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5پیش ثبت نام کاروان های عتبات عالیات نوروزی5طلب ۴ میلیاردی شهرداری بیرجند از راه و شهرسازی 5بخشودگی جرائم مالیاتی در بهمن

رنگ و  بوی وعده ها!

روزهای نزدیک شدن به سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، روزهای پر خاطره ای 
هستند، اما این سال ها، به مدد برخی از 
مدیران بی همت و بی تدبیر،  روزهای 
پر رنگ شدن دوباره ی وعده ها و قول 
ها هم شده اند؛  وعده ها و قول هایی که 
گاهی که نه، شاید خیلی وقت ها، وعده 
دهنده ها هم از مطرح کردنش خنده 
شان می گیرد! این روزها، در مصاحبه 
شما هم  خبری،  های  نشست  و   ها 
می بینید و می شنوید که بخش عمده 
ای از اظهار نظرها و افاضات شریفه، قول 
های متصل به فرداییست که مطرح 
کردنش به سبب پیامد... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

می خواهند دل مردم 
را خالی کنند

صفحه 6

صفحه 6

صددرصد موافق هستم که 
دادگاه ها علنی برگزار شود

صفحه 6

سعی می کنیم بهترین تصمیم 
را درباره پالرمو بگیریم 

اگرنزدیک ترین فرد به ما آلوده
 به فساد شده باید حذف شود

صفحه 6

ورزش های کویری
برای رونق گردشگری

در کمیته ورزش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند تاکید  شد ؛

تحلیل رئیس مرکز ملی خشکسالی 
درباره تغییر دما در خراسان جنوبی

استان امسال 
کمترگرم شد
 پایش های  مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
 نشان می دهد، متوسط دمای هوا در نقاط مختف کشور ،

 4 دهم درجه نسبت به بلدمدت افزایش یافته اما برای 
خراسان جنوبی با افزایش یک دهم درجه ای ، تغییر 
دمای کمتری ثبت شده است ... ) مشروح در صفحه 5 (

کاهش بارندگی و 
زنگ خطرکم آبی
 خشکسالی امسال در خراسان جنوبی وارد بیستمین 
 سال خود  شده و کمبود بارندگی ها همچنان خبر از ادامه
  این وضع می دهد. حاال مدت هاست لب های خشکیده این
سرزمین  کویری، چشم انتظار ... ) مشروح در صفحه ۳ (

سرطان معده ؛ 
پیشتاز در استان
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
درمانی بیرجند گفت: شایع ترین نوع سرطان ها در 
استان به ترتیب معده، روده بزرگ، پستان و ریه است. 
محمد دهقانی فیروزآبادی روز گذشته در همایش روز 

جهانی سرطان افزود: ... ) مشروح در صفحه 5 (
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جناب آقای مهندس حسین حسین پور
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل امور عشایر استان 
که حاصل تدبیر، تجربه و درایت شایسته شما می باشد، صمیمانه تبریک 

عرض نموده و توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صادقانه و ارزشمند

 جناب آقای غالمرضا قوسی توفیق بیش از پیش برایشان آرزومندیم.
اتحادیه شرکت تعاونی های عشایری استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت

 عالم ربانی مرحوم مغفور 

حاج سید احمد رونقی
 )امام جماعت مسجد خیرآباد نو( 

را به اطالع می رساند: 
چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳  امروز  عزیز  آن  تشییع  مراسم 
ساعت ۱۵ الی ۱6 از محل آرامستان بهشت متقین 

)غسالخانه( برگزار می گردد.
ضمنا مراسم سوم آن مرحوم روز جمعه ۹۷/۱۱/۵ 

از ساعت ۹ الی۱۰ صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های رونقی و سایر بستگان

کودکان در معرض خطر فلج اطفال هستند که ممکن است باعث مرگ یا معلولیت دائم آنها شود با خوراندن قطره فلج آنها را نجات دهید.

ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال ۲۰۱۹ میالدی )۱۳۹۷ شمسی( در دو نوبت
نوبت اول: ۹-۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

نوبت دوم: ۷-۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
گروه سنی هدف:

کلیه متولدین ۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ لغایت ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از:  شهرستان های مرز شرقی استان خراسان جنوبی شامل )نهبندان،  سربیشه،  درمیان و زیرکوه(
کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، فردوس،  بشرویه،  قاین، خوسف و طبس

کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند.
کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی - کلیه کودکان زیر ۵ سال که احتماال همراه با مادران خود در 

زندان ها اقامت دارند.                   
 روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

جناب آقای بنایی  رئیس محترم بانک آینده 
جناب آقای اسحاقی معاون محترم بانک آینده

 جناب آقای جعفری مسئول محترم پیگیری وصول مطالبات
با توجه به اینکه نسبت به تسویه بدهی اینجانب در بانک محترم نهایت همکاری و سعه صدر 

را به عمل آوردید، کمال تشکر و قدردانی را دارم و امیدوارم بانک آینده که همچنان 
در رونق کسب وکار و امور اقتصادی پیشگام می باشد کلیه قله های موفقیت 

را همچنان یکی پس از دیگری فتح نماید.

  با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفوراز طرف محمدرضا کیانی قومنجان

 شادروان حاج غالمرضا خزاعی
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

 و عضو شورای حل اختالف بیرجند
 را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز امروز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ 
بهشت  اجتماعات  از محل سالن  الی ۱۵  ساعت ۱۴ 

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

خانواده های: خزاعی،  براتی و سایر فامیل وابسته

معاون محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی 

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان 

جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد،صمیمانه تبریک عرض نموده
 و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

 معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خوسف

بخشداری محترم ماژان  - شرکت محترم پیمانکاری سامان رادین
زحمات صادقانه و بی شائبه شما مسئولین دلسوز در راه نیل به اهداف عالیه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران و خدمت در راه عمران و آبادانی روستاها و ماندگاری مردم خصوصا در 
جهت اجرای طرح هادی روستا را ارج نهاده و صمیمانه از شما تشکر و قدردانی می نماییم.

دهیاری و شورای روستای کریم آباد ماژان 

سوپر مارکت واقع در بلوار 
شعبانیه با موقعیت عالی به دلیل 
مهاجرت به فروش می رسد.  
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تورم ۳۹ درصدی در دی  ماه

عصر اعتبار- در حالی تازه ترین گزارش رسمی از تورم حدود ۳۹.۶ درصدی در دی  امسال حکایت دارد که در این بین هر دو گروه “خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات” و همچنین “کاالهای غیرخوراکی” با افزایش تورم همراه بوده اند. اخیرا مرکز آمار تورم دی ماه را اعالم کرد که نشان داد تورم ماهانه دو درصد، 
ساالنه 20.۶ درصد و نقطه  به نقطه )تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( ۳۹.۶ درصد بوده است که حاکی از ادامه روند افزایشی تورم است.

سرمقاله

رنگ و  بوی وعده ها!...

*هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...به سبب پیامد بی عملی های 

بعدش، جز بی اعتمادی  مردم هیچ ثمری ندارد. فی 
المثل اداره ای قول افتتاح پروژه ای را می دهد که هنوز 
نیمی از آن را هم اجرایی نکرده، یا سازمانی قول کلنگ 
زنی و آغاز به کار پروژه ای دیگر را می دهد که صدها 
میلیارد هزینه دارد و اعتبار می خواهد و هنوز همان 
سازمان، برای پرداخت حقوق و معوقات چندماهه ی 
کارمندانش به مشکل خورده و امروز و فردا می کند. یا 
مدیری چنان پرطمطراق از رونمایی دستاوردهای حوزه 
ی تحت مدیریتش صحبت می کند که انگار در طول 
سال و در طول همه ی این سالها، هیچ چیز از طمطراق 
نارضایتی های مردمی از عملکرد مجموعه اش، نه دیده 
و نه شنیده است! چهل سال از انقالب گذشته است. در 
این چهل سال که هر سالش، به زعم دوستان، حساس 
و سخت و سرنوشت ساز است! سختی های بسیار بر 
مردم رفته است؛ سختی هایی که با دل و جانشان آن را 
پذیرفته اند و به عشق انقالب و رهبری باز هم  به پایش 
صبوری خواهند کرد. . اما صحبت از چهل سال، صحبت 
از چهار دهه، صحبت از روزهای زندگی سه نسل، و 
صحبت از  نزدیک به نیم سده از عمر یک انقالب است؛ 
چه بسا عمر مردم یک انقالب، و چه بسا عمر سختی 
ها و رنج ها و صبوری های کنار یک انقالب! داستان 
منازعه ی ما و غرب و شرق، چه آمریکای جهان خوار 
باشد، چه اروپای منافق صفت، چه صهیونیسم کودک 
ُکش باشد  چه سعودی برادرُکش، تمامی ندارد. داستان 
این منازعه، راز بقای ماست. داستان رویارویی آرمانها و 
ارزش های ماست. و تا ما به آرمانهایمان معتقدیم، و تا 
غرب به تکبر ناتمامش پایبند است، این جنگ، همیشگی 
و الی االبد باقیست! اما ای مدیران نامحترم بی درد! ای 
مسؤوالن رفاه زده ی بی خبر از رنج مردم! ای صاحب 
منصبان جدا شده از ارزش ها و آرمانهای واقعی انقالب! 
ای متولیان بی تدبیِر رنج افزون به قلب و دل و جان 
هدیه  ترین  دلنشین  و  زیباترین  ترین،  بزرگ  مردم! 
روزهای گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقالب، نه 
وعده های بی هیمنه ی شما، که اجابت مطالبه مردم و 
برآوردن انتظاراتشان و ارج گذاشتن و احترام قائل شدن 
به شأن آنهاست. در چهلمین سالروز انقالب به جمعی از 
مدیران که از شعور اجتماعی و سیاسی جز حرفی و کلمه 
ای نمی دانند و روسیاهان درگاه عزت و عظمت مردمند، 
باید فهماند که مردم، انقالب را دوست دارند، اما شمایی 
را که در صف های چندهزار نفری گوشت به شأنشان 
توهین می کنید ، هرگز!  باید فهماند مردم ارزش ها 
را دوست دارند، اما شما مسؤول بی تدبیری را که در 
ماجرای گرانی ها و وانفسای قیمت ارز و طال و خودرو به 
شعورشان موج هیبت و آتش بدگمانی می زنید، هرگز! 
باید فهماند مردم آرمان های  )ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

حق مسکن کارگران 
۱۰۰هزار تومان شد

حق  کار،  عالی  شورای  اعضای  تصویب  مهر-با   
مسکن کارگران با افزایش ۶0 هزار تومانی از ۴0 
هزار تومان به ۱00 هزار تومان افزایش یافت. در 
مسکن  »افزایش حق  با  کار  عالی  شورای  جلسه 
کارگران« موافقت شد. مصوبه شورای عالی کار در 
خصوص افزایش حق مسکن کارگران، این مصوبه 
در صورتی الزم االجرا خواهد بود که به تصویب 

هیئت وزیران برسد.

 خبر خوش

باشگاه خبرنگاران- عظیم حجت، درباره آخرین تحوالت بازار 
مرغ اظهار کرد: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار 
و 200 و متوسط مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱2 هزار 
و ۵00 تومان است.وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ در بازار دو 
نرخی شده است، افزود: هم اکنون بخشی از مرغ تولیدی با نرخ 
مصوب ستاد تنظیم بازار ۱0 هزار و ۵00 تومان و بخشی با نرخ 
آزاد به طور متوسط در استان ها ۱2 هزار و ۵00 تا ۱۳ هزار تومان 

عرضه می شود. 
حجت ادامه داد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار به 
ازای تحویل هر کیلو گوشت مرغ، ۷ کیلو دان با نرخ مصوب 
به مرغداران تحویل می دهد که انتظار می رود با ارسال اولین 
محموله های دان این میزان افزایش یابد تا بازار به آرامش برسد.

این مقام مسئول درباره اینکه عرضه مرغ با نرخ مصوب تنظیم 
بازار مشروط به توزیع نهاده های دامی از پشتیبانی امور دام است، 
بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام هر کیلو ذرت را با نرخ مصوب 
یکهزار و 200 و کنجاله سویا 2 هزار و ۳00 تومان عرضه کند، 
مرغداران برای تحویل مرغ با نرخ مصوب ۱0 تا ۱0 هزار و ۵00 
تومان مشکلی ندارند. وی با اشاره به اینکه مرغداران با خارج شدن 

قیمت جوجه یکروزه از حالت تعادلی در بازار روبرو هستند، بیان 
کرد: با توجه به آنکه این موضوع بر افزایش قیمت تمام شده 
تاثیر گذار است، از این رو مسئوالن باید بازنگری در نرخ جوجه 
یکروزه داشته باشند تا مرغ با نرخ مصوب در بازار عرضه شود. 
این مقام مسئول درباره اینکه عرضه مرغ با نرخ مصوب تنظیم 
بازار مشروط به توزیع نهاده های دامی از پشتیبانی امور دام است، 
بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام هر کیلو ذرت را با نرخ مصوب 
یکهزار و 200 و کنجاله سویا 2 هزار و ۳00 تومان عرضه کند، 
مرغداران برای تحویل مرغ با نرخ مصوب ۱0 تا ۱0 هزار و ۵00 

تومان مشکلی ندارند. 

قیمت مرغ هم دو نرخی شد

ایسنا- طراح طرح سهمیه بندی بنزین با تشریح جزئیات آن 
گفت : در صورت تصویب نهایی این طرح یک لیتر بنزین 
به هر ایرانی در روز تعلق می گیرد.حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح طرح پیشنهادی 
خود در خصوص سهمیه بندی بنزین، اظهار کرد: پیش بینی 
ما بر این بود که اگر بنا است سهمیه بندی صورت بگیرد 
ارزش اصلی به انسان ها داده شود، نه به خودرو و سرمایه. 
دولت ممکن است بگوید که کارت سوخت احیا شده است 
و به ازای هر کارت سوخت سهمیه بنزین داده شود، اما ما 
می گوییم این سهمیه را به خودرو ندهید، بلکه سهمیه بر 
اساس کد ملی به سرپرست خانوار اختصاص یابد. فارغ از 

این که آن خانواده خودرو دارد یا خیر. وی اضافه کرد: بنزینی 
که به قیمت هزار تومان ارائه می شود بر اساس فوب خلیج 
فارس بین ۵0 تا ۵۵ سنت قیمت گذاری شده که حدود 
شش هزار تومان می شود؛ بنابراین افراد با خرید یک لیتر 
بنزین هزار تومانی، پنج هزار تومان یارانه دریافت می کنند. 
ما معتقدیم این یارانه باید به فقرا داده شود. وی با بیان این 
که بر اساس بررسی ها 20 درصد از مردم کشور اصال خودرو 
و موتورسیلکت ندارند، خاطرنشان کرد: همچنین 20 درصد 
از مردم بیش از سهمیه تعیین شده، بنزین مصرف می کنند. 
ما می خواهیم این 20 درصد سهمیه اضافه روی آن 20 
درصد قبلی سرشکن شود. در چنین شرایطی اگر قیمت 
بنزین احیانا افزایش پیدا کند این به ضرر افراد ضعیف نیست، 
بلکه به نفع آن ها خواهد بود، زیرا هر قدر قیمت باالتر برود 
مابه التفاوتی که آن ها می توانند دریافت کنند بیشتر است و 
در اندوخته شان قرار می گیرد. وی یادآور شد: در این طرح 
پیش بینی شده است به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به 
حساب سرپرست خانوار واریز شود که بر این اساس یک 
خانواده چهار نفره در ماه ۱20 لیتر بنزین سهمیه دارند و 
می توانند هر قدر می خواهند از این سهمیه مصرف کنند.   

)ادامه سرمقاله ...( مردم آرمانهای انقالب را از دل و جان استفاده دولت از کد ملی افراد در کارت سوخت

قبول دارند، اما شما باالنشیِن برنامه ریِز بی خبر از همه 
چیز را که اندر خم کوچه پس کوچه های مدیریت خودتان 
هم مانده اید و ادعای مدیریت بازار مسکن و اقتصاد و 
سیاست را دارید،  هرگز! رنگ و بوی قول های چهلمین 
سال انقالب، باید رنگ و بوی صداقت با مردم باشد، نه 
رنگ و بوی وعده، نه رنگ و بوی تطمیع، نه رنگ و بوی 
بازی روانی با خواسته ها و مطالبات مردم! خاطرتان جمع! 
مردم آنقدر هوشیار هستند که بدون وعده های شما  هم 
در راهیپمایی 22 بهمن حضور پیدا کنند، اما من اطمینانی 
نمی دهم که کنار آدمک های دشمن، آدمک های بی 
خیالی و بی مهری و بی تدبیری و بی سیاستی و بی 
درایتی و بی مسؤولیتی و بی دردی شما را هم آتش نزنند!
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(    
     

دریافت 2۰ درصد حق الزحمه 
بانک ها از مردم رباخواری است

تسنیم-آیت ا...مکارم شیرازی مرجع تقلید گفت: بانک ها 
وام قرض الحسنه ای که می دهند قطعاً خالف شرع است، 
چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک ها با یک 
زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می کنند که 
میزان آن به 20 درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار 
محسوب می شود خلق پول از اقدامات خطرناک بانک ها 
و برخی از مؤسسات اعتباری است که دولت هزینه زیادی 
برای این موضوع می دهد. وی با اشاره به لزوم توجه به 
نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک ها افزود: بانک 
به  بانک ها  به مصوبات خود عمل کند چون  مرکزی 
دستورات بانک مرکزی در زمینه حداکثر سود بانکی توجهی 
ندارند و باید در این زمینه بانک های خاطی مجازات شوند.

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

کارگران  به  پاداش  و  عیدی  بابت  پرداختی  تسنیم-مبلغ 
کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر 
کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، 

باید بر ماخذ ۶0 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه 
شود. روزهای پایانی سال همه کارگران دغدغه گرفتن عیدی 
دارند و در میان کارگران ساعتی،روزمزد،فصلی و پاره وقت از 
جمله کارگرانی هستند که شرایط دریافت عیدی و پاداش پایان 
سال شان با بقیه کارگران متفاوت است.مبنای محاسبه عیدی 
و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی 
مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد 

طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت 
پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران 
فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های 
سایر  کارگران  همچنین  و  کار  قانون  مشمول  فصلی 
کار  کارگاه  در  از یک سال  کمتر  کارگاه های مشمول که 

کردند، باید بر ماخذ ۶0 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال 
محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی 
و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط 
ایام کارکرد در سال  بر حسب مدت  آنان  دریافتی  کارمزد 
است. کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت 
یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به 
نسبت ساعات کار انجام محاسبه می شود پرداخت می شود 
که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟

فارس-طبق جزئیات مصارف عمومی الیحه بودجه سال 
۹8، از میزان ۳20 هزار میلیارد تومان هزینه ها بالغ بر ۱۱۵ 
هزار میلیارد تومان آن متعلق به حقوق کارمندان دولت 
است.در الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور از ۴0۷ هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی، بخش هزینه ها بالغ بر ۳20 
هزار میلیارد تومان است که سهم بخش رفاه اجتماعی 
)صندوق های بازنشستگی و مستمری بگیران( ۳8 درصد 

و سهم بخش جبران خدمات کارکنان )حقوق و مزایا( 
۳0 درصدی و برای بخش سایر هزینه ها نیز سهمی ۳2 
درصدی در نظر گرفته شده است. بررسی دقیق جزئیات 
مصارف عمومی الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور نشان 
می دهد که از رقم گفته شده بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
برای حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی با رشد 2۴ 
درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷ پیش بینی شده است.  

ممنوعیت  رفع  از  ای  بخشنامه  در  ایران  مهر-گمرک 
گوجه  و  ثانوی(  اطالع  )تا  حبوبات  آخال  صادرات 
شامانی  اکبر  داد.علی  خبر  آن،  محصوالت  و  فرنگی 
وزیر  نامه  پیرو  ایران،  گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل 
کلیه  به  ای  بخشنامه  در  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
گمرکات اجرایی موضوع »رفع ممنوعیت صادرات آخال 
کرد. ابالغ  را  آن«  محصوالت  و  فرنگی  گوجه  حبوبات، 

طبق این بخشنامه اقالمی که مجوز صادرات گرفته اند شامل 
آخال حبوبات )تا اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی و محصوالت 
آن می شود. همچنین صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی، 
فیلم BOPP، فیلم پلی استر شفاف، تخم مرغ خوراکی و 
غیرخوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، 
ضایعات ابریشم و نخ ابریشم و پشم خام و نخ و الیاف پشمی 
تایید شده از تاریخ ۹۷.۱0.۱۹ تا اطالع ثانوی ممنوع است.

صادرات گوجه آزاد شدسهم حقوق کارمندان و بازنشستگان از بودجه 98
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برگزاری 10 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان تا پایان سال

صداوسیما- ۱۰ جشنواره قرآنی کودک و نوجوان تا پایان امسال در خراسان جنوبی برگزار می شود. رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان با بیان اینکه این جشنواره پارسال در شهرستان های 
خراسان جنوبی برگزار و با استقبال باالیی از سوی مردم روبه رو شد، گفت: امسال هم برای ایجاد شور و نشاط قرآنی بین کودکان و نوجوانان، این جشنواره در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی برگزار 

از می شود.سلمانی با اشاره به اختصاص ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار برای برگزاری این جشنواره افزود: پیش بینی می کنیم بین دو تا سه هزار نفر از کودکان و نوجوانان در این جشنواره شرکت کنند. زیبایی  نباشید سرمقاله »تصویر  ، خسته  سالم 
سالم استان نمایش بدهیم« قابل توجه بود اما  اینکه 
ظرفیت های استان و شهرمان زیاده و ناشناخته مانده 
نیاز به حمایت مسئوالن داره تا بتوانند بیشتر اونو به 
دانشجویان و نخبگان بشناسند البته ناگفته نماند که 
متاسفانه بخاطر قوانین دست و پاگیر و اینکه در این 
استان جایی برای تفریح جوانان و دانشجویان وجود 
ندارد دلیل دیگه ای که خیلی از آنها راغب نیستند به 
این استان بیایند. همچنین سرمایه گذاران هم وقتی 
این قوانین و سخت گیری ها رو می بینند از آمدن به 

این استان پشیمان می شوند.
ارسالی به تلگرام آوا
با تشکر از شهرداری که با بازسازی میادین و بلوارها 
چهره شهر را عوض کردند خواستم خواهش کنم در 
بلواری که از سمت میدان امام حسین)ع( به سمت 
مزار شهدا می رود یک میدان قرار دهند تا ساکنین 
و بازدید کنندگان از قلعه برای عبور از داخل پارکینگ 
 دور نزنند و کسانی که از سمت بلوار پیامبر اعظم )ص(
می آیند راهی برای ورود به موسی بن جعفر)ع( داشته 

باشند تا از ترافیک بعد از ظهر پنجشنبه کمتر شود
9۱۱...33۲

سالم آوای عزیز ، ممنون از پلیس راهنمایی و رانندگی 
که اینقدر با دقت تمام تخلفات را رصد می کند و 
هزینه هایی سنگین برای نصب دوربین می پردازد، 
فقط لطفا سرعت گیر های این مسیرها و خیابان ها را 
هم بازنگری و به روزرسانی کنند، درضمن تکلیف ما 
مردم را هم با این سرعت گیرهای جدید معلوم کنید، 
شب می خوابیم صبح بلند می شویم یکی اضافه شده 

است، کاش حداقل استاندارد ساخته می شد!
ارسالی به تلگرام آوا 
جناب آقای استاندار از حضرتعالی به عنوان باالترین 
مقام اجرایی استان تقاضای رسیدگی دارم. علیرغم 
تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئوالن 
باید قدر نعمت مسئولیت را بدانند و از آن در جهت 
خدمت به مردم حداکثر استفاده را بکنند،چرا برخی 
مدیران از قدرت خود سوء استفاده می کنند؟ وقتی 
یک طرف قضیه یه جوانی مثل من باشد که دستش 
به جایی بند نیست و هیچ پشتوانه ای ندارد و طرف 
دیگر موضوع یه مدیر دستگاه اجرایی باشد خیلی 
 مشکل است بتوانم از حق خود دفاع کنم اما قسم 
می خورم حق من ضایع شده است. بنده مدت 4 
ماه در شرکت... به عنوان نیروی پیمانکار مورد تایید 
حراست شرکت، مشغول به کار بودم پس از انجام 
مراحل مصاحبه و گزینش. اما مدیرعامل در کمال 
ناباوری دستور اخراج بنده را به دلیل عملکرد ضعیف  
صادر می کند و خانمی که شوهرش حدودا ۱۰سال در 
شرکت شاغل است را بالفاصله بعد از اخراجم جهت 
کار در آن واحد معرفی می کند. پس از این اتفاق 
اجازه مالقات را هم به من نداد. به ناچار با شرکت ... 
مکاتبه کردم ولی با این که در ابتدا شکایتی نداشته و 
فقط یه نامه درخواست کار داده بودم موجب عصبانیت 
ایشان شد و دستور دادند که سریعا فرد یا افرادی که 
معرف بنده جهت اشتغال در شرکت بودند را برای 
برخورد معرفی کنند. حتی یک ماه حقوق هم که 
طلبکار بودم را علیرغم پیگیری های فراوان هنوز 
نتوانستم بگیرم. این در حالیست که دو نفر با ۱۲ 
سال سابقه کار در آنجا خودشان اذعان داشتند که 
پارتی و نفوذ بسیار زیادی داشته و یک نفر از آنها 
همیشه مدعی بود نیروی سفارش شده رئیس هیئت 
مدیره اسبق شرکت ... هست. در این اوضاع نابسامان 
اقتصادی و شرایطی که پیدا کردن یک شغل دولتی 
برای جوانان تبدیل به یک رویا شده، بنده را از کار 
اخراج کردند. دیگه هیچ انگیزه ای برای ادامه زندگی 
ندارم و نسبت به سیستم اداری بسیار بدبین و بی 
اعتماد شده ام. خواهش می کنم از جنابعالی پیگیر 
این موضوع باشید تا حق بنده اینگونه ضایع نشود.
ارسالی به تلگرام آوا 
ریاست محترم دانشگاه .... فرمودند که نیازمند حمایت 
مسئوالن هستن!خواستم بگم آقای دکتر، سرمایه 
های استان دانشجویان شما هستند که دیده میشه با 
بی سلیقگی اساتید شما از درس نا امیدشدن،سرمایه 
شما نخبگان علمی استان هستند که با دارا بودن 
مدارج علمی باال، اعضای هیئت علمی شما از خارج 
استان تامین می شوند! خیلی چشم به دست مسئوالن 

نباشین، به ظرفیت داخلی بپردازید
9۱۵...۲۱۲

سالم. بیش از چهل روز از حادثه انفجار مخزن گاز 
هنوز  و  گذره  پمپ CNG سربیشه می  در  خودرو 
راه نیفتاده از مسئوالن استان تقاضامندم یک نفر را 
محض رضای خدا برای راه اندازی اش بفرستند وای 

اگر حادثه بزرگتری بیاد!
99۰...3۵3

۲۲۰ خانواده به هوای خانه دار شدن کل پولشان را 
برای خرید زمین های موسوی دادن بنیاد با همه 
قرارداد بست و شماره قطعه و زمین را مشخص کرد و 

بعد باطل کرد  حاال چکار کنند؟؟؟
9۱۵...۲97

ریاست محترم دانشگاه ...لطفا نظارتی بر غذای بسیار 
بی کیفیت وکم وگران دانشجویان داشته باشید چون 
جوابگوی حق الناس باید باشید در پیش خدا.ممنون
9۰۲...۱46

سالم ما اهالی خیابان غفاری ظفر7 مدتی است که 
منازلمان تکمیل شده و آماده سکونت در آن می باشیم 
ولی امکانات زیربنایی از جمله آب و برق و گاز و تلفن 
نداریم و کوچه هنوز آماده سازی نشده خواهشمند 

است پیگیری نمایید
9۱۵...۵47

سالم .همه می دانیم جریمه ها برای پیشگیری در 
قانون آمده ولی االن شده منبع درآمد. پس هر چه 

خالف بیشتر درآمد بیشتر . قضاوت با شما .
9۱۵...49۱

مدام  بهارستان  ارگ  درباره  که  ممنون  آوا  سالم 
مطلب می گذارید امیدوارم ذره ای به آقایان بربخورد 
و فکری به حالی این وضع بکنند، اگر هم با این 
مطالب تاثیری ایجاد نشد بدانند که ما مردم شهر 
ها،  زمین  فروش  عملکردتان،  از  عنوان  هیچ   به 
بی توجهی به میراثمان، فرستادن پول های متعلق 
به این مردم مظلوم به تهران و هزینه شدن آن در 
جاهای دیگر کشور و از همه مهم تر از این ناحقی 
هایتان راضی نیستیم و اگر این دنیا سزای کارتان را 

ندیدید آن دنیایی خواهید دید!.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بر خبرنگاران سخت کوش روزنامه، لطفا گزارشاتی 
از دل مردم راجع به وضع زندگی و معیشت آن ها، 
مشکالت اقتصادی و مشکالت محالت به خصوص 
محالت شمال شهر تهیه کنید تا مسئوالن با رسانه ای 

شدن مشکالت به فکر چاره بیفتند. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ، از پلیس مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر می خواهیم گشتی در محالتی 
همچون کاظمیه، ۱7 شهریور، موسی بن جعفر)ع(، 
صمدی و ... بزنند ، به عنوان فردی که در این محالت 
پاتوق   ، از تردد معتادان  زندگی می کند می گویم 
هایشان و کثیف کاری هایی که دارند خسته شدیم. 

مدتی جمع می شوند و دوباره روز از نو!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوای عزیز این چه قانونی هست که شهرداری 
پول آماده سازی رو کامل میگیره اما از آماده سازی 
خبری نیست کوچه ظفر 7 پشت نیروگاه نه آب، نه 
گاز، نه برق مگه ما جزو محدوده شهری نیستیم. هر 
جا میریم وعده سال آینده میدن. از اول سال 97پیگیر 
هستیم آب و فاضالب هم میگه لوله بخرین واقعا 
درسته؟؟جدول کشی به سمت قدس شرقی هم رها 
شده که بنیاد مستضعفان باید با شهرداری مشکل رو 

حل کنه پس کی حل میشه؟!!!
937...۵37
این هم از دولت الکترونیک. توی هوای سرد فرزند 
4 ساله ام را بردم بیمارستان... بعد دو ساعت معطلی 
فرمودن بیمه برای شما پرداخت نشده در صورتی 
که دفترچه تا 98/۱/۱ اعتبار خورده لطفا اون اسباب 
رو  سیستم  میگین  بهش  که  ادارتون  های  بازی 
 خاموش کنید در مصرف برق که صرفه جویی میشه.

خدا خیرتان بدهد.
9۱۵...7۰6
آوا توروخدا بی خیال بنیاد مستضعفان نشو تا وقتی که 

حق مردم را پس بدهند!
ارسالی به تلگرام آوا
مرکزی  بخش  توابع  از  علیا  محمدآباد  روستای 
شهرستان درمیان از سرویس دهی تلفن همراه و 
خواهشمند  مسئوالن  از  محرومند  دیجیتال  شبکه 

است در این خصوص اقدامی انجام دهند ممنون.
ارسالی به تلگرام آوا
روستای سرخنک از توابع شهر قهستان )درمیان( که 
چندین سال شده شبکه داخلی و مخزن ذخیره آب اجرا 
شده ولی خط انتقال که بیشتر از هفت کیلومترتا مخرن 
ندارد چندین سال شده که اجرا نشده از شما خواستاریم 

این طرح نیمه تمام چندین ساله را به پایان برسانید
ارسالی به تلگرام آوا
ممنون از پیگیری های خیلی خوبت بابت مشکالت و 
نقاط قوت استان و احسنت و خدا قوت فراوان به سر 

مقاله های آقای هرم پور
ارسالی به تلگرام آوا
سوال داشتم از مسئوالن استانی شاید به نظر شما مهم 
نباشد اما برای من مادر مهم است فرزند من دربیرجند 
مرکز استان چه جایی برای تفریح دارد؟ یک شهربازی 
سر پوشیده نداریم پسرمو بردم باغ عمارت اکبریه در 
دست تعمیرات است و تعطیل بود البته برمیگرده به 
یک ماه پیش. یک باغ وحش نداریم. داخل پارک 
با توجه به آب و هوای استان نمیشه از غروب رفت 
پارک حاال بچه رو میشه یک جور سرگرم کرد جوونم 

رو با چی سرگرم کنم؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا
می دونم شاید تو این اوضاع گرانی و وضع بد اقتصادی 
خیلی خانواده نیازمند داریم اما روی صحبتم با آقا و 
خانمی هست که با تویوتا دو کابین سر در سطل زباله 
دارند شما هم ندارید! آقایی که با پراید و پژو این کار رو 
انجام میدید شما هم ندارید حداقل وقتی این کار رو می 
کنید بعضی زباله ها رو از سطل خارج و به بیرون رها 

نکنید به فکر سالمتی سایرین هم باشید. 
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی

احتراما در خصوص مطلب مندرج در شماره 4۲68 
مورخ 97/۱۱/۱ روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی 
در ارتباط با گاز رسانی به خیابان مدرس- مدرس 48 
)محله رحیم آباد بیرجند( به استحضار می رساند: با توجه 
به هماهنگی های انجام شده نسبت به اخذ بر و کف 
از مدیریت محترم میراث فرهنگی و مجوز حفاری از 
شهرداری اقدام گردیده است با این حال،  با توجه به 
اینکه منطقه فوق در حریم ساختمان برخی سازمان ها 
می باشد، لذا مکاتبات مربوطه در خصوص اخذ مجوز 
از سازمان های مذکور در حال انجام می باشد. بدیهی 
است در صورت تایید و اخذ مجوزهای مربوطه اجرای 
شبکه در منطقه فوق در برنامه کاری اداره گاز شهرستان 

بیرجند قرار خواهد گرفت.

پیام شما

پیام شما

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

نسرین کاری - خشکسالی امسال در خراسان 
جنوبی  وارد بیستمین سال خود  شده و  کمبود 
بارندگی ها همچنان خبر از ادامه این وضع می دهد. 
حاال مدت هاست لب های خشکیده این سرزمین  
کویری، چشم انتظار ابرهای باران زا است. با آغاز 
فصل زمستان بسیاری از استان های کشور شاهد 
بارش باران و برف هستند؛ اما این ابرها مردمان 
و  گذاشته اند  راه  در  چشم  همچنان  را  کویر 
نمی بارند. این روزها  شعر زیبای »باز باران با ترانه« 
که  زمانی در دبستان زمزمه  می شد و در روزهای 
بارانی موجب خوشحالی کودکان می گشت برای 
تبدیل شده  مفهومی غریب  به  کودکان کویر 
است. آمار بارندگی در استان نشان از این دارد که 
روستاییان خراسان جنوبی با بحرانی به نام عطش 
رو به رو هستند، به گونه ای که خشکسالی های اخیر 
امان آنها را بریده است. حدود ۵۰۰  روستا چشم به 

راه جرعه ای آب هستند.

انتخاب روش های مناسب
 برای مشکل کم آبی

با توجه به بررسی های انجام شده کم بارشی و 
پدیده خشکسالی سطح منابع آبی موجود استان 
را بسیار پایین آورده؛ اما اگر آب موجود به درستی 
اندازه  این  به  بحران  شدت  می شد،  مصرف 
نبود. اکنون مردم و مسئوالن خراسان جنوبی 
برای رفع  مشکالت بی آبی و خشکسالی  باید 
روش های تازه ای را  در پیش گیرند که بتوانند 
پیش بینی  زیرا  کنند،  مقابله  این مشکالت  با 
نمی شود کمبود بارندگی ها به این زودی در استان 
جبران شود و خشکسالی  از این  منطقه رخت 
بربندد. باید توجه داشت که اجرای طرح های 
آبیاری جدید  و مدرن در رونق و توسعه بخش 
کشاورزی و بهره وری و بهینه کردن مصرف آب 
در این بخش ضرورت دارد و در کنار آن استفاده 
و کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی، رعایت الگوی 
کشت مناسب در هر منطقه به تناسب وضع آبی 
و خاکی، ارتقای دانش کشاورزان و مانند آن از 
توجه  باید همزمان مورد  ضروریاتی است که 

کشاورزان و مسئوالن قرار گیرد.

خراسان جنوبی استان تشنه ای است

معاون وزیر کشور سال گذشته در نشست استانداران 
ادوار خراسان جنوبی عنوان کرد: بزرگترین چالشی 
که در خراسان جنوبی وجود دارد کمبود آب و 
بارندگی است. اسماعیل نجار با بیان اینکه خراسان 
داد:  است،ادامه  ای  تشنه  استان  اکنون  جنوبی 
مدیریت منابع آبی موجود که قطعا استان برای 
آن برنامه دارد باید در دستور کار قرار گیرد.وی با 
اشاره به اینکه ظرفیت فکری استانداران ظرفیتی 

 بسیار با ارزش است و امیدواریم این همفکری
در پیشرفت استان مؤثر باشد، افزود: در کنار این 
مزیت ها و غنای استان، بزرگ ترین چالشی 
که وجود دارد کمبود آب و بارندگی است. وی 
انتقال آب به این استان باید  تاکید کرد: برای 
فکر اساسی و برنامه جدی داشت. معاون وزیر 
کشور ادامه داد: توانمند کردن جوامع محلی و 
تغییر الگوی کشت و همچنین آبیاری تحت فشار 
می تواند در مدیریت آبی استان اثر بخش باشد.

 خراسان جنوبی در حالت های 
پر باران هم خشکسالی را 

تجربه می کند
اقلیم  این که  بیان  با  هم  هواشناسی  مدیرکل 

استان  خشک و نیمه خشک است، افزود: خراسان 
است  کشور  خشک  استان های  جزو  جنوبی 
 که در حالت های پر باران نیز خشکسالی دارد. 
وی افزود: با وجود این که 6۱ درصد از بارش های 
استان در فصل زمستان است؛ اما به دلیل کمبود 
بارندگی ها طی ۲۰ سال گذشته این استان همه 
ساله خشکسالی های شدید و نیمه شدید داشته 
باید  مردم  این که  بر  تأکید  با  خندان رو  است. 
صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی موجود را 
داشته باشند، ادامه داد: مردمان این استان باید خود 
را با خشکسالی وفق دهند و راهکارهایی را برای 

مصرف بهینه در پیش بگیرند.

حیات وحش تشنه در
نبرد با  خشکسالی 

خشکسالی فقط برای روستاییان و هم استانی ها 
یک چالش بزرگ نیست چرا که خراسان جنوبی 

دارای گنجینه بسیار متنوع از گونه های خاص 
جانوری بوده که دو دهه خشکسالی گونه های 
در حال انقراض آن را در معرض خطر قرار داده 
است. دو دهه خشکسالی در خراسان جنوبی 
تمامی بخش ها را تحت تأثیر قرار داده که محیط 
زیست نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، 
به گونه ای که این وضع عالوه  بر این که جلوی 
رشد تصاعدی جمعیت جانوری را گرفته سبب 
مهاجرت بی رویه حیوانات وحشی به دلیل کمبود 
غذا، افزایش بیماری و مرگ ومیر آنها نیز شده 
است. معاون نظارت و پایش اداره کل محیط 
زیست خراسان جنوبی با بیان این که در سال 
گذشته ۵7۰ زاد و ولد در مناطق حفاظت شده 
داشته ایم، بیان کرد: هر چند این میزان نسبت به 

سال قبل از آن افزایش را نشان می دهد؛ اما باید 
این رشد تصاعدی باال می رفت.

خشکسالی ها  بر روی حیات وحش  
تاثیر منفی گذاشته است

بهمن مودی معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی 
جمعیت  بر  خشکسالی ها  این که  به  اشاره  با 
حیات وحش استان تأثیر گذاشته و جلوی روند 
افزایش صعودی را گرفته است، گفت: با توجه 
به خشکسالی ها و شکارهای غیرقانونی و ضعف 
حیوانات رشد حیات وحش استان مثبت نیست؛ اما 
با وجود این آهنگ رشد رو به باالست. وی با بیان 
این که برای مقابله با آثار خشکسالی و تأثیر آن بر 
حیات وحش فعالیت های مناسبی در دستورکار 
قرار گرفته است، عنوان کرد: در این راستا هر 
ساله بین مناطق حفاظت شده علوفه توزیع شده 

و آب انبار و آبشخورهایی ایجاد شده است. مودی 
با اشاره به تخصیص اعتبارات خشکسالی به استان 
در سال گذشته، بیان کرد: در این راستا بالغ  بر 7۰ 
میلیون تومان برای تأمین غذای حیات وحش 
مناطق تحت مدیریت  و علوفه در  تخصیص 
توزیع شده است. وی با بیان این که ۱۵۰ میلیون 
تومان برای ساخت آب انبار و آبشخور در مناطق 
حفاظت شده استان هزینه شده است، عنوان 
کرد: عالوه  بر این چندین آب انبار و آبشخور 
با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در دست 
ساخت قرار دارد. مودی با بیان اینکه خشکسالی 
بر میزان مواد غذایی در دسترس حیات وحش 
تأثیر منفی گذاشته است، افزود:  این در حالی 
است که بالغ  بر ۵۰ درصد چشمه های طبیعی 

استان خشک و بقیه در آبدهی دچار تنش و غالبًا 
فصلی شده اند. 

فریاد العطش در  روستاهای
 خراسان جنوبی

شاید بتوان گفت روستاهای استان بیشترین آسیب 
را  از بی آبی و کم بارشی می بینند. کارشناسان و 
صاحب نظران بر این عقیده هستند که با اعتبارات 
را  روستاها  شرب  آب  مشکل  نمی توان  فعلی 
در خراسان جنوبی  جدی و ریشه ای حل کرد. 
روستاهایی که خشکسالی، کمبود اعتبار و بسیاری 
دامداری،  کشاورزی،  شده  باعث  دیگر  مسائل 
بهداشت و سالمت ساکنان آن  در معرض خطر 
قرار گیرد و هر روز در البه الی خبرهایی که به 
مسئوالن  راه حل های  منتظر  می رسد،  گوش 
افضلی،  آبادی های هستیم.  رفع مشکل  برای 
نماینده مردم سربیشه و نهبندان، در این زمینه 

عنوان کرد: با بودجه  کمی که در وضع فعلی به 
موضوع  آب اختصاص می یابد، نخواهیم توانست 
بزنیم.  رقم  زمینه  این  در  را  تأثیرگذاری  اتفاق 

با بودجه های سنواتی مشکل 
آب روستاییان حل نمی شود

 افضلی اظهار کرد: برای رفع مشکل کمبود 
آب به ویژه در روستاها نیاز به بودجه ای غیر از 
بودجه های سنواتی داریم، چرا که با بودجه ها و 
اعتبارات سنواتی حتی برای انتقال آب  شرب با 

مشکل جدی مواجه هستیم. 
وی بیان کرد: با توجه به تغییر اکوسیستم، باران ها 
نیز سیالبی و نقطه ای شده اند و از این رو باید جلوی 
رواناب ها را گرفته و از هدر رفتن آن جلوگیری 
کنیم که این کار  نیز در بهبود وضع منابع آبی موثر 
است. وی گفت: نکته قابل توجه و تأمل این است 
که در زمینه آب شرب مشکل سفره آب نداریم، 
ولی با این وجود روستاهای ما دچار مشکل هستند، 
چرا که ایجاد خط انتقال آب از چاه آب شیرین و 
موارد مرتبط با آن به روستا هزینه بر است و اعتبار 

الزم در این زمینه را نداریم. 

دغدغه سرمایه گذاران
 در بخش کشاورزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
هم عنوان کرد: آب از مسائل اصلی و دغدغه های 
خراسان جنوبی است چرا که بخش زیادی از 
سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی است. حسین 
امامی با تاکید بر اینکه تاکنون در این سال ها اجازه 
ندادیم هیچ شهری در استان دچار تنش آبی شود، 
ادامه داد: تامین سرمایه برای آبرسانی به روستاها 
بسیار هزینه بر است لذا چالش ما تامین منابع مالی 
برای احداث مجتمع آبرسانی و سرانه انشعابات در 
روستاها است. مدیرعامل شرکت آب استان به 
عقب ماندگی های استان در بخش آب اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه تناسبی بین اعتبارات اختصاص 
یافته در حوزه آب بین غرب و شرق کشور وجود 
ندارد. وی درباره پلمپ چاه های برداشت آب 
غیر  چاه   3۰۰ گفت:  نیز  استان  در  غیرمجاز 
مجاز در استان شناسایی شده که البته مجموع 
برداشت از این چاه ها حدود 6 میلیون مترمکعب 
استان در  تمام  اکنون  بیان کرد:  امامی  است. 
خشکسالی به سر می  برد البته طی چند سال 
اخیر با همکاری و مشارکت مردم و طرح هایی 
که انجام شد هیچ دغدغه  ای برای آب نداریم و 
 به سمت پایداری و تعادل بخشی پیش می  رویم.
فقط 9  جنوبی  خراسان  در  شد:  یادآور  امامی 
بارندگی  ها به روان آب و آب  های  از  درصد 

زیرزمینی تبدیل می  شود.

کاهش بارندگی و زنگ خطر کم آبی

جی
 فر

یال
سه

س:
عک

چالش بزرگ کمبود آب و بارندگی در خراسان جنوبی

پاسخ مسئوالن به پیام شما
آگهی تغییرات شرکت ستار شب کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1465 و شناسه ملی 10360031838 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/04/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی: بیرجند- میدان شهدا- روبروی درب نقلیه بانک کشاورزی- پالک 8 - کدپستی 9716713697 

به آدرس جدید: بیرجند- خیابان شهدا- شهدا 2- پالک 15- کد پستی 9714844134 انتقال یافت. 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند - سازمان ثبت اسناد وامالک کشور - محمدرضا ابراهیمی رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند - اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )354154(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت کار و تامین
 ۲- شرکت خدماتی احسان دوست

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
کار و تامین 2- شرکت خدماتی احسان دوست فعال مجهول المکان ابالغ می گردد خانم رحیمه یوسفی با کد شناسایی بیمه 68933702 
ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدمات بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی - مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت ارس عمارت مدرن کیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5437 و شناسه ملی 14006231840 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: صادرات و واردات دام زنده و مواد پروتئینی ، گوشت و فرآورده های خام دامی مانند گوشت گوساله، گوسفند، 
ماهی، مرغ، شتر،شتر مرغ و سایر فرآورده های گوشتی و پروتئینی و بسته بندی و فرآوری محصوالت پروتئینی پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیصالح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355190(

آگهی تغییرات شرکت ارس عمارت مدرن کیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5437 و شناسه ملی 14006231840 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای امین شیبانی نیا به شماره ملی 0640240283 و آقای حجت 
وحدتی به شماره ملی 0640332821 و آقای عباس شیبانی نیا به شماره ملی 3670732950 و آقای مرتضی آسیابانی به شماره ملی 
0650371828 و آقای محمد رضا وحدتی به شماره ملی 0652924247 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2 - خانم عذرا بیژن پور به شماره ملی 0651273706 به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه ناز حسینی به شماره ملی 0650142365 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355191(

آگهی تغییرات شرکت توسعه آموزش های علمی فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد )سهامی خاص( به شماره ثبت 5233 و شناسه ملی 
14005512640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
محمد حسن زاده به شماره ملی 0650953924 و آقای محسن دالوریان به شماره ملی 0653147422 و خانم صدیقه یاری به شماره ملی 
0889690243 و خانم معصومه هنرمند به شماره ملی 0820036382 و خانم اسماء هاشمی نژاد به شماره ملی 5630057820 و آقای 
مهدی بنی اسدی به شماره ملی 0651873266 و آقای فرزاد سروانی به شماره ملی 5630056530 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 )355192(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/3 و مجوز شماره 61987/22/35 مورخ 1397/10/8 استانداری خراسان جنوبی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده 19 اساسنامه موسسه به شرح ذیل اصالح گردید: انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو 

اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود. تبصره های این ماده به قوت خود باقی خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355193(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/14 و مجوز شماره 61987/22/35 مورخ 1397/10/8 استانداری خراسان جنوبی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از گزارش هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه منتهی به 1396/12/29 انجمن به 
تصویب رسید. 2 - آقایان عیسی جعفری گیو به شماره ملی 0652087019 و محمد بهروزی به شماره ملی 5639910021 و محمد 
زمانی به شماره ملی 0650499832 و میثم حاجی پور به شماره ملی 0919362230 و محسن مودی به شماره ملی 3620230609 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مهدی فاطمی به شماره ملی 0889802319 و محمد حیدری به شماره ملی 5639950749 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 - آقایان حسین شرفی به شماره ملی 0839745672 و امین 
 خادم به شماره ملی 0651977541 به عنوان بازرسان اصلی و آقای سیدمصطفی هاشمی به شماره ملی 0650174542 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355194(

آگهی تغییرات شرکت توان سیال بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4838 و شناسه ملی 10360063453 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محسن حسنی طبس با کد ملی 3621796797 و خانم مینا 
خلیلی طبس به شماره ملی 5239933618 و آقای احسان حسنی طبس به شماره ملی 3610315423 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم عاطفه نخعی به شماره ملی 0651894956 به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی 
حسن پور به شمار ملی 0640302920 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355201(

آگهی تغییرات شرکت توان سیال بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4838 و شناسه ملی 10360063453 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: واردات و صادرات انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی و هیدروکربنی پس از اخذ مجوزهای الزم. ضمنا ثبت موضوع فعالیت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355202(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/16 و مجوز شماره 61987/22/35 مورخ 1397/10/8 استانداری خراسان جنوبی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای عیسی جعفری گیو به شماره ملی 0652087019 به عنوان رئیس هیائت مدیره و آقای میثم حاجی پور به شماره 
ملی 0919362230 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مودی به شماره ملی 3620230609 به عنوان خزانه دار و آقای 
محمد زمانی به شماره ملی 0650499832 به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای محمد بهروزی به شماره ملی 5639910021 به عنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن تا تاریخ 1399/04/14 انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 

مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355203(



موفقیت و انرژی

اصالح و بازبینی زندگی

باید و نبایدها

لوازمی را که به آنها نیازی ندارید، خریداری نکنید. 
براي پس انداز  برنامه  باشید. یک  آینده نگر  همواره 
داشته باشید و هرگز آن را کنار نگذارید. زندگی کردن 
همراه با صداقت و راستی، باعث آرامش خاطر می شود 
و آرامش خاطر، گران بها و ارزشمند است. دورویی و 
ریاکاری را از خود دور کرده و افراد ریاکار را هم تحمل 
نکنید. ارتباط دوستِی صمیمانه، یک پیوند مقدس و 
کانونی از اعتماد و اطمینان است. اگر هر دو طرف، 
یک دل نباشند، مبارزه برای حفظ این دوستی ارزشی 
در  نمی کنید،  امنیت  احساس  خانه،  در  اگر  ندارد. 
هیچ جای دیگر نیز این احساس را نخواهید داشت. 
امن  ناحیه ای  در  مهربان  خانوادگِی  کانون  یک 
بسازید که شما از نامیدِن آن به عنوان خانه، احساس 

سربلندی و افتخار کنید.

مواردی که تحمل شان 
با وجود کوتاه بودن زندگی نمی ارزد!

اگر در مکانی فعالیت مي کنید که به خاطر موقعیت 
خوب تان بعضی موارد را تحمل مي کنید این مطلب 
را بخوانید. اکنون زمان آن فرا رسیده که به اصالح 
و بازیابی زندگی خود بپردازید. پس کار خود را آغاز 

کنید و به تحمل موارد زیر خاتمه دهید:
ارتباط دوستی باید به گونه ای باشد که به شما کمک 
کند، نه این که آسیب برساند. اوقات خود را با افراد 
خوب و خوش رفتار بگذرانید که باهوش، منظم و 

فعال بوده و با شما هم فکر و هم عقیده باشند.
هیچ وقت به اجبار شغلي را انتخاب نکنید. بیشتر 
جست وجو کنید حتما شغل و کار مورد عالقه خود 
برده و  از کار خود لذت  اگر  پیدا خواهید کرد.  را 
انجام  از  این صورت،  به آن عالقه مند هستید، در 
زمانی که فکر و ذهن خود  زیرا  نایستید،  باز  آن 
را بر شور و عالقه شدیدتان متمرکز مي کنید، کاِر 

سخت، دشوار نخواهد بود.
از خودگویی های ذهن تان آگاه باشید. همه ما به 
آرامی و بدون حرف، در ذهن مان با خود صحبت 
می کنیم، اما از آن چه می گوییم و یا از چگونگی تاثیر 
آن بر خود، آگاه نیستیم. به افکار و اندیشه های خود 
افکاری منفی می شنوید، کمی  اگر  گوش کنید و 

درنگ کرده و افکار مثبت را جایگزین آنها سازید.
آن چه را در نظر دارید و برایتان اهمیت دارد، بیان 
بیان می کنید، در نظر داشته  کنید و آن چه را که 
باشید. صریح و واضح صحبت کنید. موارد نامفهوم 

را سوال کنید تا همه چیز واضح و روشن شود.
هرگونه بی نظمی و به هم ریختگی را در فضای کار 
یا محیط زندگی خود برطرف کنید. برای وسایلی که 

از آنها استفاده نمی کنید، چاره ای بیندیشید.

عوامل احساس سوزش
 و چشم درد

به  تواند  می  ها  چشم  در  درد  و  سوزش  احساس 
واسطه دالیلی ساده مانند خستگی، تحریک شدن، 
تب، آلرژی به گرد و غبار یا قرار گرفتن در معرض 

 دود شکل بگیرد. از سوی دیگر، عوامل دیگری نیز 
می توانند به این شرایط منجر شوند که جدی تر و نگران 
کننده تر هستند. سوزش چشم ها می تواند به واسطه 
تجمع باکتری ها و بروز پوسته های شوره مانند روی 
پلک ها شکل  بگیرد. این شرایط چشم ها را تحریک 

کرده و موجب احساس سوزش و درد می شود.

نکته هایی برای 
حفظ سالمت لثه

دندان های خود را حداقل به مدت 120 ثانیه و دو بار یا 
بیشتر در روز مسواک بزنید،دهان خود را با محصوالت 
حاوی فلوراید، یک یا دو بار در روز شستشو دهید، دهان 

خود را پس از مصرف غذاها یا نوشیدنی های شیرین با 
آب شستشو داده یا مسواک بزنید. حداقل یک بار در روز 
و ترجیحاً شب ها مواد مانده را از بین دندان هایتان خارج 
کنید. کسانی که از نخ دندان استفاده می کنند کمتر دچار 
خونریزی لثه می شوند. سطح دندان ها باید تمیز شوند 
زیرا تشکیل پالک ها منجر به بیماری های لثه می شوند.

هنگام صبح بهترین 
زمان برای ورزش کردن 

ورزش شبانه می تواند در خواب شما اختالل ایجاد کند 
که این شرایط نیز می تواند بر سالمت مغز تاثیرگذار 
باشد.بهترین زمان برای انجام ورزش هنگام صبح است. 

در حقیقت، 30 دقیقه ورزش ایروبیک هنگام صبح 
بهره وری شما در ادامه روز را می تواند تا 30 درصد 
افزایش دهد. خواب با کیفیت بهتر و بهره وری روزانه 
بیشتر می توانند دالیل خوبی برای برخاستن زودتر از 
خواب و انجام ورزش صبحگاهی باشند. هنگام ورزش  

آب و پروتئین بیشتری نیز مصرف کنید. 

روغن با منشا حیوانی 
بهترین برای مصارف خوراکی

بهترین روغن  برای مصارف خوراکی، روغن هایی با 
منشا حیوانی هستند که در منابع طب سنتی به استفاده 
از آن ها تاکید شده است. روغن های حیوانی با خوردن 

غذا و طی فرآیند تجزیه در بدن حیوان به چربی تبدیل 
شده  مقداری از مضرات آن ها کاسته می شود، در نتیجه 
مواد زائدی که یک بار جذب بدن حیوان شده اند، در 
بدن ما رسوب نمی کنند. طبخ غذا در روغن های خیلی 
داغ باعث از بین رفتن و تغییر خواص ماده غذایی و 

روغن می شود.

دوش گرفتن شبانه
 چه فوایدی دارد؟

کرده  عرق  روزانه  فعالیت  انجام  از  پس  بدن  اگر 
طول  در  که  بود  خواهد  سخت  تان  برای  باشد، 
شب استراحت کنید. با حمام کردن احساس بهتری 

خواهید داشت و می توانید بدون احساس ناراحتی و 
احساس خارش، خوب بخوابید. بنابراین، توصیه می 
شود از حمام کردن در غروب و عصر خودداری کنید 
تا از عوارض شدید آن جلوگیری کنید اما حمام در 
ساعات بعد از غروب یعنی شب اگر دچار مشکل 

خاصی نیستید می تواند مفید باشد.

برای صبحانه و ناهار چه می خورید؟ غذاهای فرآوری شده و ُپر از قند فوراً جذب بدن شده و موجب افزایش 
ناگهانی قند خون و انسولین می شوند. هر چه این افزایش فوری تر باشد، زودتر هم افت می کند. ممکن است بعد 
از خوردن کربوهیدرات تصفیه شده، فوراً انرژی بگیرید اما خیلی زود هم احساس افت انرژی و گرسنگی خواهید 
کرد چون قند خون تان به همان سرعت نیز افت می کند. برای اینکه چنین نوسانات ناگهانی در سطح انرژی تان 
روی ندهد و بتوانید اشتهای خود را کنترل کنید باید کربوهیدرات های تصفیه شده و قند اضافی را از رژیم غذایی 
خود حذف کنید. در عوض میان وعده ها، وعده های غذایی تان را بر پایه  غذاهای طبیعی که شامل پروتئین هستند 
انتخاب کنید. پروتئین سیرکننده است و غذاهای فیبردار مانند میوه ها و سبزی ها نیز دیرتر معده را ترک می کنند 

بنابراین قند خون تان آهسته تر باال رفته و مدت بیشتری سیر خواهید ماند.

 جذب برخی دارو ها در دستگاه گوارش در محیط اسیدی بهتر خواهد بود.به عنوان مثال می توان به داروی کتوکونازول 
)ضدقارچ( اشاره کرد. بنابراین افرادی که دچار کاهش ترشح اسید معده هستند در جذب این دارو دچار مشکل 
می شوند، درنتیجه نوشیدن مایعات اسیدی مانند آب پرتقال و نوشابه های گازدار همراه با این دسته از دارو ها توصیه 
 می شود. بدانید که نباید دارو را با هر مایع و نوشیدنی مصرف کنید. بهترین نوشیدنی برای مصرف دارو آب است.
 به خاطر این که یک مایع خنثی است. توجه داشته باشید نوشابه ها جزو نوشیدنی های گازدار هستند. حل شدن 
دارو در این نوشیدنی ها باعث افزایش حالت اسیدی آن می شود.توجه داشته باشید که نوشابه ها حاوی میزان زیادی 
قند نیز هستند که برای افراد دیابتی توصیه نمی شود.الزم است برخی از دارو ها مانند دارو های ضد اسید، بعد از غذا 

مصرف شود تا از باال آمدن اسید معده جلوگیری شود.

با مایعات اسیدی این دارو ها را مصرف کنید!ساختار تغذیه تان را تغییر دهید

کسانی که سال های سال درخشیده اند، فراز و نشیب های بسیاری 
را پشت سر گذاشته اند و  با یک شکست، میدان را ترک کرده اند. 
چطور می شود شکست خورد، اما دوباره قهرمان شد؟باید در نظر 
بگیریم که برداشت ما از یک رویداد از کجا ناشی می شود؛ اگر 
رسیدن به هدفی برای ما همراه با پاداش باشد یا رسیدن به 
هدفی باعث از بین رفتن رنج و ناراحتی در ما شود، دیدگاه ما 
نسبت به هدف و راه رسیدن به آن تغییر می کند. ما باید در 
نظر داشته باشیم که محرک ها و تقویت کننده های رسیدن به 
هدف از فردی به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر تاثیرات 
متفاوتی بر افراد دارند. برای رسیدن به موفقیت و پیروزی، از 

تقویت کننده های مثبت و تشویق و تقویت کننده های منفی و 
تنبیه بهره می بریم. شاید در نگاه اول این تعاریف برایتان آشنا 

باشد، با این حال از نظر علمی به آن ها می پردازیم.
وقتی تقویت کننده مثبت ارائه می شود، احتمال وقوع یک رفتار 
در ما بیشتر می شود. مثال اگر یک بار در یک مسابقه قهرمان 
شویم و پول خوبی به  دست بیاوریم، مکررا تالش خود را خواهیم 
کرد تا به قهرمانی برسیم و آن پاداش لذت بخش برایمان تکرار 
شود. و اما تنبیه؛ اکثر ما در مورد تنبیه موارد بسیاری را شنیده یا 
حتی تجربه کرده ایم؛ اما با  این حال در اینجا یک تعریف علمی 
کوتاه از این مضمون نیز ارائه می دهیم. وقتی تنبیه اعمال شود، 

احتمال تکرار رفتار نامطلوب در آینده کمتر می شود. مثال یک 
ارتباط  تیمی  کار  با  بگیرید که اصال  نظر  در  را  فوتبالیست 
برقرار نمی کند و با تک روی های بی مورد خود، موقعیت های 
به ثمر  رسیدن گل را یک به یک از تیم می گیرد. در چنین 
شرایطی، مربی وی به عنوان تنبیه، حقوق سه ماه آتی او را 
قطع می کند. با این وصف، آن ورزشکار باید تالش کند تا برای 
به دست آوردن حق خود، اصول کار تیمی را رعایت کند. توضیح 
دیگر اینکه، تنبیه زودتر از تقویت به نتیجه می رسد، اما دوام آن 
کمتر است و گاهی باعث ایجاد کدورت یا مشکالت رفتاری 

در فرد و در شرایط شدیدتر، باعث نتیجه عکس می شود.

تشویق یا تنبیه، پل شکست برای موفقیت کدام است؟

آیه روز

و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند ، من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند 
اجابت می کنم پس باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند. )سوره بقره/ آیه 1۸۶(

سخن روز

اگر می خواهید انسان های اطراف تان با شما همکاری کنند، باید این حس را به آن ها بدهید که مهم 
هستند. شما با فروتنی و اصالت به این مقصود می رسید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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فروش نهال عنابجدول سودکو
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

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

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷2۳۷922

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 0915669۳515 

10سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

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

  ۱۸ ماه گارانتی

                  
ط    

سا
  اق

د و
نق

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد

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

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

09155614521- زارع

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

۳2211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09۳6۳0500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری ۳0 ، سمت مزار شهدا، قلعه

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.   091582541۷2

به یک کمک حسابدار خانم جهت کار 
در آهن فروشی نیازمندیم.ساعت 
مراجعه:18 الی 19      ۳2۳58080

یک شرکت معتبر پخش مواد 
غذایی به یک مدیر فروش خانم 
با روابط عمومی باال و سابقه کار 

نیازمند است.
 ۳22۳08۷۳

09۳6540۳880 

دعوت به همکاری 
به تعداد 4 نفر ویزیتور فعال 
)آقا( ترجیحا  با تجربه برای 
همکاری در مجموعه پخش
 مواد غذایی نیازمندیم.

حقوق ثابت + پورسانت عالی
09019151565 حمل تخصصی اثاثیه منزل 

با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری

 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار

عبدالهی:
 0915۳618546 
09156008546

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷065۳8

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     091516۳1498

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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ورزش های کویری  برای رونق گردشگری

گشت تلفیقی با محوریت شهرداریسرطان معده؛ پیشتاز در  استان

طلب ۴ میلیاردی شهرداری بیرجند از راه و شهرسازی

رایزنی های مسئوالن شهرستان بشرویه برای توسعه معادن و فرآوری مواد معدنی

صداوسیما-مسئوالن شهرستان بشرویه در جلسه ای با مدیرشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درباره توسعه معادن و فرآوری مواد معدنی در این 
شهرستان رایزنی کردند.فرماندار بشرویه گفت: تهیه و تأمین مواد اولیه برای راه اندازی کارخانه فرآوری مواد معدنی در بشرویه و تأمین زیرساخت های معادن 

کوچک در این منطقه موضوعاتی بود که در دیدار با جعفری مدیر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح و قول مساعد برای اجرای آن داده شد.

در جلسه شورای مسکن مطرح شد:

استاندار: پرونده مسکن مهر امسال بسته می شود

برای ساماندهی دستفروشان انجام شد: در همایش روز جهانی سرطان مطرح شد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیرجند گفت: شایع ترین نوع سرطان ها در استان به ترتیب 
معده، روده بزرگ، پستان و ریه است. به گزارش ایرنا محمد 
دهقانی فیروزآبادی روز سه شنبه در همایش روز جهانی 
سرطان افزود: شهرستان های بیرجند، طبس و قاینات به 
ترتیب بیشترین بیماران سرطانی را به خود اختصاص داده 
اند.وی بیان کرد: میزان بروز سرطان به ازای هر 100 هزار 
نفر در استان 130 نفر و در ایران 158 نفر استدهقانی گفت: 
در این زمینه پویش ملی مبارزه به سرطان با شعار »سرطان 
قابل پیشگیری و درمان است با خودمراقبتی و امید« یکم تا 

هفتم بهمن برگزار می شود. 
وی هدف از پویش ملی مبارزه با سرطان را آگاهی بخشی 
به مردم در جهت پیشگیری و درمان های امیدبخش دانست 
و اظهار کرد: با تغییر الگوی زندگی بیماری ها نیز از واگیر 
به غیرواگیر تبدیل شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند ادامه داد: متناسب با این تغییر و تحول، اهداف و 

عملکردهای حوزه سالمت نیز تغییر کرده است.دهقانی گفت: 
در زمینه درمان نیز با راه اندازی بیمارستان ایران مهر در بیرجند 
و ارایه بسته کامل از درمان های سرطان در بخش سرپایی 
شیمی درمانی، بستری و رادیوتراپی سبب شده بسیاری از 
بیماران که برای درمان ناچار بودند به استان های دیگر مراجعه 
کنند نیازی به این موضوع نداشته باشند. وی اظهارکرد: برای 
تامین داروی مورد نیاز بیماران سرطانی اقدامات خوبی صورت 
گرفته و علیرغم شرایطی که در کل کشور حاکم است اما 
بیماران سرطانی استان نسبت به سایر استان ها مشکالت 

کمتری برای تامین دارو دارند.

3 مرکز پیشگیری از سرطان آماده افتتاح است
جالل احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: سه مرکز پیشگیری و تشخیص 
زودهنگام سرطان همزمان با سراسر کشور به زودی در 
شهرستان های بیرجند، قاینات و طبس راه اندازی می شود.

شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  اداره  غالمی-رئیس 
شهرداری بیرجند گفت: گشت تلفیقی با محوریت شهرداری 
در جهت ساماندهی دستفروشان انجام می شود.میرزایی در 
حاشیه جلسه ای که در همین زمینه در اتاق صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه مقرر گردید 
کلیه ادارات در زمینه ساماندهی دستفروشان اقدام نمایند. 
وی اضافه کرد: گشت تلفیقی شامل فرمانداری، صنعت و 
معدن و تجارت، شهرداری، اتاق اصناف و اماکن می باشد 
که می بایست جهت ارشاد و ساماندهی دستفروشان، از 

سطح شهر بازدید به عمل آورند.
وی با اشاره به اینکه هر اداره متناسب با شرح وظایف 
خود اقدام الزم در این خصوص به عمل می آورد، اذعان 
کرد: قطعاً اجرای موفق این طرح که رفاه و رضایتمندی 
شهروندان را در برخواهد داشت بدون مشارکت و تعامل 
شهروندان و دستفروشان امکان پذیر نمی باشد. میرزایی 
ابراز امیدواری کرد: با تعامل سازنده دستفروشان و همچنین 

حمایت تمام دستگاه های ذیربط بتوانیم یکی از موارد چندین 
ساله سطح شهر که مشکالت فراوانی را برای شهروندان 
به وجود آورده، مرتفع نماییم. وی ادامه داد: رفع بسیاری از 
مشکالت و معضالت سطح شهر نظیر جلوگیری از ساخت 
و ساز غیرمجاز، بهسازی معابر و ساماندهی دستفروشان از 
وظایف شهرداری است و تک تک شهروندان نیز به حق از 
شهرداری می خواهند که نسبت به اجرای طرح ساماندهی 

دستفروشان اقدام گردد.

 راهکارهای جذب گردشگر از مسیر رویدادهای 
ورزشی در کمیته ورزش کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی بیرجند مطرح شد. به گزارش مهر، 
افضل پور در کمیته ورزش کمیسیون گردشگری، 
اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش، اتاق بازرگانی بیرجند 
اظهار کرد: با استفاده از فرصت ورزش های متناسب 
ورزش های  ویژه  به  و  خراسان جنوبی  اقلیم  با 
داد. رونق  نیز  را  گردشگری  می توان  کویری 

گردشگری،  کمیسیون  ورزش  کمیته  رئیس 
اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند 
بیان کرد: گردشگری ورزش عالوه بر تفریح و 
سرگرمی در جذب توریسم نیز تأثیرگذار است 
که در این زمینه با استان های دیگر فاصله داریم.

شناسایی ورزش های تأثیرگذار
 در رونق گردشگری

اینکه ورزش هایی چون  به  اشاره  با  افضل پور 
رونق  در  می تواند  سواری  اسب  و  شترسواری 
گردشگری ورزشی تأثیر داشته باشد، ادامه داد: 
باید با همکاری و همفکری صاحب نظران به 
در  تأثیرگذار  ورزش های  درباره  نهایی  نتیجه 
رونق گردشگری برسیم.وی با تبیین جاذبه کویر 

برای گردشگران افزود: باید به راهکارهایی برای 
جذب گردشگر با استفاده از پتانسیل دانشگاه، 

هیئت های ورزشی و سایر جاذبه های برسیم.
گردشگری،  کمیسیون  ورزش  کمیته  رئیس 

اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند 
در  محدود  ورزشی  رویدادهای  به  اگر  گفت: 
استان به عنوان فرصت برای رونق گردشگری 
نگاه کنیم در توسعه اقتصادی استان نیز نقش 

آفرین خواهد بود.

نقاط ضعف در حوزه گردشگری
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم گفت:  
نبود انسجام در سیاست گذاری و برنامه ریزی، 

دهنده  سوق  انگیزه های  نشدن  شناسایی 
سازمان های  بین  نبود هماهنگی  گردشگری، 
مربوطه، کمبود تأسیسات اقامتی و ضعف در نظام 
حمل و نقل از جمله مشکالت پیش رو در توسعه 

تبلیغات  گفت:  است.میرکاظمی  گردشگری 
کم رنگ و کم سو،نبود نوآوری،  نبود برنامه ریزی 
بلند مدت و راهبردی، نبود برنامه ریزی جانبی و 
عدم مدیریت بازاریابی نیز از دیگر نقاط ضعف 
است.  خراسان جنوبی  در  گردشگری  رونق  در 
وی یادآور شد: اگر در کنار اصل رویداد ورزشی 
برنامه های جانبی چون بازدید از کویر و رصد 
ستارگان را داشته باشیم گردشگر تمایل بیشتری 
برای حضور خواهد داشت.علیرضا چاجی رئیس 

هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی نیز در این 
کمیته بیان کرد: می توانیم در راستای توسعه 
گردشگری در مسیر عبور از کویر نیز مسابقه ای 
ترتیب دهیم چرا که برای بسیاری از استان های 
دیگر جذابیت خاص خود را دارد. وی با اشاره به 
اینکه می توانیم شرایط عبور از کویر را با دوچرخه 
های خاص و ویژه نیز داشته باشیم، ادامه داد: 
برای رونق ورزش شتر سواری در کویر نیاز به 

دق مناسب داریم.

شترهای باارزشی که ذبح می شود
رئیس هیئت دو و میدانی استان گفت: بسیاری 
از شترهایی که در ورزش های کویری استفاده 
می شود دارای ارزش باالیی هستند ولی برخی از 
روستایی ها به راحتی آن را برای ذبح به کشتارگاه 
می دهند.چاجی با اشاره به موفقیت ورزشکاران 
خراسان جنوبی در ورزش های ساحلی در سال 
تعجب  موضوع  این  کرد:  بیان  گذشته،  های 
همگان را برانگیخته بود گه چگونه ورزشکاران 
استانی که ساحلی نیست در ورزش های ساحلی 
ماسه  وجود  از  افراد  این  که  شود  می  موفق 

بادی های کویر بی اطالع بودند.

قیمت باالی هتل در بیرجند
سروری رئیس هیئت کشتی استان نیز در این 
کمیته گفت:  متأسفانه خراسان جنوبی وآثار تاریخی 
و جذابیت آن در بین سایر استان ها شناخته شده 
نیست. وی اظهار کرد: تجربه اردوهای ملی در 
است که  ثابت کرده  برای من  خراسان جنوبی 
افراد وقتی جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی را 
می بینند برای آنها قابل توجه است به شرط اینکه 

در اماکن گردشگری بسته نباشد.
 وی بیان کرد: اگر مسابقات کشتی در اماکنی 
 چون حسینیه تاریخی امام رضا )ع( برگزار شود ،
بسیار جذاب خواهد بود در حالی که برای اجرای 
این ایده ها موانع بسیاری وجود دارد. سروری ادامه 
داد: افزایش قیمت هتل ها در خراسان جنوبی و 
بیرجند باعث شده که نتوانیم در اردوهای ورزشی 
برای اسکان از  این اماکن استفاده کنیم. رجبی 
ستوده، رئیس هیئت اتومبیلرانی وموتور سواری 
نیز بیان کرد: اتومبیلرانی و موتورسواری از جمله 
ورزش های جذاب برای افراد است.وی بیان کرد: 
گردشگری در استان ما متولی های متعدد دارد که 
این موضوع مشکالت زیادی از جمله در بحث 

کویرنوردی به وجود می آورد.

اینکه  بیان  با  بیرجند  خبر-شهردار  گروه 
محدوده مهرشهر 300 هکتار وسعت داشته که 
برای آماده سازی آن ۹ میلیارد تومان اعتبار 
داشته ایم، گفت: شهرداری بیرجند حدود چهار 
میلیارد تومان از راه و شهرسازی مطالبه دارد.

جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی با حضور 
ریاست  به  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 

استاندار  برگزار شد.
 15 در  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  معتمدیان 
روز گذشته دو جلسه شورای مسکن با حضور 
معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده که 
نشان از عزم جدی استان در این حوزه است. 
وی ابراز   امیدواری کرد: مصوبات این جلسات 
به زودی عملیاتی شود تا به جز 43 واحد دارای 
مشکل، شاهد اتمام  موضوع مسکن مهر تا 
پایان سال  در استان باشیم. وی با اشاره به 
واگذاری غیرقانونی برخی اراضی شهرستان ها 
برای  تدبیری  راهکارهای  باید  کرد:  عنوان 
مدیریت صحیح این موضوع ارائه گردد.استاندار 
ادامه داد: همچنین باید به  موضوع زیرساخت ها 
در استان توجه جدی شود زیرا این موضوعات 

رضایت مردم را در پی دارد.

 انتقال صنوف آالینده بیرجند 
درخواست مهم مردم 

انتقال  اینکه  بیان  با  استاندار خراسان جنوبی 
صنوف آالینده در بیرجند جزو خواسته های 
مردم بوده که باید  پیگیری  شود، اضافه کرد: 
کمک به شهرداری بیرجند برای افرایش سرانه 
فضای سبز در این شهر از درخواست های مردم 

بوده که باید انجام شود.
معتمدیان خاطرنشان کرد: در  زمینه بازآفرینی 

شهری آمادگی داریم جلسات شورای مسکن به 
شکل مستمر برگزار شود تا در مرحله دوم شروع 

آن با سرعت بیشتری رقم بخورد.
مدیرکل راه و شهرسازی نیز با اشاره به سفر 
معاون وزیر راه و شهرسازی به استان اظهار  کرد: 
دو مصوبه نقدی شامل 400 میلیون تومان برای 
کمک به شهرداری بیرجند در منطقه مهرشهر 
و 400 میلیون تومان برای تعاونی ارتش گرفته 

شده و به حساب آن ها واریز  شده است.

احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی  هم گفت: براساس 
پیش بینی ها تا دو سال آینده 400 هزار واحد 
مسکونی در کشور احداث خواهد شد. نبیان به 
احداث شهرک آی تی در بیرجند اشاره کرد و 
ادامه داد: در صورت تامین زیرساخت ها برای 
زمین  برای  الزم  مجوزهای  تی،  آی  شهرک 
مورد نیاز احداث شهرک صادر می شود.وی با 
اشاره به خروج پادگان 04 بیرجند، خاطرنشان 
کرد: خروج پادگان ها از داخل شهر یک تکلیف 
است که مقام معظم رهبری در مناطق  گوناگون 

کشور این مجوز را صادر کردند.

مسکن مهر شهرهای باالی
 25۰۰۰ نفر در پایان خط

 مدیر کل راه و شهر سازی نیز در این جلسه  
نفر  هزار  باالی 25  در شهرهای  کرد:  عنوان 
استان 22 هزار و 830 واحد مسکن مهر وجود 
دارد که 21 هزار و 861 واحد افتتاح و از ۹61 
واحد باقی مانده 7۹1 واحد در اواخر بهمن  یا 

اوایل اسفند امسال افتتاح می شود.

وی افزود: از مجموع واحدهای مسکن مهر در 
استان در شهرهای باالی 25 هزار نفر 33 واحد 
مربوط به شرکت توسعه و عمران موقوفات بوده 

و 10 واحد از انبوه سازان خلع ید شده است.
مجموع  گفت:  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
و  هزار   31 استان  در  مهر  مسکن  واحدهای 
248 واحد بوده که 30 هزار و 13۹ واحد افتتاح 
شده و 8۹1 واحد باقی مانده که به جز 43 واحد 
دارای مشکل تا سال ۹8 پرونده مسکن مهر در 
استان بسته می شود. جعفری به آخرین وضعیت 
سایت مسکن مهر 04 ارتش در بیرجند اشاره 
کرد و افزود: افتتاح این مجتمع مسکونی اواخر 
بهمن ماه امسال با حضور مقام عالی وزارت راه 
داد:  ادامه  شد.وی  خواهد  انجام  شهرسازی  و 

تاکنون 84 میلیارد تومان برای خدمات روبنایی 
مسکن مهر در استان هزینه شده است.

به شهرک صنوف  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
آالینده در بیرجند اشاره و یادآور شد: تفاهم نامه ای 
با مالکان امضا و به سازمان ملی زمین و مسکن 
ارسال شده و بعد از تصویب اراضی این سایت 
واگذار می شود.جعفری گفت: از اراضی شهرک 
آی تی استان  بازدید شد و خوشبختانه با واگذاری 

آن موافقت شده و این طرح در آینده در زمینی به 
مساحت 11.5 هکتار اجرا می شود. وی در مورد 
کمک به شهرداری بیرجند برای ایجاد فضای 
سبز خطی در منطقه مهرشهر گفت: قرار است 
شهرداری بیرجند برآورد طرح را اعالم کند تا به 

سازمان ملی زمین و مسکن ارسال شود.

طلب ۴ میلیاردی شهرداری بیرجند 
از راه و شهرسازی

شهردار بیرجند نیز در ادامه این جلسه گفت: 
ایجاد زیرساخت ها در منطقه مهرشهر در دستور 
کار بوده و  تامین فضای سبز در این منطقه 
جزو مطالبات مردم است.وی به شهرک جدید 
زعفرانیه با وسعت 480 هکتار در بیرجند اشاره  

با مشکالتی  یادآور شد: پیش بینی می شود  و 
همچون مشکالت مهرشهر در این شهرک نیز 
روبرو باشیم.شهردار بیرجند با اشاره به موضوع 
پادگان 04 بیرجند عنوان کرد: این پادگان منطقه 
ترافیکی سنگینی ایجاد کرده و می تواند برای 
گیرد. قرار  استفاده  مورد  شهری  سبز  فضای 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری نیز 
اظهار کرد: با مشارکت راه و شهرسازی موفق 
شده ایم زیرساخت های آب را در شهرهای استان 
فراهم نماییم و بخشی از مشکالت فاضالب را 
رفع کنیم.هاشمی مقدم گفت: نیاز به کمک بیشتر 
راه و شهرسازی برای اتمام 40 کیلومتر باقی مانده 
از طرح فاضالب مهرشهر بیرجند وجود دارد.وی 
دفع  برای  مردم  قاین  مهر  مسکن  در  افزود: 
فاضالب با مشکل جدی مواجه بوده و وضع 

نگران کننده  است.
نیز  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: کم توجهی در مدیریت واگذاری اراضی، 
مشکالتی را در نقاط گوناگون شهری استان منجر 
شده است. علوی مقدم ادامه داد: نیاز است این 
مشکالت چندین ساله در فرصتی مناسب احیا 

شود تا یک بار برای همیشه رفع شود.
فرماندار بیرجند هم در این جلسه با اشاره به 
پروژه انتقال صنوف آالینده به خارج شهر بیان 
کرد: این پروژه طرحی 14 ساله بوده و نیازمند 
توجه ویژه است.ناصری ادامه داد: با اجرای این 
پروژه قریب به دو هزار و 58 عضو از اتحادیه 
صنوف آالینده بیرجند به خارج شهر منتقل می 
شوند.وی بیان کرد: در راستای تامین برق مورد 
نیاز اجرای این پروژه سه میلیارد تومان و برای 
تامین آب مجتمع صنوف آالینده دو میلیارد و 

600 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

۷ بهمن  روز به یادماندنی انقالب 
در بیرجند

اوج  گروه خبر-رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی 
تظاهرات انقالب در بیرجند را 7 بهمن  سال 57 ذکر 
کرد و گفت: در این روز تاریخی شهید سندروس 
ژاندارمری  نیروهای  تیراندازی  با  و شهید سورگی 
در  رسیدند.کریمیان  شهادت  به  مردم  سمت  به 
هشتمین ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد 
یکی  نامگذاری  خواستار  اسالمی  انقالب  پیروزی 
از میادین بیرجند به نام هفت بهمن شد و گفت:  
کتاب»خاطرات شاهپر« و »انقالب بیرجند به روایت 

تصویر« در دست چاپ است.
رئیس اداره تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران هم 
از برگزاری یادواره شهدای انقالب استان همزمان با 
10 بهمن در بیرجند خبر داد. اسفندیاری بیان کرد: 
یادواره شهدای انقالب بیرجند دهم بهمن  در مهدیه 
بیرجند برگزار می شود. دبیر کارگروه فرهنگیان و 
دانش آموزان آموزش و پرورش هم با اشاره به برنامه 
نواختن زنگ انقالب بیان کرد: این برنامه همزمان 
با سراسر کشور 13 بهمن در مدارس استان نواخته 
می شود.مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان 
نیز در این جلسه بیان کرد: برای 12 بهمن ، سرود 
ملی 40 هزار نفری توسط کانون های مساجد در 
سراسر کشور پیش بینی شده است. ابراهیم سبزه کار 
با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی هزار نفر است، 
اظهار کرد: از این میزان یک گروه 200 نفری در 
بیرجند و در سایر شهرستان ها، گروه 80 نفری به 

اجرای برنامه می پردازند.

بخشودگی جرائم مالیاتی در بهمن

ایرنا-مدیرکل امور مالیاتی گفت: به مناسبت گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک 
فجر تمامی مودیان مالیاتی می توانند از بخشودگی صد 
درصدی جرائم قابل بخشش استفاده کنند. نباتی گفت: 
این طرح به منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی استان اجرا می شود و مودیان مالیاتی اگر اصل 
مالیات و جرائم غیرقابل بخشش را پرداخت کنند از این 

بخشودگی بهره مند می شوند.

پرداخت حدود 10 میلیارد تومان تسهیالت 
مشاغل خانگی به متقاضیان

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  صداوسیما- 
استان، از آغاز امسال ۹ میلیارد و 746 میلیون تومان 
تسهیالت به متقاضیان مشاغل خانگی استان پرداخت 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر کل  است.  کرده 
طرح  کنون 144۹  تا  امسال  آغاز  از  گفت:  استان 
مشاغل خانگی به مبلغ 15 میلیارد و 738 میلیون و 
400 هزار تومان به بانکهای عامل استان معرفی شدند 
که ۹۹7 طرح به مبلغ ۹ میلیارد و 746 میلیون تومان، 
موفق به دریافت تسهیالت شدند.رکنی با بیان اینکه 
با بهره برداری از این ۹۹7 طرح، برای هزار و 326 نفر 
شغل ایجاد شده است افزود: ۹7۹ شغل ایجاد شده 
به صورت مستقیم و 381 شغل به صورت پشتیبان 
است. سقف دریافت تسهیالت به صورت پشتیبان در 
مشاغل خانگی در خراسان جنوبی 75 میلیون تومان 
و سقف دریافت تسهیالت به صورت مستقل  20 
میلیون تومان است که با تشخیص و معرفی از سوی 
دبیرخانه  توسط  مجوز،  کننده  صادر  های  دستگاه 
اشتغال استان و شهرستانها برای دریافت تسهیالت 

به بانکهای عامل معرفی می شوند.

پایگاه های فرهنگی و اجتماعی
 در شهرستان ها ایجاد می شود

مهر-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی اظهار 
امیدواری کرد: سال آینده در هر شهرستان خراسان 

جنوبی یک پایگاه فرهنگی اجتماعی ایجاد شود. 
حجت االسالم محمد علی سلم آبادی در دهمین 
جلسه کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به عواقب شوم 
مصرف مواد مخدر بیان کرد: با توجه به زمینه توسعه 
و گسترش مواد مخدر در استان، می طلبد پیرامون 
خطرهای این معضل خانمان سوز در میان جوانان  و 
خانواده ها آگاه سازی شود. وی از فعالیت 210 روحانی 
در طرح هجرت زیر نظر اداره کل تبلیغات اسالمی در 
استان خبر داد و گفت: حذف آسیب های اجتماعی از 

اولویت های تبلیغی این افراد است.

پیش ثبت نام کاروان های 
عتبات عالیات نوروزی

دادرس مقدم-پیش ثبت نام کاروان های عتبات عالیات 
نوروز ۹8 از 6 بهمن آغاز می شود. مدیر حج و زیارت 
استان گفت: متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در این 
دوره الزم است قبل از نام نویسی نهایی در کاروان ها 
در فرصت زمانی مشخص شده به سامانه پیش ثبت 
www.atabat.haj.ir آدرس  به  عالیات  عتبات   نام 
و پس از نام نویسی و ثبت اطالعات مربوطه کد رهگیری 
دریافت نمایند. نوفرستی افزود: آغاز پیش ثبت نام از 
ساعت ۹ صبح شنبه 6 بهمن تا ساعت 16 روز جمعه 12 
بهمن خواهد بود.وی گفت: کاروان های عتبات عالیات 
از 24 اسفند تا 8 اردیبهشت اعزام خواهند شد. وی گفت: 
افرادی که مبادرت به نام نویسی گروهی 35 نفره می 
کنند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف و از گروه 
خود خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود گروه 
مذکور حذف می شود.نوفرستی افزود: با توجه به اینکه 
سفارت عراق برای صدور روادید اصل گذرنامه زائران را 
دریافت می کند متقاضیان باید گذرنامه دارای صفحه 
خالی برای ویزا با حداقل 6 ماه اعتبار را داشته باشند.

134 خانواده تحت حمایت بهزیستی 
خراسان جنوبی توانمند شدند

گفت:  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل   - ایرنا 
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 134 خانواده تحت 
حمایت بهزیستی استان در قالب برنامه های مختلف 
توانمند شده اند. عرب نژاد اظهارکرد: یکی از اهداف 
اصلی بهزیستی حمایت از جامعه هدف و کمک به 
توانمند سازی آنها است که در همین راستا برنامه های 
مختلفی دنبال می شود. وی افزود: توانمندسازی افراد 
تحت حمایت از طریق اشتغال فردی و سرمایه کار، 
ازدواج، اشتغال در گروه های همیار و سایر موارد انجام 
می شود. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 
همچنین طرح توانمند سازی اجتماع محور با رویکرد 
فقرزدایی در پنج محله استان از ابتدای امسال اجرا و 

افراد از مزایای آن بهره منده شده اند. 

جانفشانی پلیس به 4 عضو یک خانواده 
زندگی دوباره بخشید

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون  کاوش- 
از نجات جان 3 کودک خردسال و مادر آن ها توسط 
پلیس از آتش سوزی منزلی در شهرستان زیرکوه خبر داد. 
سرفرازی اظهارکرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر آتش سوزی منزلی در شهرستان زیرکوه 
بالفاصله تیم گشت پاسگاه “شاهرخت” به محل حادثه 
واقع در روستای شاهرخت اعزام شدند.وی ادامه داد: با توجه 
به فاصله زیاد نیروهای آتش نشانی، حریق توسط امکانات 
موجود در پاسگاه انتظامی شاهرخت کنترل شد و یکی از 
مأموران پلیس با جانفشانی و ورود به محل آتش سوزی 
جان 3 کودک و مادرشان را از مرگ حتمی نجات داد.

*برنامه دور پنجم و ششم لیگ برتر کونگ فوچینی 
ووشو یادبود 2000 شهید واالمقام استان، جمعه 5 بهمن، 
ساعت 7 صبح در  خانه ووشو استان برگزار می شود.

* مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان با بیان 
اینکه امسال 80 درصد تعهد اشتغال در این شهرستان 
محقق شده است، گفت: تعهد اشتغال سال جاری 757 

نفر بود که تاکنون 617 شغل ایجاد شده است.
*بیمارستان سالمت دامپزشکی استان از ابتدای امسال 
هزار و 500 دام کوچک را ویزیت و درمان کرده است.

*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوسف با بیان اینکه 
هشت و نیم سهم از اراضی و آب روستای گلوند ماژان 
وقفی است، گفت: اراضی موقوفه گلوند ماژان تسطیح و 

بین مالکان تقسیم شد.
*بیش از یازده و نیم میلیارد تومان از تعهدات خیران 

مدرسه ساز استان در سال جاری محقق شده است.
*به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند حریق و حادثه در بیرجند با آغاز فصل 
سرما ۹ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال 

افزایش داشته است.
خراسان  صنعتی  شرکت شهرک های  *مدیرعامل 
جنوبی گفت: شهرک  های صنعتی استان برای 52۹4 
نفر تاکنون اشتغالزایی داشته که از این تعداد 2۹2 نفر 

طی امسال بوده است.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه
تحلیل رئیس مرکز ملی خشکسالی 
درباره تغییر دما در خراسان جنوبی

امسال کمتر گرم شدیم
 همچنان 97 درصد مساحت استان 

در گیر درجات مختلف خشکسالی است
فاطمه رجب زاده - پایش های  مرکز ملی خشکسالی 
و مدیریت بحران نشان می دهد، متوسط دمای هوا در 
نقاط گوناگون کشور ، 4 دهم درجه نسبت به بلند مدت 
افزایش یافته اما برای خراسان جنوبی با افزایش یک 
 دهم درجه ای ، تغییر دمای کمتری ثبت شده است .
البته خبری که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران کشور به آوای خراسان جنوبی اعالم می کند 
حاکی از وضع بهتر استان از نظر گرم شدن سرزمین 
نسبت به دیگر مناطق است اما افزایش دما ناشی از 
تغییر اقلیم واقعیت ناخوشایندی است که از سال ها 
قبل خراسان جنوبی را تحت تاثیر قرار داده و به گفته 
دکتر صادق ضیائیان گریزناپذیر است. تنها راهکار در 
این  وضع سازگاری با تغییر اقلیم و پذیرش آن است.باید 
همپای تغییر اقلیم ، بسیاری از شیوه های زندگی هم 
تغییر کند تا آسیب کمتری متوجه سرزمین و ساکنان آن 
شود.کاهش نزوالت آسمانی به ویژه بارش برف ، پیش 
بینی هواشناسان در نتیجه افزایش دما در کشور است. 
رویدادی که در 80 سال آینده ما را با دمای 5 تا 6 درجه 

بیشتر از امروز در همه فصل ها مواجه می کند.
شاخص اندازه گیری ترکیبی از بارش ها ، میزان تبخیر 
و تعرق در یک دوره 12 ماهه منتهی به آبان امسال، 
واقعیتی را در مورد خراسان جنوبی برای مرکز ملی 
خشکسالی و مدیرت بحران مشخص کرد که دکتر 
ضیائیان چنین تحلیلش می کند:»با وجود افزایش مقدار 
بارندگی های امسال، همچنان ۹7 درصد مساحت این 
استان با درجات مختلف خشکسالی مواجه است و در 
سال های آینده هم نمی توان امیدوار بود این حجم 
از درگیری با این پدیده کاهش یابد چراکه خشکسالی 
خزنده و تدریجی است و در طول سالیان متمادی به این 

منطقه نفوذ کرده بنابراین دفع آن هم زمان می برد.«
 )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

آگهی تغییرات شرکت ارس عمارت مدرن کیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5437 و شناسه ملی 14006231840 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای حجت وحدتی به شماره ملی 0640332821 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای امین شیبانی نیا به شماره ملی 0640240283 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شیبانی نیا به 
شماره ملی 3670732950 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی آسیابانی به شماره ملی 0650371828 و آقای 
محمد رضا وحدتی به شماره ملی 0652924247 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355188(

آگهی تغییرات شرکت توان سیال بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4838 و شناسه ملی 10360063453 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محسن حسنی طبس با کد ملی 3621796797 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم مینا خلیلی طبس به شماره ملی 5239933618 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان حسنی 
طبس به شماره ملی 3610315423 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه 
اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای احسان حسنی طبس )مدیر عامل( و اوراق عادی و اداری با امضای 

خانم مینا خلیلی طبس )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355189(
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 اگر جلوی مدیری عدس پلو 
بگذاری قهر می کند

باید پاسخ دهد  نماینده مردم اصفهان گفت: دولت 
جایگاه فقرا در بودجه کجا قرار دارد و چه معیشتی 
در  ارز  بدون  واردات  است.  شده  تنظیم  برایشان 
آن جلوگیری کرد. از  باید  و  است  پولشویی  بودجه 
دستجردی گفت: امروزه اگر جلوی مدیری عدس پلو 
بگذاری قهر می کند در حالی که مگر افراد منتصب 
کنند؟ برطرف  را  شان  مشکالت  که  شوند  می 

ایمانی: احمدی نژاد ویراژ سیاسی 
می دهد

اشتباه  نژاد  احمدی  تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: 
جریان  زد، چون  توئیت  بازرگان  از  حمایت  در  کرد 
روشنفکری و ملی گرای کشور هرگز به آقای احمدی 
آن  خواست  می  اگر  او  و  شد  نخواهد  نزدیک  نژاد 
جریان را به نوعی حمایت کند مطمئنا ره به جایی 
نخواهد برد. احمدی نژاد در سیاست ورزی مرز نمی 
شناسد، یک روز چپ چپ است و فردا با تغییر وزش 
ا...  آیت  طرفدار  زمانی  شود.  می  راست  راست  باد 
کاشانی و منتقد مصدق و ملی گراها بود و روز سی 
دی در حمایت از بازرگان و ملی گرایی توئیت داد.

واکنش نتانیاهو به اظهارات 
مقام ارشد ارتش ایران

نتانیاهو در توییتی به بیانات عزیز نصیرزاده، فرمانده 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی که در گفت وگو 
با یکی از رسانه های داخلی اظهار کرده بود »جوانان 
نیروی هوایی بی صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با 
رژیم صهیونیستی و محو آنها از روی زمین هستند«، 
واکنش نشان داد و نوشت: ما چنین تهاجم هایی از 
طرف ایران اعم از نفوذ نظامی در سوریه و بیانیه هایی 
صادر  اسرائیل  نابودی  بر  مبنی  ایران  طرف  از  که 
می شود - همانند همانی که فرمانده نیروی هوایی 
ایران چندی پیش نطق کرد - را نادیده نمی گیریم.

سامانه موشکی جدید را به طور 
کامل نابود کن!

»رابرت وود« سفیر آمریکا در امور خلع سالح با ادعای 
منع موشک های هسته ای  پیمان  به  روسیه  اینکه 
سامانه  خواست  مسکو  از  نیست،  پایبند  میان برد 
موشکی جدیدش را به طور کامل از بین ببرد. وی 
مدعی شد: این سامانه موشکی قابلیت حمل کالهک 

هسته ای و متعارف را دارد.

به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
و  سرمایه گذاران  از  دولت  حمایت 
بخش  کرد:  اظهار  خصوصی  بخش 
خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد 
کشور باشد اگرچه ممکن است عده ای 
عنوان  به  را  خود  بخواهند  رانت خوار 
از  و  کنند  معرفی  خصوصی  بخش 
نمایند که ما  این شرایط سوءاستفاده 
وظیفه داریم حتی نزدیک ترین افراد به 
خود را که آلوده شده اند، کنار بگذاریم. 
اسحاق جهانگیری گفت: از لحظه    ای 
که یک مسئول مطلع شود که برخی 

به  یا  شده   اند  آلوده  او  زیردست  افراد 
دنبال رانت و سوءاستفاده هستند، باید 
در  اگر  و  دهد  انجام  اصالحاتی  فوراً 
این زمینه اقدامی نکند، ممکن است 
به این معنا باشد که خودش نیز آلوده 
شده است. وی با تأکید بر اینکه باید 
دامن جمهوری اسالمی ایران را از فساد 
پاک کنیم،  اظهار کرد: باید از مدیران 
کاردان کشور حمایت کنیم و به این 
نکته توجه داشته باشیم که گرایش  های 
سیاسی مربوط به زمان انتخابات است و 
پس از انتخابات همه ما یک مسئولیت 

داریم که آن باز کردن گره از زندگی 
مردم و اداره مطلوب کشور است. معاون 
اول رئیس  جمهور با بیان اینکه امروز در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی هستیم، تصریح کرد: برگزاری 
جشن های امسال از حساسیت بیشتری 
برخوردار  گذشته  سال  های  به  نسبت 
آمریکایی  ها  افزود:  جهانگیری  است. 
در چهل سال گذشته از هیچ اقدامی 
علیه جمهوری اسالمی ایران فروگذار 
آنها  تالش  و  سعی  تمام  و  نکرده  اند 
این بوده که اجازه ندهند نظام جمهوری 
و  اهداف  به  بتواند  ایران  اسالمی 
وی  کند.  پیدا  دست  خود  آرمان  های 
اضافه کرد: چه در مقطعی که جنگ 
علیه کشور ما تحمیل می  شد و چه در 
مقطعی که رزمندگان ما در جنگ به 
پیشروی   ها و پیروزی  های بزرگ دست 
پیدا کردند، آمریکایی  ها مستقیماً ورود 
پیدا کردند و سکوهای نفتی و هواپیمای 
دادند. قرار  هدف  را  ما  مسافربری 

اگرنزدیک ترین فرد به ما آلوده
 به فساد شده باید حذف شود

من  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
صددرصد موافق هستم که دادگاه ها 
علنی برگزار شود و اگر موردی هست 
برگزار  علنی  باید  دادگاه  یک  که 
راه  را  افراد  اما  دارد،  هم  جا  و  شود 
نمی دهند اطالع داده تا پیگیری شود.
حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای اظهار کرد: تعیین علنی بودن 
و  نیست  قاضی  با  مطلقاً  دادگاه ها 
غیرعلنی  برگزار  برای  باید  قاضی 
داد:  ادامه  وی  بیاورد.  دلیل  دادگاه 
علنی برگزار  شدن اثرات مثبتی هم 
برای  هم  و  دارد  قاضی  خود  برای 
مردم و دستگاه قضایی یعنی قاضی 
می بیند که همه او را نگاه می کنند، 
می زند.  منطقی حرف  و  درست  لذا 
همچنین آگاهی مردم باال می رود و 
نیز اگر دفاعیات متهم درست باشد 
مردم متوجه آن می شوند که حق با 
کیست البته عکس این مطلب هم 

بخواهد  متهم  اگر  یعنی  دارد  وجود 
جوسازی کند، مردم می بینند که او 
زده  دادگاه  در  ربطی  بی  حرف های 
است لذا برگزار شدن علنی دادگاه ها 
هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه 
و هم برای قاضی دادگاه مفید است و 
بسیار هم بازدارنده خواهد بود. البته اگر 
قاضی دادگاه تشخیص دهد که دادگاه 
غیرعلنی باشد دیگر کسی نمی تواند 
وارد جلسه شود، اما این موضوع هم 

است  موظف  قاضی  که  دارد  وجود 
اعالم کند که دادگاه علنی است یا نه 
و اگر هم غیرعلنی برگزار می شود چه 
دالیلی دارد و باید به آن ها استناد کند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: خیلی ها از 
جمله شورای نگهبان معتقد است که 
علنی برگزار شدن مستلزم این نیست 
که جزئیات آن هم منتشر شود پس 
تا زمانی که حکم قطعی نشده است 
شود. منتشر  افراد  مشخصات  نباید 

سخنگوی قوه قضائیه: من صددرصد موافق 
هستم که دادگاه ها علنی برگزار شود

 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله :
إنَّ ا...یَغَضُب لَِغَضِب فاِطَمَة و یَرضی لِِرضاها

به یقین خداوند با خشم فاطمه به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود.
)بحار األنوار : ج 43 ، ص 320(

محمد هاشمی: نتیجه عملکرد دولت 
روحانی کاهش ارزش پول ملی شد

محمد هاشمی گفت: نتیجه عملکرد دولت یازدهم و 
دوازدهم آن شد که از اواخر سال ۹۶ ما با مشکالت 
کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم. مشکل اقتصادی 
امروز کشور با یک وزیر یا حتی تغییر یک وزارتخانه حل 
نمی شود. مشکل اقتصادی کشور ریشه ای عمیق دارد. از 
سال ۸۴ که آقای احمدی نژاد سکان امور اجرایی کشور 
را در اختیار گرفتند و برنامه هایشان در دو دوره را اجرا 

کردند مسیر اقتصاد کشور تغییر کرد.

شریعتمداری نامه وزیران به رهبر
 انقالب برای لوایح FATF را تایید کرد

شریعتمداری گفت: فکر می کنم دو یا سه اظهارنظر 
عالی  شورای  نظر  ذیل  انقالب  معظم  رهبر  مکتوب 
هماهنگی سه قوه هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح 
به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کامال 
پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم 
انقالب با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این جهت موضوع لوایح 
چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه 
ای برخودار بوده و دولت عالقه مند است تا در این فرصت 

محدود این اقدام به نتیجه برسد.

واعظی: مراقب باشیم در بازی دشمن 
گرفتار نشویم

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکا و برخی 
کشورهای منطقه با توسل به جنگ اقتصادی، روانی و 
تبلیغاتی در صدد هستند ما را از اهداف و آرمان هایمان 
منحرف کنند، بنابراین باید مراقب باشیم که در بازی دشمن 

گرفتار  نشویم.

وزیرکشور: همه در یک کشتی هستیم 
و دولت مجری سیاست های نظام است

اظهارنظرهای  و  تحلیل ها  برخی  به  فضلی  رحمانی 
غیرمنصفانه و ناروا علیه بخش های مختلف کشور و به طور 
خاص دولت اشاره کرد و گفت: موازات و همزمان با فشار 
دشمن، برخی سیاسیون و تحلیل گران، با انگیزه رقابت های 
سیاسی و یا به تصور غلط برای دفاع از نظام، دولت را 
آماج حمالت خود قرار داده اند؛ در حالی که همه ما در یک 
کشتی هستیم و باید با هم برای منافع ملی و امنیت ملی 
کشور تالش کنیم و در این مسیر دولت مجری سیاست ها 

و اهداف نظام است.

دولت در شرایط فعلی نمی تواند
 پاسخگوی همه نیازها باشد

آیت ا...مکارم شیرازی با بیان این که کمک به ایتام و 
مستمندان واجب است، گفت: دولت در شرایط فعلی نمی 
تواند پاسخگوی همه نیازها باشد، باید مردم به میدان بیایند 
و در انجام کارهای خیر مشارکت داشته باشند.وی افزود: 

کارهای عمومی تنها با کمک عمومی امکان پذیر است.

سعی می کنیم بهترین تصمیم را درباره پالرمو بگیریم 

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: 
در مجمع سعی می کنیم بهترین تصمیم درباره پالرمو و 
CFT گرفته شود تا به نفع همه مردم باشد.وی افزود: 
ولی تالش هر دسته و هر گروهی به هرحال بی تاثیر 
نخواهد بود. فرقی هم ندارد که این تالش ها چه به این 

سمت و چه به آن سمت باشد.

رئیسی،قوی ترین احتمال برای ریاست قوه قضائیه

 محمد رضا باهنراحتمال ریاست حجت االسالم رئیسی بر 
قوه قضائیه را قوی دانست و در مورد فضای جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت به ریاست آیت ا... الریجانی اظهار کرد: 
بنده مقداری نگران بودم که ایشان بخواهند نظر شخصی 
خود را به مجمع اعمال کند، اما دیدم کامالً بحث ها را 

آزاد می گذارد و حرف ها را خوب می شنوند و موضعی غیر از مواضع مجمع ندارند. 

اوضاع امروز مانند ساعت پایانی جنگ صفین است

طائب بیان کرد: اگر بخواهیم اوضاع امروز را با دوران 
حکومت امام علی علیه السالم مقایسه کنیم، مانند 
ساعت پایانی جنگ صفین است که ابتدایش بسیار 
شورانگیز بود و انتهایش بسیار ناگوار. رئیس شورای 
متاسفانه  قراردادها گفت:  با  رابطه  در  قرارگاه عمار 

الیحه FATF و CFT راه فرار اسرائیل است نه راه نجات اقتصاد.  

الریجانی: می خواهند دل مردم را خالی کنند

اینکه  به  اشاره  با  گفت:  مجلس  رئیس  الریجانی، 
شیطنت رسانه های خارجی به این علت است که دل 
مردم را خالی کنند اما موفق نمی شوند، اظهار کرد: ملت 
ما آگاه و آبدیده بوده و تجربه بسیاری در شرایط سخت 
داشته و در همین شرایط دستاوردهایی داشته اند؛ وی بر 
ضرورت استمرار دیدگاه های انقالب تاکید کرد و گفت: خداوند کمک می کند 

در ایام شهادت حضرت زهرا )س(، شاهد یک راهپیمایی پرشکوه خواهیم بود.

مردم می خواهند در زندگی خود ارزانی را ببینند

آیت ا... نوری همدانی استاد حوزه علمیه قم با اشاره به 
شرایط سخت اقتصادی مردم گفت: مردم می خواهند 
در زندگی خود ارزانی را ببینند درحالی که چیزی دیده 
نمی شود، ارزش پول کشور ما بسیار پایین است، باید 
آنچه الزم  است را برای مردم فراهم کنیم. وی ادامه داد: 
مردم هم خیلی طاقت ندارند که برایشان برنامه ریزی ها چندساله داشته باشیم بلکه 

آن ها می خواهند به  سرعت بهبود وضعیت اقتصادی را ببینند.

بخشی، سندی درباره شکنجه شدنش ارائه نکرد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، گفت: اسماعیل 
بخشی اسنادی درباره شکنجه شدنش به نمایندگان ارائه 
نکرد. علی مطهری افزود: اسماعیل بخشی، مدعی است 
که مورد شکنجه قرار گرفته است اما وزارت اطالعات 
می گوید وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین 
آنها صورت گرفته است. بخشی در راستای این ادعا، اسنادی به نمایندگان ارائه 

نکرد، در مجموع قوه قضائیه مکلف به قضاوت نهایی است.

فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
 اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبی طبق بخشنامه شماره 58206 مورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به شماره 1342590مورخ 96/5/25 در نظر دارد نسبت به تکمیل پروژه 68 واحد خانه 
سازمانی بیرجند بازيربناي تقريبي 9000 متر مربع  واقع درشهرستان بیرجند به نشانی  بیرجند – خیابان مهزيار – 68 واحد خانه سازمانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از طريق 
مشاركت اقدام نمايد. لذا ازكلیه سرمايه گذاران حقیقي/ حقوقي كه داراي رتبه از سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند و يا درصورت نداشتن رتبه هاي مذكور با معرفي مجري ذيصالح واجد 
رتبه بندي فوق دعوت به عمل مي آيد در ساعات اداري جهت دريافت اسناد به واحد انتشارات اداره به آدرس: بیرجند - انتهای خیابان شهید آوينی – میدان راه و شهرسازی – روبروی صدا و 
سیما – اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی- ساختمان مركزی مراجعه و اسناد ذيربط را دريافت و نسبت به تکمیل اسناد و پاكت های مربوطه طبق زمان اعالم شده در زير اقدام و به واحد 

دبیرخانه اداره كل تحويل داده و رسید اخذ نمايند.                                                                          
1- مبلغ تضمين شرکت در فراخوان : 2/500/000/000 ريال       2- مهلت دريافت اسناد:  از تاريخ 97/11/03 الی 97/11/10

3- مهلت بازديد از پروژه : از تاريخ 97/11/03 الی 97/11/10 از ساعت 8 الی 13  4-آخرين مهلت تحويل اسناد: پايان وقت اداري پنجشنبه مورخ 97/11/25  - واحد دبیرخانه  
5- تاريخ و محل بازگشايي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/11/27 در محل اداره كل راه و شهرسازی واقع در انتهای بلوار شهید آوينی-میدان راه و شهرسازی-روبروی صدا و 

سیما - دفتر مديركل  6 - پاكت ج متقاضیان درصورتي گشوده خواهد شدكه صالحیت كیفي آنها توسط كارگروه مربوطه احراز شده باشد.
7- نحوه قرارگيري اسناد و مدارك درپاکت ها: متقاضیان سرمايه گذاری بايستي با مطالعه دقیق كاربرگ شماره2 )شرايط مشاركت( ، اسناد دريافتي فرم ها و مدارک الزم را طبق آن تکمیل 

و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز درپاكت های شماره 1)پاكت ارزيابی كیفی( و پاكت شماره 2 )اسناد فنی حقوق و مالی شامل الف و ب وج( قرار داده و به آدرس فوق الذكر ارسال نمايند.
8- نحوه بازگشايی پاکت ها و اعالم برنده: - ابتدا پاكت های ارزيابی كیفی كلیه متقاضیان اعم از حقیقی يا حقوقی گشوده شده و توسط كارگروه واگذاری بررسی و امتیاز داده خواهد شد،سپس 

متقاضیانی كه حداقل امتیاز مربوطه را كسب نموده باشند)حداقل امتیاز= 65( ،نسبت به بازگشايی پاكت شماره 2 و بررسی اسناد فنی و حقوقی و پیشنهاد قیمت آنها اقدام خواهد شد.
تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده يا امضاء مشروط يا مخدوش و به طور كلي اسناد ناقص و پیشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر درآگهي واصل شود ترتیب اثر داده  نخواهد شد.ساير اطالعات 
و جرئیات در اسناد مربوطه درج گرديده است.  جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره اداره كل 32238000 داخلی244 تماس حاصل فرمايید. آگهی فوق در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

نیز درج گرديده است.                                                       
    اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبی

اسديه321***85محمدرضا ظريفی
اميرآباد-  بيرجند               9546***39محسن اميرآباديزاده
آرين شهر       740***805حسين رضا رمضاني

آيسك          3708***84مهدي شـاهي بغداده
آيسك              375***221مرتضي عرب نجات
بشرويه7925***17مهدي توان بخش

بيرجند468***49علی نوگيدری
تقاب خوسف3439***57محمد ببری
تقاب خوسف7756***57حسن باقی

خوسف0680***16حسن اکبری
خوسف             6905***16علی قاسمی

سرايان                 2497***48علي سلطاني مقدم
سربيشه1829***10مجيد ابراهيمي
طالقاني بيرجند063***70محبوبه قربانيان

طبس مسينا9251***26عيدمحمد محمدی اسکندر
طبس مسينا7005***33رابعه محمدي مقدم طبس

طبس مسينا   136***562محمديوسف ساالری علی آباد
مديريت جهاد کشاورزی بيرجند761***26محمد چهکندي
مود                           1211***70عبدا... سنجري

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.
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