارتباطی در روابط عمومی، مدیریت 
ارتباطات و روابط عمومی بحران، شیوه نامه عملی 
تدوین برنامه کاربرد ارتباطی در روابط عمومی به 

شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.

پیام تسلیت نماینده و لی فقیه و استاندار 
در پی شهادت محسن مشرقی

کاوش-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی  و استاندار 
شهادت محسن مشرقی را در پیامی تبریک و تسلیت 
گفتند. در متن پیام آیت ا...  عبادی آمده است اینجانب 
با پاسداشت یاد و نام همه شهدای واالمقام، به ویژه 
شهدای مرزبان میهن اسالمی، شهادت این سرباز 
سرافراز را به محضر حضرت بقیه ا...االعظم)ارواحنا 
فداه(، مقام معظم رهبری و خانواده محترم ایشان و 
مردم شهید پرور شهر خضری دشت بیاض و استان  
تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از خداوند متعال، 
صبر و اجر برای خانواده و غفران واسعه برای روح 
این شهید  را مسألت دارم. استاندار نیز طی پیامی، 
شهادت محسن مشرقی را به خانواده معظم شهید و 
اقشار مختلف مردم تبریک و تسلیت گفت. گفتنی 
است پیکر پاک شهید محسن مشرقی  امروز ساعت 

۸ صبح در قاین تشییع می شود.

 اولین و بزرگترین نمایشگاه تجهیزات و 
دکوراسیون منزل در بیرجند برپا می شود

صداوسیما-به مناسبت دهه فجر اولین و بزرگترین 
نمایشگاه تجهیزات و دکوراسیون منزل در بیرجند 
افتتاح می شود. مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی 
گفت: این نمایشگاه ۱۵ تا ۱٩ بهمن در محل جدید 
نمایشگاه بین المللی استان در شهرک بعثت بیرجند 
دائر می شود. دررودی افزود: در این نمایشگاه تمامی 
غرفه   ٢۵۰ در  کشور  صنعتگران  و  تولیدکنندگان 

تولیدات شان را عرضه خواهند کرد. 

پایین بودن نگرش های مثبت به مشاوره 
پیش از ازدواج

کاری - مدیرکل بهزیستی گفت : طرح آموزش و 
آموزش  با هدف  بهزیستی  اداره کل  ازدواج  مشاوره 
مهارت های زندگی مشترک به افرادی که در حین 
ازدواج هستند، اجرا می شود.عرب نژاد با بیان این که تا 
پایان سال جاری ۴۵۰ زوج از این طرح بهره مند خواهند 
شد، اضافه کرد: ۱۴ تا ۱۶ ساعت آموزش، در بخش 
هایی همچون مهارت گفتگو، حل تعارض، تفاوت های 
روانشناختی ، انتظارات، ایجاد صمیمیت بین زوجین، 
خودشناسی، بحران های سال اول زندگی مشترک و 
معنویت خانواده ارائه خواهد شد. به گفته وی هم اکنون 
این طرح در بیرجند برگزار شده و زوجینی که به مراکز 
بهداشت مراجعه می کنند، ترغیب به شرکت در این 

کالس ها می شوند. 

نیروی کمک پرستار در بیمارستان ها 
جذب می شود

رضایی- مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: تا پایان سال جاری در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان نیروی کمک پرستار 
جذب می شود. فرج زاده روز گذشته در آیین تجلیل از 
پرستاران برگزیده خراسان جنوبی افزود: فراخوان جذب 
نیروی کمک پرستار به زودی در سایت دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند منتشر می شود. وی گفت: براساس 
فرآیندهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی این نیروها از بین دارندگان مدرک 
کمک دوره پرستاری یک ساله مورد تایید دانشگاه و 
وزارت بهداشت به صورت شرکتی جذب خواهند شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این آیین 
گفت: مطالبات پرستاران جزو اولویت های دانشگاه بوده 
که در راستای پرداخت آن ها تالش می کنیم. دهقانی 
با اشاره به کمبود نیروی پرستار در خراسان جنوبی بیان 
کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر، مجوزهایی برای 

جذب پرستار صادر خواهد شد.

یادواره شهدای انقالب برگزار می شود

غالمی-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از 
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای انقالب اسالمی 
استان همزمان با هفتم بهمن خبر داد. مالیی روز 
گذشته در نشست هماهنگی برگزاری برنامه های 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اظهار کرد: تالش 
و برنامه ریزی در کارگروه های استانی و ستادهای 
شهرستانی برنامه های متنوعی در حال انجام است. 
مالیی درباره مراسم نمادین »زنگ انقالب« عنوان 
کرد: این مراسم، به دلیل تقارن با روز جمعه و تعطیلی 
مدارس و واحدهای آموزشی روز شنبه سیزدهم بهمن 

نواخته خواهد شد.

آبرسانی به 18 روستای سربیشه
 در دست انجام است

ایرنا-مدیر آب و فاضالب روستایی سربیشه گفت: 
آبرسانی به ۱۸ روستای دهستان مرزی النو سربیشه با 
احداث مجتمع خوشاب در دست انجام است. چهکندی 
افزود: عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی خوشاب برای 
آبرسانی پایدار به این تعداد روستای مرزی با جمعیت 
۸3۱ خانوار در سال ۱3٩۴ آغاز شد. وی بیان کرد: 
تاکنون در زمینه احداث مجتمع خوشاب پنج میلیارد 
 تومان اعتبار هزینه شده و برای آبرسانی پایدار به این

 ۱۸ روستای مرزی به ۱۸ میلیارد تومان نیاز داریم.

گشایش نمایشگاه لباس های بومی و سنتی 
در بیرجند

ایسنا- نمایشگاه لباس های بومی و سنتی استان با 
حضور مسئوالن استانی در محل نگارخانه سرو باغ 
اکبریه بیرجند گشایش یافت. زمزم،  در آیین گشایش 
این نمایشگاه گفت: 3۱ دست لباس سنتی و قدیمی از 
نقاط مختلف استان که قدمت برخی از این البسه ها به 
دوران قاجار می رسد، گردآوری و به نمایش گذاشته شده 
است. وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حفظ اصالت 
و هویت پوشاک منطقه بیان کرد و افزود: البسه موجود 
در نمایشگاه از شهرستان های بیرجند، خوسف، قاینات، 
فردوس، بشرویه، درمیان، نهبندان، سرایان، زیرکوه و 
سربیشه گردآوردی شده است. وی با بیان اینکه این 
نمایشگاه معرف نوع پارچه های مصرفی قدیم نیز است، 
تصریح کرد: لباس های موجود از پارچه های ابریشم، 
حریر، پنبه، کرباس و پارچه های وارداتی کشور هند تهیه 
شده که قدمت برخی از آن ها به بیش از ۱۰۰ سال 
می رسد. وی بیان کرد: نمایشگاه جانبی عروسک های 
از  نیز در بخش دیگری  دست ساز بومی و محلی 

نگارخانه به نمایش گذاشته شده است. 

ورود سامانه بارشی دیگر از امروز
 به استان

غالمی-هواشناسی درباره ورود سامانه بارشی جدید به 
استان، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و بارش 
باران اطالعیه صادر کرد.کارشناس هواشناسی گفت: با 
نفوذ سامانه بارشی جدید به جو استان از امروز ابتدا وزش 
باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی 
در منطقه خواهد شد. لطفی افزود: با انتقال رطوبت به 
جو استان، ابتدا بارش ها  از سمت نواحی غربی شروع 
و با تقویت ناپایداری ها از عصر امروز تا صبح جمعه 
بارش باران گاهی با رعد و برق و در مناطق سردسیر و 

کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود.

 1۰۰ هزار حلقه الستیک برای رانندگان 
تاکسی در کشور خریداری شد

تسنیم-مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور از 
خریداری و تامین حدود ۱۰۰ هزار حلقه الستیک برای 
رانندگان تاکسی از شرکت کویر تایر خبر داد. ضامنی در 
بازدید از خط تولید کارخانه کویرتایر اظهار کرد: سازمان 
تاکسیرانی کشور همکاری خوبی با شرکت کویرتایر 
داشته است. وی ادامه داد: این کار کمک شایانی بود 
و توانستیم با همکاری حباب قیمتی را حذف کرده و  
مستقیم در حوزه تاکسیرانی الستیک را از تولید کننده به 

دست مصرف کننده برسانیم.

*فرماندار بیرجند گفت: این فرمانداری بر اساس شاخص 
های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت کشور، توانست 

رتبه اول را بین فرمانداری های استان کسب کند.
*نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: 
وزارت نیرو اعالم کرده که امسال بارور کردن ابرها یکی 
از اولویت های این وزارتخانه در خراسان جنوبی است. 
* مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زیرکوه گفت: 
یک فقره انشعاب غیر مجاز در حاجی آباد شهرستان 

زیرکوه شناسایی شد.
اجرایی شدن ۷۵  از  پرورش  و  آموزش  * مدیرکل 
درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش استان در 

سال جاری خبر داد.
* رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی از برگزاری 
۱۰ جشنواره قرآنی کودک و نوجوان طی بهمن و 

اسفند سال جاری در استان خبر داد.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: فرد حامل سوخت 
قاچاق در طبس عالوه بر ضبط سوخت های مکشوفه 
به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای 

نقدی در حق دولت محکوم شد.
*معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل جاده ای  
با بیان اینکه در ٩ ماه امسال ۸۸.3 میلیون تن کاال 
با ٢۵۰ هزار کامیون و وانت بار در استان جابه جا شده 
است، گفت: جابه جایی کاال در خراسان جنوبی ۱۷ 

درصد رشد داشته است.
*معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
میزبان جشنواره  امسال  بهمن  دفاع مقدس گفت: 

منطقه ای ترنم فتح هستیم.
مصوب  طبس  ژئوپارک  امنای  هیئت  جلسه  *در 
شد: ساختمان مرکز جامع اطالع رسانی گردشگری 
)ویزیتور سنتر( ژئوپارک طبس در عمارت باغ گلشن 

تجهیز و به بهره برداری رسد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

مطالعات انتقال آب از دریای عمان  نهایی شد
برزجی-استاندار گفت: مطالعات طرح انتقال آب 
از دریای عمان به مراحل نهایی رسیده است و 
پس از طی مراحل بعدی عملیاتی خواهد شد. 
معتمدیان به کمبود آب و خشکسالی های چندین 
ساله در استان اشاره کرد و افزود: این مساله موجب 
شد دولت یازدهم و دوازدهم در سال های اخیر 
مطالعات عمیق و جدی برای حل مشکل کم آبی 
و تامین آب مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.وی 
گفت: راه های گوناگونی برای حل این معضل در 
دستور کار مسئوالن ذیربط در کشور قرار گرفت. 

استاندار بررسی وضع آب های ژرف در سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبی را از جمله اقدامات 
انجام شده برشمرد و بیان کرد: بارورسازی ابرها از 
دیگر راه هایی بوده که همواره به آن توجه شده 
است. وی گفت: طرح جامع انتقال آب شرب و 
صنعت از دریای عمان برای استان های شرق 
کشور از مهمترین طرح هایی بود که توسط دولت  
مطالعه و بررسی شد و مطالعات این طرح به 
مراحل نهایی رسیده است.معتمدیان افزود: جلسه 
ای که به همین منظور با حضور معاونان عمرانی 

استانداری های سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی، مدیران آب منطقه 
ای و مشاوران طرح انتقال آب در زاهدان برگزار 
شد، مصوبات خوبی در برداشت. وی اظهار کرد: 
در این جلسه مقرر شد مطالعات نهایی به وزارت 
نیرو ارسال شود و در بازه زمانی مشخص نظر 
کارشناسی و فنی خود را اعالم کنند. معتمدیان 
اجرای عملیات، شورای  برای  گفت: همچنین 
سیاست گذاری و کمیته تخصصی اجرایی به 
منظور نظارت بر روند عملیاتی تشکیل شود.وی 

افزود: در ادامه مصوب شد جمع بندی جلسه با 
امضای سه استاندار برای طی کردن مراحل بعدی 
به وزارت نیرو و کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی ارسال شود. استاندار بیان کرد: مسافت 
لوله گذاری این طرح از دریای عمان و چابهار برای 
استان های شرق کشور هزار و ۵٩۰ کیلومتر است 
که در برنامه زمانی پیش بینی شده پنج ساله به 
اتمام می رسد. وی گفت:امیدواریم طرح انتقال آب 
از دریای عمان و با شروع عملیات اجرایی، آب در 
ریسال سوم به خراسان جنوبی و مرکز استان برسد.

 اکب
س :

عک

نت
نتر

 : ای
س

عک

برگزاری همایش امنیت ارتباطات در مخابرات استان
مخابرات  عمومی  روایط  مقدم-مدیر  دادرس 
استان گفت: در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی مخابرات، همایش امنیت ارتباطات در 
همکاری  با  جنوبی  خراسان  منطقه  مخابرات 
دانشگاه  آپای  و  استان  آفتای  مدیریت  مرکز 
بیرجند و با حضور مدیران ،کارشناسان فناوری 
های  دستگاه   IT های  حراست  و  اطالعات 

اجرایی و مشتریان سازمانی روز گذشته برگزار 
گردید. الزم به ذکر است مدیران ،کارشناسان 
فناوری اطالعات و حراست های IT  شهرستان 
ها در سطح استان از طریق سالن های ویدئو 
کنفرانس از این  جلسه استفاده نمودند.به گزارش 
روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان جنوبی، در 
این همایش که با هدف باالبردن ضریب امنیتی 

ارتباطات برگزار گردید بیش از ۱٢۰ نفر از مدیران، 
 IT کارشناسان فناوری اطالعات و حراست های
دستگاه های اجرایی حضور یافتند. همچنین  در 
این جلسه مریمی پور رئیس مرکز مدیریت افتای 
استان و همچنین قاسمی مسئول مرکز آپای 
دانشگاه بیرجند طی سخنانی  به بیان شرح وظایف 

فیمراکز افتا و آپا پرداختند.
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اما م کاظم علیه  السالم فرمودند:
اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الْعمل

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار. 
)تحف العقول، ص3۹۷ َ(

درخواست رضایی
 از دولت و مجلس

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و 
مجلس باید توضیحات بیشتری درباره الیحه الحاق 
یافته  با جرائم سازمان   مبارزه  کنوانسیون  به  ایران 
فراملی )پالرمو( در مجمع تشخیص مصلحت ارائه 
دهند.محسن رضایی توضیح داد: بحث کنوانسیون 
پالرمو در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حال بررسی است و نیاز به کار 
تشخیص  مجمع  دبیر  دارد.  بیشتری  کارشناسی 
مصلحت نظام افزود: دولت و مجلس باید با حضور در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحات بیشتری 
نسبت به کنوانسیون پالرمو ارائه دهند و موضوعات 
مدنظر خود را مطرح کنند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری 
کنیم. وی درباره الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
)CFT(گفت: CFT هنوز  تروریسم  مالی  تامین 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نشده است.

زاکانی: برخی ها
افسادگران بحران زیستند

انقالب  رهپویان  جمعیت  عضو  زاکانی،  علیرضا 
هجمه های صورت  به  نسبت  توییتی  در  اسالمی 
با تاجزاده واکنش نشان داد. گرفته به مناظره اش 
»برخی ها  است:  زیر  شرح  به  توییت  این  متن 
انتخابات  تاجزاده  آقای  زیستند.  بحران  افسادگران 
خائن  سران  برخی  برابر  در  سربلندی  را  آزاد 
برابر  در  را  سرت  گفتم  دانست.  عربی  کشور های 
عرب های سوسمارخوری که با اره آدم قطعه قطعه 
می کنند باال بگیر، تشکیک کرد.گفتم اعراب ایران 
بدویست. سلمان  بن  اما  آفرینند،  عزت  منطقه  و 

امروز منبری هایی که بی نماز را 
نمازخوان می کرد، کم داریم

یک مرجع تقلید شیعه گفت: جای منبرهای اثرگذار 
بی نماز  و  می داد  ترک  را  رباخوار  و  شراب خور  که 
با  است.وی  خالی  کشور  در  می کرد  نمازخوان  را 
خود  تا  بخوانیم  درس  باید  اینکه  بر  مجدد  تأکید 
عابد  فرق  کرد:  اظهار  دهیم،  نجات  را  دیگران  و 
و عالم در این مسئله است؛ زیرا عابد فقط خودش 
را نجات می دهد، ولی عالم هم خود و هم دیگران 
می بخشد. نجات  گمراهی  و  گناه  گرداب  از  را 

انتقاد آیت ا... جنتی از هجمه های 
اخیر به شورای نگهبان

بررسی  در  اینکه  بیان  با  نگهبان  شورای  دبیر 
گفت:  شود،  گرفته  اسراف  جلوی  باید  بودجه 
جاهایی  در  شاهدیم  زمینه  این  در  متاسفانه 
می شود. هزینه  بی دلیل  زیادی  پول های 
نگهبان  شورای  جلسه  ابتدای  در  جنتی  آیت ا... 
پایانی  ماه های  در  هرساله  گفت:  سخنانی،  طی 
از  فوق العاده ای  مسائل  وجود  دلیل  به  سال 
داریم  بیشتری  کاری  بودجه،تراکم  بررسی  جمله 
می طلبد. دوچندان  فعالیت  موضوع  این  که 
دبیر شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه در آستانه 
بررسی بودجه در مجلس شورای اسالمی هستیم 
نمی توانیم نسبت به آن بی توجه باشیم و باید فعالیت 
ما در این زمینه بیشتر باشد. آیت ا... جنتی با تاکید 
بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته 
شود، اضافه کرد: متاسفانه در این زمینه شاهدیم در 
می شود. هزینه  بی دلیل  زیادی  پول های  جاهایی 

ماهواره »پیام« 
در اقیانوس هند افتاد

رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره آخرین وضعیت ماهواره 
پیام که در مدار زمین قرار نگرفت، گفت: بقایای این 
ماهواره در اقیانوس هند افتاد.احمد معتمدی در گفتگو 
با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره عملیاتی 
»پیام« متعلق به دانشگاه امیرکبیر که با ماهواره بر بومی 
»سیمرغ« به فضا پرتاب شد، اظهار کرد: عملکرد فنی 
ماهواره مطلوب بود و حدود ۶ دقیقه از فضا سیگنال 
فرستاد که این موضوع نشان داد ماهواره خوب کار می 
کند.وی درباره مکان یابی فعلی ماهواره با توجه به آنکه 
GPS آن تا آخرین لحظه فعال بود، گفت: با توجه به 
عدم موفقیت در قرار گرفتن ماهواره در مدار، »پیام« 

سقوط کرد و در اقیانوس هند افتاد
.

تهدید بی سابقه فرمانده سپاه علیه 
اسرائیل؛ قالب تهی خواهید کرد

دانستن  دار  خنده  و  مضحک  با  جعفری  سرلشکر 
با  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  اخیر  تهدیدات 
بیان اینکه بی شک شما در آینده ای نه چندان دور 
به مصلحت و صبر انقالبی ما پی خواهید برد، گفت: 
فقط بدانید که دارید با دم شیر بازی می کنید! بترسید 
غرش  ایران  زن  نقطه  های  موشک  که  روزی  از 
کنان بر سرتان فرود آید و انتقام همه خون های به 
ناحق ریخته مسلمانان مظلوم منطقه را از شما بگیرد.

 
پمپئو : مسافران

 ایرانی بازرسی شوند

وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به عراق و دیدار با 
مقامات این کشور درخواست ها و شروطی را علیه ایران 
به بغداد ارائه کرد. روزنامه االخبار گزارش داد  مایک 
پمپئو  وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیرش به عراق 
خطاب به مقامات این کشور تاکید کرده باید افرادی که 
به ایران وارد می شوند و یا از این کشور خارج می شوند 
بازرسی شوند تا بدین وسیله ارز خارجی منتقل نشود!
وی همچنین از مسئوالن عراقی خواسته تا از طریق 
بانک های این کشور به لبنان دالر تحویل ندهند.

 SPV الوروف: روند ایجاد
به کندی پیش می رود

ایجاد سازوکار  روند  امورخارجه روسیه گفت:  وزیر 
با   )spv( ایران  با  تعامل  برای  اروپا  ویژه  مالی 
دشواری هایی روبرو است و کار اتحادیه اروپا در این 
زمینه به کندی پیش می رود. الوروف تصریح کرد: 
اتحادیه اروپا هر بار وعده می دهد که این سازوکار به 
زودی تکمیل می شود، اما ما شاهدیم که کار آن ها به 
کندی پیش می رود و زمان نیز به سرعت در حرکت 
است.می رود و زمان نیز به سرعت در حرکت است.

حفظ  برای  مسکو  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
نمی کند. فروگذار  از هیچ تالشی  توافق هسته ای 

الوروف از تالش روسیه برای برگزاری یک نشست 
گفت  و  داد  خبر  آذربایجان  و  ایران  با  جانبه  سه 
اکنون نوبت مسکو است که میزبان چنین نشستی 
شد. خواهد  انجام  دیدار  این  قطع  به طور  و  باشد 

واکنش ظریف به بازداشت »مرضیه هاشمی«

آمریکا  اقدام  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
پرس  )خبرنگار  هاشمی  مرضیه  دستگیری  در 
خواند  قبول«  غیرقابل  و  »سیاسی  را  وی(  تی 
وقت  فوت  »بدون  خواست  آمریکایی ها  از  و 
محمدجواد  کنند.  تمام  را  سیاسی«  بازی  این 
وی  تی  پرس  شبکه  خبرنگار  و  مجری  دستگیری  درباره  ظریف، 
همسر  اینکه  لحاظ  به  هاشمی  مرضیه  خانم  کرد:  اظهار  آمریکا  توسط 
از همین  می شوند  ایرانی هم محسوب  بودند، شهروند  ایرانی  فرد  یک 
کنیم. دفاع  خود  شهروندان  حقوق  از  که  می دانیم  خود  وظیفه  رو 

  یک جریان سیاسی می خواست دولت را تحقیر کند

تا  اعتراضات  چرا  اینکه  علت  گفت:  ربیعی  علی 
پیش از دی ماه ۹۶ بروز نکرد و در دی ماه خود را 
نشان دادند، نتیجه یک شوک اجتماعی است که اثر 
پروانه ای نام گذاری می شود؛ اثر پروانه ای اثری است 
که در نقطه فضا را می شکند و اعتراضات را به سطح 
می آورد. این ضربه شکننده می توانست یک عامل خارجی باشد، اما گروه های 
سیاسی که علیه دولت اقدام کردند، باعث شکسته شدن فضای موجود شدند 
که این واقعیت هم در این زمینه وجود دارد که افراد و مدیرانی هم در بدنه 

اجرائی هستند که از منسب شان سوء استفاده می کنند.

پیام قاسم سلیمانی به فرمانده کل ارتش

سردار قاسم سلیمانی در پیامی خطاب به فرمانده کل 
ارتش نوشت: وقوع سانحه دلخراش هوایی که منجر 
به شهادت عده ای از بهترین فرزندان ارتش که در 
راه خدمت به مردم جان خود را نثار کردند، خصوصًا 
امیر سرافراز »غفور قجاوند« و همرزمانش که عالوه 
بر خدمت به کشور عزیزمان با ایثار و شهامت در دفاع از مظلومان در کمک 
رسانی به مردم مظلوم سوریه و عراق و پشتیبانی از مدافعان جان بر کف نقش 
مؤثری داشته اند، تبریک و تسلیت عرض می نمایم. خداوند سبحان، تالش های 
خالصانه این شهیدان را در دفاع از قرآن و اهل بیت در کارنامه آنان ثبت نماید.

گفت:  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
اخیرا در این فکر فرو رفتم که باید 
بیان  جامعه  به  را  حوزه  خدمات 
اندیشانی  بد  و  بدکاران  تا  کنیم 
به فکر تخریب حوزه هستند،  که 
نمودن  بیان  بدانند؛  را  ها  واقعیت 
نیست.  ریاکاری  حوزه  خدمات 
وی در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم اظهار کرد: اخیرا در این 
خدمات  باید  که  رفتم  فرو  فکر 
تا  کنیم  بیان  جامعه  به  را  حوزه 
بدکاران و بد اندیشانی که به فکر 
ها  واقعیت  هستند،  حوزه  تخریب 
خدمات  نمودن  بیان  بدانند؛  را 
حوزه ریاکاری نیست.وی با اشاره 
از محرومیت های  اینکه یکی  به 
خبررسانی  که  است  این  حوزه 
ابراز داشت: چند روز  کافی ندارد، 

قبل اعضای شورایعالی حوزه های 
علمیه خواهران به دیدار بنده آمده 
و گزارش های دقیقی دادند؛ بنده 
کردند،  نقل  ما  برای  که  آماری 
یادداشت نمودم؛ ما قبل از انقالب 
در  اما  نداشتیم؛  خواهر  طلبه  یک 
این ۴۰ سال پس از انقالب، تعداد 
مدارس دینی حوزوی خواهران در 
و  علمیه  ۴۸۸مدرسه  کشور  کل 

هزار   ۶۲ به  خواهر  طالب  تعداد 
چهار  و  سه  دو،  سطوح  در  طلبه 
رسیده است. وی خاطرنشان کرد: 
در  خواهران  علمیه  حوزه  امروز 
خود،  محصل  هزار   ۶۲ آمار  کنار 
نیز داشته  ۵۰ هزار دانش آموخته 
و  هزار  هفت  حاضر  حال  در  و 
۳۰۰ استاد و ۱۸۰ رشته درسی در 
دارد. وجود  خواهران  علمیه  حوزه 

آیت ا... مکارم: صداوسیما مدیون
 حوزه های علمیه است

زمینه  در  ما  گفت:  رئیس جمهور 
ساخت ماهواره موفقیت های خوبی 
این  در  جزئی  اشکاالت  و  داشتیم 
رفع  آینده  ماه  چند  تا  نیز  زمینه 
کار  این  برای  دوباره  و  می شود 
آماده می شویم.حجت االسالم حسن 
روحانی در نشست مشترک هیئت 
دولت و استانداران تاکید کرد: مردم 
پرتاب ماهواره که  ما در  بدانند که 

اهمیت داشت و نخستین  ما  برای 
ماهواره عملیاتی بود، موفقیت های 
خوبی داشتیم ، گرچه با ناکامی هایی 
نیز مواجه شدیم.رئیس جمهور افزود 
: اما در مجموع دستاوردهای مثبت 
ما در پرتاب اخیر ماهواره بسیار زیاد 
چند  بگویم  توانم  نمی  گرچه  بود 
درصد موفقیت و چند درصد ناکامی 
بسیاری  های  موفقیت  اما  داشتیم 

کسب کردیم و پرتاب کننده ما نیز 
موفقیت های بسیار باالیی حداقل 
در دو مرحله داشت.روحانی گفت: ما 
در زمینه ساخت ماهواره نیز موفقیت 
های خوبی داشتیم به این معنی که 
در این مسیر قرار گرفته ایم و اشکال 
جزئی در این زمینه نیز تا چند ماه 
آینده رفع می شود و دوباره برای این 
جمهور  شویم.رئیس  می  آماده  کار 
افزود: مردم بدانند که ما در کلیت 
این فناوری موفق هستیم و توانستیم 
وارد مرحله فضا شویم و این نواقص 
را نیز جبران می کنیم.روحانی گفت: 
محیط  کشاورزی،  برای  کار  این 
در  اطالعات الزم  و کسب  زیست 
خصوص جنگل ها و مراتع کشور 
بسیار اهمیت دارد و آن را پیگیری 

خواهیم کرد.

دوباره برای ساخت ماهواره آماده می شویم؛
دستاوردهای مثبت در پرتاب اخیر ماهواره بسیار زیاد بود

فکر  اصالح طلبان  گفت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  یک 
می کنند با سکوت کردن مردم فراموش می کنند که آنها تا چه 
اندازه در روی کار آوردن آقای روحانی نقش داشتند.تجربه 
روی کار آمدن ۸ ساله جریان های سیاسی در قالب دولت 
های اصولگرا و اصالح طلب در حالی به سنتی متداول در 
سپهر سیاسی کشور تبدل شده که مهم ترین نقد بر عملکرد 
دولت ها اعم از اصولگرا و اصالح طلب بی توجهی به مطالبات 
و تشدید نارضایتی ها در جامعه بوده است، موضوعی که گفته 
می شود هم اصولگرایان و هم اصالح طلبان در بروز آن نقش 
داشته اند.کارشناسان سیاسی حیات ناکارآمد امروز جناح ها را 
ناشی از فاصله گرفتن از مردم می دانند و بر این باورند که 
این نارضایتی ها اثر مستقیم خود را در رفتار سیاسی مردم به 
ویژه در زمان انتخابات خواهد گذاشت.صادق زیباکالم درباره 
تاثیرات رفتارهای سیاسی اصولگرایان و اصالح طلبان بر میزان 
امیدواری در جامعه، ضمن تاکید بر وجود نارضایتی عمیق و 

گسترده گفت: این نارضایتی همانند آتش زیر خاکستر است، 
زمانی معیار وجود نارضایتی را دانشجویان می دانستم اما امروز 
معیار به دبیرستانی ها، دهه هفتادی ها و حتی دهه هشتادی ها 

اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این  است.  کرده  پیدا  تغییر 
نارضایتی ها را می توان ذیل عناوین کلی اقتصادی )بیکاری، 
شکاف طبقاتی و ...(، سیاسی و اجتماعی تقسیم بندی کرد و 

در تشریح نقش اصولگرایان در ایجاد نارضایتی ها، ادامه داد: 
مشکل اساسی این است که اصولگرایان به خصوص جریانات 
تندرو نمی خواهند بپذیرند که نارضایتی وجود دارد و زمانیکه 
این نارضایتی خودش را در قالب اعتصاب و اعتراض های 
صنفی نشان می دهد تندروها دو پاسخ بیشتر ندارند، نخست 
اینکه خارجی ها یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان را متهم 
می کنند و پای فتنه را وسط می کشند و دوم، انگشت اتهام 
می  ومجلس  دولت  یعنی  نظام  انتخابی  بخش  سمت  به 
گیرند که باید پاسخگو باشند، این گروه نمی خواهد به عمق 
نارضایتی مردم نگاه واقع بینانه ای داشته باشد. وی درباره سهم 
اصالح طلبان در نارضایتی های عمومی گفت: به هیچ وجه 
در پی تبرئه اصالح طلبان نیستم اما واقع مطلب این است 
که اگر قرار بر تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات 
متهمانی که موجب نارضایتی مردم شدند باشد به طور قطع 
بود. نخواهند  دادگاه  این  اول  ردیف  متهم  طلبان  اصالح 

ایراد اصلی اصالح طلبان به روایت زیباکالم
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