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5موافقت وزیر کشور با  تأسیس»شهرداری درح«3پیشرفت ورزش استان فقط با تغییر دید مسئوالن امکان پذیر است 865 طرح محرومیت زدایی اجرا می شود

 واقعیت تلخ یا 
آمار فضایی شیرین؟!

و  امروز  بحث  کشور،  در  آمار  چالش 
استان  به  مربوط  فقط  نیست!  دیروز 
ما هم نمی شود.اما گویا عزمی شکل 
گرفته تا وضع رو به بهبود برودو واقعیات 
در  دیروز  گفته شود.  مردم  به  آماری 
جلسه ای یکی  از مسئوالن رده باالی 
استان، طوری از روی کاغذ اعداد آماری 
را غلط می خواند که همه حضار انگشت 
به دهان مانده بودند! آن هم نه آمارهای 
جهانی بلکه آمارهای استانی خودمان را! 
این مسئول عزیز آنقدر خوب بود که 
استاندار را مجبور به سوال و درخواست 

تکرار دوباره کرد. و ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

االغ برجامی که تحویل
 گرفتیم لگد می زند

صفحه 6

دستور الریجانی به دادستان ها 
و ضابطین قضایی

صفحه 6

بخش دفاعی کشورمان 
قابل مذاکره نیست

من وظیفه دارم از منافع ملی 
کشورمان دفاع کنم 

صفحه 6

صفحه 6

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی:

جذب بیش از 8۰  میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مجوز چهار پروژه 
سرمایه گذاری خارجی  باطل شده است،  افزود: مبلغ ... ) مشروح در صفحه ۵ (

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان :

۵ پروژه عمرانی فنی و حرفه ای 
به بهره برداری می رسد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از افتتاح ۵ پروژه فنی و حرفه ای طی ایام 
دهه فجر در استان خبر داد. خوشایند با اشاره ... ) مشروح در صفحه ۵ (

چالش کودکان کار  و متکدیان بیرجند  
در البه الی گزارشات گل و بلبل مسئوالن 

در حالی که کودکان کار و زباله گردی در مرکز استان به  یک چالش جدی تبدیل شده است در جلسه کارگروه 
فرهنگی و اجتماعی استانداری از وضع گل و بلبل استان در این باره تشکر شده است ... ) مشروح در صفحه ۵ (
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  محدودیت در برابر
 محدودیت تجاری

 استاندار به مقامات افغانستان درباره ادامه مشکالت تجارت مرزی هشدار داد ؛

*  خامه زر : تعامالت تجاری استان با  افغانستان کاهش پیدا کرده است  * فالحی :  5 ماه است یک متر کاشی هم صادر نشده است  * خاشی :  از روزی 700 کامیون به 100 کامیون
 خروجی از مرز رسیده ایم * معتمدیان :  محدودیت های ایجاد شده از طرف افغانستان برای ما قابل قبول نیست ؛ مشکالت صنعت را با وزیر صمت مطرح می کنم / مشروح در صفحه 5

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
 نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب1  

 ۰۵6۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹1۵۵618۳۹8
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جناب آقای مهندس حسین  حسین پور
مدیرکل محترم امور عشایری استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت، توانمندی، لیاقت و شایستگی های 
برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه می باشد، تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

اگرچه ۱۴ سال از فقدان عزیزمان 

مرحومه پروین سلیمی خراشاد
 می گذرد، اما هنوز در قلب و خاطر ما زنده است 

و هرگز فراموش نخواهد شد.

خانواده های: سلیمی خراشاد- چنگیزیان

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه صغری محمدنیای بیرجند
 )همسر مرحوم حاجی نوروز ده نوئی(

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹۷/11/۹ از ساعت 14:۳۰ الی 1۵:۳۰ در محل هیئت 
محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد،

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های:محمد نیای بیرجند،ده نوئی

فروش 2 دستگاه خودرو پژو پارس رنگ سفید موتور TU5، کالس 16 
رینگ فوالدی، مدل 1397 ، صفر کیلومتر، قیمت توافقی 09154969903

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 
آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری ۳۲ -  پـالک ۳۰/6 

بهلگردی: ۰۹1۵۷41۹۵۵6

Tooska 

خداوند بزرگ را شاکریم
 که در پرتو همراهی و همدردی اقوام ، دوستان و آشنایان

 تحمل مصیبت جانسوز جوان ناکام

 مهـران میهـن دوسـت
 را برای ما میسر ساخت. بدین وسیله از کلیه اقوام و دوستان 
 که از راه دور و نزدیک با تشریف فرمایی خود و ارسال پیامک ،
اعالمیه و تاج گل ما را در این ماتم عظیم همراهی نمودند 

تشکر و قدردانی می نماییم.

خانواده میهن دوست و آرمند

جناب آقای مهندس حامد  نخعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرعامل صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های
 خستگی ناپذیرتان می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل
همکار گرامی جناب آقای علیرضا شهابادی اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان

مرحوم حاج محمد شهابادی
را حضور شما و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان رحمت و مغفرت 

الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.
مدیریت و کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

نیکو کار  و خّیرگرامی

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
عمل خداپسندانه جناب عالی در نماسازی دبستان دخترانه 
 اروندرودباعث نشاط و تشکر دانش آموزان واولیای مدرسه گردید

 رجاء واثق داریم تک تک آجرها وستون های این بنا دست های 
دعایی خواهد بود که برای شما خیر گرامی طلب برکت

 و نعمت خواهندنمود
همت واالیتان در کمک به این آموزشگاه را ارج می نهیم و توفیق شما کار آفرین نمونه را 

از خداوند مسئلت داریم.

مدیریت وهمکاران دبستان دخترانه اروندرود بیرجند

حاج غالمرضا گنجی فرد
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پراید ۴۰ میلیون تومان شد

افکار خبر-گزارش قیمت خودرو حکایت از افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار دارد. در بازار روز گذشته پراید 111 با قیمت 40 میلیون تومان، 
پژو206 صندوق دار با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 72 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت 63 میلیون و 500 هزار تومان و 
رانا با افزایش 1 میلیون تومانی قیمت 61 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

سرمقاله

واقعیت تلخ یا آمار
 فضایی شیرین؟!
 
*امین جم

چالش آمار در کشور، بحث امروز و دیروز نیست! 
فقط مربوط به استان ما هم نمی شود.اما گویا عزمی 
واقعیات  برودو  بهبود  به  رو  تا وضع  گرفته  شکل 
ای  جلسه  در  شود.دیروز  گفته  مردم  به  آماری 
یکی از مسئوالن رده باالی استان ،طوری از روی 
کاغذ اعداد آماری را غلط می خواند که همه حضار 
انگشت به دهان مانده بودند! آن هم نه آمارهای 
جهانی بلکه آمارهای استانی خودمان را! این مسئول 
عزیز آنقدر خوب بود که استاندار را مجبور به سوال و 
درخواست تکرار دوباره کرد.و عجیب تر از همه اینکه 
به یک آمار ساده مربوط به حوزه کاری خودش هم 
اشراف نداشت و با ترس و لرز پاسخ می گفت!شاید 
عیار برخی مسووالن وقتی در معیت بزرگترها می 
نشینند مشخص می شود و کاربلد از نابلد متمایز 
می گرددمتاسفانه برخی مسووالن با عملکرد منفی 
خود و برخی گزارش عملکرد های خاص، آبروی 
بسیاری را می ریزند.چند روز پیش بود که استاندار در 
جلسه ای پیرامون 40 سالگی انقالب ، از مسووالن 
خواست صدای مردم را گوش کنند، صداقت داشته 
باشند و واقعیات را بگویند.در این روزهای 40 سالگی 
انقالب ، گزارش عملکردهای زیادی شنیده و گفته 
می شود که هم لذت بخش است و هم گاهی رنج 
آور.رنج آور چون رنگ و بوی صداقت ندارد و گویا 
یک دل خوشکنک است برای مردم! مردم به خوبی 
چالش ها و مشکالت را درک می کنند و می دانند 
قرار نیست در این سال ها معجزه ای رخ داده باشد 
و تا همین جا هم گل کاشته ایم.مردم می خواهند 
طعم چهل سالگی انقالبشان را بچشند نه برخی 
دور هستند.به  واقعیت  از  ها  فرسنگ  که  ها  داده 
قول یکی از مدیران ، مردم می فهمند،می سنجند 
و نتیجه گیری می کنند و در این بین آمارهای به 
قول استاندار “فضایی” محلی از اعراب ندارد.حرف 
های استاندار بیشتر خواسته ی این روزهای مردم 
ازمدیران بود پیرامون انقالبی که برای آن خون دل 
خورده اند.واقعیت نیز همین است.مردم با این انقالب 
40 سال است زندگی کرده و بیشتر از داده های هر 
مسئولی ، باال و پایین هارا خوب لمس کرده اند.حاال 
هم فقط قرار است واقعیات 40 ساله به طور ملموس 
ارائه شود.و در این بین بازی های آماری برخی که 
حتی خود هم از پس جمع کردنش بر نمی آیند، جز 
ایجاد بی اعتمادی  چیزی ندارد.جذب و دعوت به 
مشارکت واقعی این است که در عمل کار شود و 
نه فقط در سخن و بازی اعداد وکالم غرق شویم .

کفششبعیدگراننمیشود

علیرغم  گفت:  کفاشان  اتحادیه  رئیس  میزان- 
این  در  درصدی  تا 60  نهایی 50  قیمت  افزایش 
بخش برای ایام عید افزایش قیمت نخواهیم داشت 
و کفش گران نمی شود.رسول شجری اظهار کرد: 
مشکالت تهیه مواد اولیه که طی ماه های گذشته 
وجود داشت تا حدودی برطرف شده و واحد ها در 
افزود: به عنوان مثال در  حال فعالیت هستند.وی 
تامین چسب همانند ماه های گذشته با مشکل تامین 
مواجه نیستیم و از طرفی در برخی از اقالم چسب 
شاهد کاهش 10 درصدی قیمت نیز بودیم. رئیس 
از  برخی  برطرف شدن  با  گفت:  کفاشان  اتحادیه 
مشکالت، واحد های تولیدی در حال برنامه ریزی 
و تولید برای ایام عید هستند. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا شرایطی که در ماه های گذشته وجود 
داشت بازار شب عید را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا 
خیر گفت: در کشور ساالنه 250 میلیون جفت کفش 
تولید می شود و با توجه اینکه از گذشته نیز بازار اشباع 
بوده کمبودی از این لحاظ در بازار نخواهیم داشت.

خبر خوش

خبرگزاری میزان- سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به توزیع بسته های حمایتی برای خانواده های 
بیمه شده تحت پوشش تأمین اجتماعی گفت: 2 
میلیون و 600 هزار بازنشسته و 6 میلیون و 150 

هزار بیمه شده بسته ها را دریافت کردند. 
باید درباره رقم  ادامه داد: دولت  محمدحسن زدا  
عیدی تصمیم بگیرد. تمهیدات الزم اندیشیده شده 
و به محض آنکه دولت در این خصوص تصمیم 
بگیرد تمام توان خود را می گذاریم تا عیدی در اسرع 
وقت پرداخت شود، اما زمان آن در دست ما نیست. 
وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: 
همسان سازی مدل های متفاوتی دارد. برخی معتقدند 
باید درصدی را برای همه افراد افزایش دهیم.گروهی 
معتقدند باید فقط حقوق حداقل بگیران را افزایش داد 
و عده ای هم همسان سازی بازنشستگان با شاغلین 
را مدنظر دارند. گروهی نیز معتقدند باید میانگین 10 
سال آخر حقوق محاسبه شود.وی ادامه داد:، چون 

شرکای اجتماعی برایمان اهمیت دارند و دبیرخانه 
دعوت  آن ها  از  داریم  سازمان  در  برایشان  دائمی 
کردیم و به مدل خاصی رسیدیم که بسته آن آماده 
شده است. در قانون برنامه ششم همسان سازی 
تکلیف شده و بار مالی بسته آماده شده ما 12 هزار 
میلیارد تومان است. بحث های مقدماتی انجام شده 
است و باید درباره آن تصمیم گیری شود.سرپرست 
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره 
فساد  از  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  فساد 
سازمان یافته در تأمین اجتماعی بی اطالع ام و آن 

را تکذیب می کنم.

پرداخت  بسته حمایتی  به 9 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی

مهر-بررسی قیمت مواد خوراکی در دی ماه سال 
جاری نشان می دهد، اگرچه نرخ برخی از این 
کاالها نسبت به آذرماه کاهشی بوده؛ اما نسبت 
تجربه  را  محسوسی  رشد  پارسال،  ماه  دی  به 
کرده است.بررسی قیمت اقالم خوراکی در دی 
ماه سال جاری نشان می دهد، هر کیلوگرم برنج 
ایرانی درجه یک در دی ماه، به قیمت 16 هزار 
و ۹5 تومان به فروش رفته است که نسبت به 
رقم 13 هزار و 430 تومان دی ماه سال گذشته، 
1۹.۸ درصد افزایش و نسبت به نرخ 15 هزار و 

۹22 تومان آذرماه سال جاری نیز، رشد 1.1 
درصدی یافته است. همچنین هر کیلوگرم 
برنج خارجی درجه یک در دی ماه امسال، ۹ هزار 
تومان بوده است؛ در حالی که نرخ این محصول 
در دی ماه سال گذشته، 6 هزار و 23۸ تومان 
به ثبت رسیده و از این رو، شاهد افزایش 44.5 
درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال بوده 
ایم. البته نرخ این محصول در دی ماه نسبت به 
آذرماه سال جاری، کاهش 0.6 درصدی را تجربه 
کرده است. هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز در 
دی ماه امسال، با نرخ 6۹ هزار و 671 تومان به 
فروش رسیده است که نسبت به 40 هزار و 600 
تومان در دی ماه سال ۹7، رشد 71.6 درصدی 
را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به 
آذرماه سال جاری که 63 هزار و ۸6۸ تومان بود، 

افزایش ۹.1 درصدی داشته است.

برنج ۲۰ درصد گران شد

آخرین فرصت پرداخت جریمه 
مشموالن غایب اعالم شد

مورد  در  میزان- سردار موسی کمالی،  خبرگزاری 
اظهار  غایب،  مشموالن  جریمه  فرصت  آخرین 
کرد: با توجه به اینکه امسال آخرین فرصت جریمه 
مشموالن غایب است لذا مشموالن غایب تا آخر 
اسفند فرصت دارند به صورت نقد اقدام کنند. وی 
فراهم خواهد شد که  امکان  این  به زودی  افزود: 
پایان  تا  از دم قسط  افراد واجد شرایط به صورت 
سال ۹۸ جریمه خود را پرداخت کنند. موسی کمالی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه جزئیات بیشتری 
به  این خبر  به زودی جزئیات  این طرح گفت:  از 
مشموالن  برای  خبری  کامل  بسته  یک  صورت 
شود. می  ای  رسانه  کل  ستاد  طرف  از  و  اعالم 

طرح سهمیه بندی بنزین 
به هر ایرانی اصالح شد

باشگاه خبرنگاران- عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
سهمیه  طرح  اصالح  از  اسالمی  شورای  مجلس 
بندی بنزین به هر ایرانی خبر داد.احمد امیرآبادی 
فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون 
اصالح  از  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه 
طرح سهمیه بندی بنزین به هر ایرانی خبر داد و 
به تشریح این اصالحات پرداخت.وی گفت:دولت 
ایرانی دارای کد ملی به جز  موظف است به هر 
به  بنزین  لیتر   26 معادل  کشور  خارج  ساکنین 
قیمت سال 13۹7 برای استفاده از بنزین به طور 
ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص 
دهد.همچنین قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر 
مبنای ۹0 درصد قیمت فوب خلیج فارس )با نرخ 
تسعیر سامانه نیما( محاسبه خواهد شد.در صورت 
می توانند  افراد  سوخت،  سهمیه  مصرف  عدم 
دستگاه های  و  سامانه  طریق  از  را  خود  اعتبار 
نمایند.  واگذار  دیگر  افراد  به   ATM شتاب 

خصوصی  سازمان  اطالعیه  اساس  مهر-بر 
سازی، هنوز افراد زیادی از مشموالن وارد سامانه 
بانکی  شبای  شماره  و  نشده اند  عدالت  سهام 
خود را ثبت نکردند که ممکن است این افراد از 
شمول تعلق سهام عدالت خارج شوند.به گزارش 

خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، 
عدالت  سهام  مشمولین  از  زیادی  تعداد  چه  اگر 
طی حدود دو سال گذشته شماره شبای بانکی و 
اطالعات تکمیلی الزم را در سامانه سهام عدالت 
ثبت نموده اند و از سود عملکرد سال های 13۹5 
و 13۹6 سهام عدالت نیز بهره مند شده اند، اما 
هنوز حدود 6 میلیون نفر از مشمولین وارد سامانه 
سهام عدالت نشده و یا اطالعات شبای بانکی خود 
را در سامانه درج نکرده اند. بر اساس این گزارش، 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور 

بیشترین همکاری با سامانه سهام عدالت را داشته 
شماره  مددجویان  این  درصد   ۹0 از  بیش  و  اند 
رساندند  ثبت  به  سامانه  در  را  بانکی خود  شبای 
ولی کارکنان دولت و برخی دیگر از اقشار مشمول 
بانکی  شبای  ثبت  میزان  کمترین  عدالت  سهام 
داشته اند.البته نکته مهم این است که طرح توزیع 
مشابه  حمایتی  طرح های  همانند  عدالت  سهام 
نظیر پرداخت یارانه ها که صرفاً سرپرستان خانوار 
طرف طرح قرار دارند، نمی باشد و در طرح سهام 
عدالت یکایک افراد خانوار باید به صورت فردی 

وارد سامانه سهام عدالت شده و اطالعات شبای 
بانکی خود را به ثبت برسانند.طبق اعالم سازمان 
خصوصی سازی، این سازمان از عموم مشمولین 
سهام عدالت تقاضا و تأکید کرده است با توجه به 
محدود بودن مهلت زمانی برای ورود و درج شبای 
بانکی در سامانه سهام عدالت و از آنجا که ممکن 
است این افراد از شمول تعلق سهام عدالت خارج 
این سهام  از  خانوارهایی که  افراد  تمامی  گردند، 
برخوردارند هر چه سریعتر و طی بهمن ماه جاری 

نسبت به اعالم شبای بانکی خود اقدام کنند.

شماره شبای ۶ میلیون مشمول سهام عدالت ثبت نشده است

تسنیم-رئیس انجمن پرورش مرغ گوشتی، 
با بیان اینکه تولید مرغ در کشور زیاد است، 
با توجه به شرایط موجود، نرخ این  گفت: 
کاال تغییری نخواهد کرد. احمد یوسفی در 
گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت 
به هفته گذشته، تغییری نکرده است، اظهار 
کرد: به اعتقاد ما نرخ منطقی این کاال در بازار، 

است.  تومان  هزار   12 تا  نیم  11و  بین 
قیمت  اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هر کیلوگرم مرغ زنده به صورت فروش 
نرخ  گفت:  است،  تومان   ۹200 مدت دار، 
 300 حدود  نقدی  صورت  به  کاال  این 
با  شود.یوسفی  می  تعیین  کمتر  تومان 
اینکه قیمت مرغ گرم در مراکز  به  اشاره 
خرده فروشی متفاوت است، تصریح کرد: در 
برخی نقاط، قیمت این کاال بین 11و نیم تا 
تا 14 هزار تومان  12 و در برخی مناطق 
نیز می رسد؛ ضمن اینکه در میادین قیمت 
تومان و قیمت مرغ منجمد  مرغ گرم ۹۸00 
۸۹00 تومان است. رئیس انجمن پرورش 

دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه 
قیمتی  جهش  گذشته،  ماه  سه  طی  مرغ 
زیادی نداشته است، گفت: این کاال از مرداد 
واردات  برای  که  مشکالتی  دلیل  به  ماه 
مواد اولیه به وجود آمد، همچنین به دلیل 
تغییرات نرخ ارز و مسائلی از این قبیل، دچار 
تمام  قیمت  چراکه  شد؛  قیمتی  نوسانات 
 شده تولید آن به شدت افزایش پیدا کرد.
به گفته یوسفی، هم اکنون قیمت تمام شده 
تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، با 12 درصد 
سود ۸600 تومان است. وی درباره نرخ این 
کاال برای ایام عید نیز تصریح کرد: قیمت 
مرغ در ایام عید، در همین حدود باقی می 

ماند و تفاوت زیادی نخواهد داشت؛ چرا که 
تولید این محصول در کشور زیاد است و مثل 
گوسفند نیست که ما با کمبود مواجه باشیم.

بهمن   22 از  اینکه  به  اشاره  با  یوسفی 
مردم  خرید  قدرت  اینکه  دلیل  به  بعد  به 
خرید  برای  تقاضا  کند،  می  پیدا  افزایش 
باال خواهد رفت، تصریح کرد: با توجه به 
شرایط موجود و همچنین اقدامات شرکت 
منجمد  مرغ  توزیع  و  دام  امور  پشتیبانی 
که منجر به اشباع بازار می شود، احتمال 
را نمی دهیم و فکر  افزایش قیمت مرغ 
هفته  در  کاال  این  قیمت  که  کنم  نمی 

های آینده تغییری داشته باشد.

قیمت مرغ در شب عید تغییر نخواهد کرد

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

اداره کل پست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
مقادیری ضایعات فوالدی )کمد، میز و صندلی(، آلومینیوم و ام دی اف )قطعات  
پارتیشن( را از طریق مزایده عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
به فروش برساند.  جهت اطالعات بیشتر به اداره پشتیبانی اداره کل واقع در طبقه 
اول ساختمان ابتدای بلوار پاسداران مراجعه و یا با شماره ۵-۳۲۲۳۶۲۰۱ تماس 
حاصل فرمایید.                                                       شناسه آگهی: ۳۶۳۰۶۴

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهرشهراممداحی09153633647

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت ۱و۲

۰9155۶۲۶177- ۰9۰1۴۲35۰۰۶ جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

طپخت
هشر

ب

پخشمستقیمبرنجایرانیامید

برنجرستورانیکلی-جزئی

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازههایسبکبـاپوشش

تلفکس: ۰5۶-3۲۴۲۲۴۴9
شماره تماس: ۰9153۶17۶11  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

آگهی فقدان سند مالکیت

 نظر به اینکه آقای حسین ماهی بیرجند به وکالت از خانم انیس دباغی به شماره وکالت ۱۴۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 
به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این 

اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت سیصد سهم مشاع از یک دانگ و ده پنجاه و ششم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک ۴۹۵۲ فرعی از ۲۴۵- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به موکل وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۰۲۷۴ صفحه ۳۸۳ دفتر امالک جلد ۴۸۴ به نام انیس دباغی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود 
یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندبه نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسین ماهی بیرجند به وکالت از یادگار جعفری برابر وکالت نامه شماره ۱۴۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 
به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این 

اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت دویست و پنجاه سهم مشاع از یک و ده پنجاه و ششم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک ۴۹۵۲ فرعی از شماره ۲۴۵ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به موکل وی می باشد به علت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۷۰۰۳۷ صفحه ۶۱ دفتر امالک جلد ۴۸۳ به نام یادگار 
جعفری بجد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی 
مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تشـکرویـالآســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقطروزی5000تومانانتقالیافت
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12، جنب بانک ملت

09155600850

قدی
ریدن

خ

رصد
10د

تخفیف

کلیهلوازمدستدومشماراخریداریم
بایکتماساختالفقیمتراتجربهکنید.

09150562100

حملتخصصیاثاثیهمنزل
باکادریمجربوماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:
 0915۳6185۴6 
091560085۴6

بارحمـلاثاثیـه ل
حم

100درصدتضمینی
 09159618581  

فاروقـی

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه
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فراخوان شرکت در مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان
صداوسیما-هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در خراسان جنوبی برای شرکت دانشجویان فراخوان داد. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گفت: مسابقات ملی مناظره دانشجویی برای 
چهارمین سال متوالی در استان و برای هشتمین بار در کشور با همکاری معاونت های فرهنگی جهاد دانشگاهی و سازمان دانشجویان برگزار می شود. مرادی، با بیان اینکه این مسابقات به صورت گروهی 

سالم ممنون از شهرداری بیرجند بابت فعالیت هایی برگزار می شود، افزود: هر گروه متشکل از 4 دانشجو در تمامی مقاطع و یک سرپرست تیم است که سرپرست گروه باید عضو هیئت علمی دانشگاه ها و یا موسسات آموزش عالی باشد.
پارک  برای  به خوبی  کارگران شهرداری  دارند  که 

خطی زحمت می کشند اجرتان با خدا
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن بیمارستان... چرا وسط بیمارستان رو بلوکه 
چیدید برچه اساسی؟ بر چه فکری؟ میایم مریض بد 
حال داریم تو ترافیک همراهیا می مونیم تا اونا جا پیدا 
کنن واسه پارک باز بدو بدو از وسط بلوکه ها بریم 
ویلچر بیاریم به خدا زشته با بیماران این طوری رفتار 

می کنید اینقدر سنگ جلو پای مردم نذارید
911...576
سالم جناب آقای جاوید می خوام بپرسم هر شهر 
مگه چند تا شهردار داره؟ اگر شما شهردارین پس 
اونای تو مناطق کی هستن؟ مگر سرپرست یا مدیر 
اتاقاشون نوشته شهردار؟!!  منطقه نیستن؟ چرا در 
باید  قفل  همیشه  و  دار  ریموت  اتاقاشون  درهای 
برای یک کار کوچک ساعت ها انتظار کشید. اتو 
کشیده میان همانطور هم میرن هر وقت هم می 
ریم یا نیستن یا جلسن... پخته تر و کار بلدتر تو 
نیروهاتون اگه ندارین از بیرون بیارین. تو رو خدا 

رسیدگی کنین.ممنون
935...647

کسی نیست جواب حق  پایمال شده 7ماه اضافه کار 
معوق پرسنل آتش نشانی و شهرداری را بدهد آخه ما 
مسلمانیم، جلوی زن و بچه هامون شرمنده ایم همه 
چیز گران شده واقعا قدرت خرید نداریم ما حقمون را 

می خواهیم ای خدا به دادمون برس
915...082
سالم از شهر داری محترم وسازمان فضای سبز فعال 
در شهر تقاضا دارم جهت اصالح درختان حاشیه خیابان 
مدرس ما بین میدان جماران ومیدان آیت ا... هاشمی یه 

دستی بزنن جلوی دید مغازه ها کال گرفته شده 
915...398
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
کشی محله  جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری اقدامی 

نمایید با تشکر خدمت به محرومین عبادت است.
915...358

خواستم بدونم دقیقا رسالت پرسنل... چیه؟ آیا یک 
راهنمایی یا انجام کارای مربوط به وظایفشون اینقدر 
از وقت شریفشونو میگیره که به وظایف مهمترشون 
مثل تلفنی صحبت کردن با اقوام و پیامک بازی 
کردن و ... لطمه ای وارد میشه؟ آیا نظارتی هم بر 
تکریم  داره؟  اداره وجود  این  در  قبیل مسائل  این 
و  براشون  کنید  تعریف  لطفا شما  رو  ارباب رجوع 

سبک  فرهنگ سازی.
939...216

فرمانداری  و  تعزیرات  محترم  مسئوالن  از  سالم. 
خواهش می کنم سری به نانوایی ها بزنن کیفیت 
نان اصال خوب نیست. نان سنگک می گیری خورده 
نمی شود . نان لواش تمامش خمیر است اندازه اش 
هم که روز به روز آب می رود. این وضع دیگه خسته 

کننده شده کمی به فکر مردم باشید
ارسالی به تلگرام آوا
روزنامه آوا سالم تو رو خدا پیام منو چاپ کن شاید 
این ادارات و ارگان ها به فکر بیفتند سال داره تمام 
میشه یک عملکرد و گزارش کار بدن ما ببینیم چیکار 
کردن و چه دارند مثال دانشگاه علوم پزشکی چه تعداد 
بیمارستان ساخته و نوبت دهی چه جوریه. اداره کل 
اوقاف چه بقاعی و کجا بازسازی داشته و چه برنامه 
هایی دارند. اداره کل امور مالیاتی چه مبلغ مالیات 
گرفتند و مودیان کمک کردند و چه رتبه ای دارند و....
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن بفرمایین که چرا دیگه گوشت تنظیم بازار 
توزیع نمیشه؟ همون مقدار کمی هم که با اون همه 
فالکت مردم میومدن میگرفتن هم قطع شد! چطوره 
توی شهرهای بزرگ تا اعتراضی میکنن سریع شرایط را 
فراهم می کنید ولی برای شهرهایی مثل ما می گذارند 
خونمان کامل در شیشه شود بعد به فکر می افتند!
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- مهمانان این هفته نشست ورزشی روزنامه آوای 
خراسان جنوبی ،  اعضا هیئت ووشو به عنوان یکی از اصلی 
ترین رشته های رزمی بودند. وحید خرمشاد رئیس جوان 
رزمی  های  رشته  در  سال 71  از   ، استان  ووشوی  هیئت 
فعالیت داشته است. او در این سال ها عالوه بر کسب مقام 
های متعدد کشوری، افتخارهایی همچون »تنها داور بین 
المللی ووشو در شرق کشور« و مدرس رسمی فدراسیون 
ووشو را به دست آورده است. وی درباره هیئت ووشو، با بیان 
این که تقریبا یک سال است ریاست آن را بر عهده گرفته ام، 
عنوان کرد: در این مدت اولین دور لیگ برتر ووشو در بخش 
آقایان را به اتمام رساندیم. این مسابقات بارها به تاخیر افتاده 
بود ولی با توجه به اهمیت انجام آن، سرانجام  برگزار شد. 
خرمشاد با اشاره به این که سال گذشته لیگ با 4 تیم  داشت 
، ادامه داد: امسال که دور جدید لیگ برتر از آبان شروع شده،  
11 تیم اعالم آمادگی کردند ولی دو تیم به دلیل هماهنگ 
نشدن با اسپانسرهایشان، انصراف دادند. به گفته وی، لیگ 
در حال برگزاری است و هر تیم 9 بازیکن اصلی دارد و 4 
بازیکن ذخیره هم می توانند داشته باشند. رئیس هیئت ووشو 
به برگزاری مسابقات استانی در بخش بانوان و آقایان در تیر 
اشاره کرد و گفت: در این مسابقات نفرات برتر استان گزینش 
شدند. خرمشاد اردوهای امسال تیم استان را خاص تر از سال 
های گذشته دانست و توضیح داد: این اردوها پس از سال ها 
دوباره برگزار شدند ولی ویژگی آن ها این است که عالوه بر 
نفرات برتر شهرستان ها، افرادی که در لیگ شرکت کرده و 
توانمندی خود را نشان دادند اما به هر دلیل موفق به کسب 
مقام نشدند را نیز دعوت کردیم . اکنون حدود 6 اردو برای 
آقایان برگزار شده است. وی از اعزام ها در رده های سنی 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در بخش خانم ها 
و آقایان سخن گفت و افزود: نتیجه این اعزام ها، کسب 7 

عنوان قهرمانی در هر بخش بوده است. 

افزایش سه برابری ورزشکاران
 سازمان یافته هیئت ووشو

خرمشاد با بیان این که تاکنون مسابقات استعدادهای برتر 
نوجوانان را به میزبانی شهرستان نهبندان برگزار کرده ایم، 
خاطرنشان کرد: در این مسابقات نفرات برتر آقایان به مسابقات 
کشوری قزوین اعزام شدند ولی به دلیل آمادگی نسبی که 
داشتند موفق به کسب مدال نشدند. در بخش بانوان نیز اعزام 
به مسابقات کرج انجام شد ولی با وجود انتظار باالیی که 
از ورزشکاران مان داشتیم ، دست شان از مدال خالی ماند. 
مسابقات رده های پایه نیز اسفند در اصفهان برگزار خواهد شد 
و امیدواریم ورزشکاران در این مسابقات مدال کسب کنند.وی با 
اشاره به این که دو دوره مربیگری عملی برای بانوان و دو دوره 
در بخش آقایان برگزار شد، عنوان کرد: با این اتفاق تعداد بیمه 
شدگان این ورزش رشد سه برابری پیدا کرد. هر چند آمار هنوز 
مطلوب نیست و با فعال کردن شهرستان ها امیدواریم تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته نیز افزایش یابد.رئیس هیئت ووشو از 
فعال بودن فقط 6 شهرستان، طبس، نهبندان، قائن، زیرکوه 
، فردوس و بیرجند  در این رشته خبر داد و گفت: از بین این 
شهرستان ها ، بیرجند بهترین وضع را چه در تعداد قهرمان و 

چه در تعداد مربی و داور بین المللی دارد.
خرمشاد به اعزام تیم دانشجویان برای مسابقات کشوری در 

زاهدان نیز اشاره کرد و یادآور شد: از دو نفر اعزام شده، یک 
نفر توانست مقام سوم را کسب کردکه در این مسابقات اگر 
فردی قهرمان شود به مسابقات بین المللی اعزام شده و در این 
مسابقات قطعا مقام خواهد آورد زیرا سطح مسابقات قهرمانی 
کشور و لیگ ها از سطح مسابقات جهانی بسیار باالتر است.
وی با اشاره به این که چند بازیکن ووشوی استان در لیگ 
برتر ووشوی کشور در تیم استان های دیگر مسابقه می دهند، 
ادامه داد: خانم فالحی در بخش بانوان و مجید خرمشاد و 
مصطفی کاووسی در بخش آقایان در مسابقات حضور دارند، 
لیگ کشوری اردیبهشت تمام خواهد شد و ما نیز برنامه ریزی 

کرده ایم لیگ استانی همان زمان تمام شود.

مبلغ ورودی تیم ها، کفاف یک پنجم هزینه
 برگزاری لیگ را هم  نمی دهد

رئیس هیئت ووشوی استان ، با گالیه از این که به لحاظ 

اعتباری هیئت محدودیت های بسیاری دارد، اضافه کرد: 
کمتر هیئتی حاضر می شود اردوها را برگزار کند ، زیرا در هر 
مرحله اردو 25 نفر دعوت می شوند و هزینه خوابگاه، تغذیه و 
... در این ایام ، بار سنگینی به هیئت تحمیل می کند، هزینه 
های برگزاری لیگ نیز بسیار باالست و مبلغ ورودی تیم ها، 
یک پنجم این هزینه ها را هم کفاف نمی دهد. خرمشاد 
تصریح کرد: با وجود پیگیری ها باز هم حمایت مالی چندانی 
از سمت اداره کل ورزش و جوانان انجام نمی شود. با افزایش 
قیمت دالر موجب شد کمک های فدراسیون نیز کمتر شود.

مالی،  حامی  نبود  دلیل  به  اما  داشتیم  سهمیه 
ورزشکاران به نام استان های دیگر شرکت کردند

وی درباره جذب اسپانسر نیز بیان کرد: با بنگاه های اقتصادی 
خارج از استان چندان آشنا نبودیم و به آن فکر هم نکردیم اما در 
داخل استان به چندین واحد صنعتی ، موسسات مالی و بانک ها، 
شهرداری ها ، دانشگاه ها و اداراتی که می توانستند کمک کنند، 
 مراجعه کردیم ولی وضع مالی خاص استان ، مانع از حمایت آن ها 
شد. ووشوی استان سهمیه مستقیم شرکت در لیگ برتر کشور را 
داشت اما به دلیل نبود حامی مالی، ورزشکاران به نام استان های 

دیگر در این مسابقات شرکت کردند. این موضوع موجب شد دو 
نفر از آقایان در تیم قزوین و دو نفر در تیم مازندران و یکی از 
بانوان نیز در تیم کردستان جذب شوند و امیدواریم این اعزام ها 
و کسب تجربه، زمینه ای برای اعزام ورزشکاران و تیمی از داخل 

استان به لیگ برتر کشور شود.

در استان از ضوابط تیم داری ، 
فقط محدودیت ها دیده می شود

تنها داور بین المللی شرق کشور، با تاکید بر این که اگر قرار 
است ورزش استان به سمت حرفه ای شدن پیش برود، دید 
همه مسئوالن باید نسبت به آن تغییر کند، افزود: شاید انتظار 
شایسته ای نباشد که اداره کل ورزش و جوانان تیم داری کند، 
ولی این انتظار از سایر ارگان ها وجود دارد. شهرداری های  
بیشتر مناطق کشور تیم داری می کنند، اغلب دانشگاه ها در 
لیگ ها نیز همین گونه اند، موسسات مالی و شرکت هایی 

همچون برق و گاز نیز در لیگ ها حضور دارند و به عنوان 
حامی فعال هستند. اگر ضوابطی وجود دارد در تمام کشور 
یکسان است ولی در استان ما فقط این کمبودها دیده می شود. 
خرمشاد با بیان این که خانه ووشو سال 90 افتتاح و تحویل 
هیئت شد ، اما ساالنه برای آن اجاره پرداخت می کنیم، اضافه 
کرد: این موضوع اعتراضات مربیان را نیز در پی دارد زیرا شیفت 
رایگان یا با مبلغ کمتر می خواهند، ولی برای تامین هزینه اجاره 

بها مجبوریم غیر این خواسته ها عمل کنیم.

اداره کل ورزش و جوانان به
 وعده خود عمل نکرد

به گفته وی سال گذشته قرار شد تعمیراتی در خانه ووشو 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  را  هزینه  نصف  و  شود  انجام 
پرداخت کند، اما تاکنون  صددرصد هزینه را هیئت داده است، 
از 25  میلیون  پرداخت 5  مدیر کل ورزش و جوانان قول 
میلیون تومان هزینه را داد ولی از آن هم هنوز خبری نشده 
است.رئیس هیئت ووشو همچنین از ادارات ورزش شهرستان 
ها گالیه کرد و ادامه داد: با وجود پیگیری ها برای فعال 
کردن هیئت ووشوی شهرستان ها، از سمت ادارات همت 

چندانی دیده نمی شود و یا مسابقه ای استانی برگزار می 
کنیم و تیم شهرستان برای شرکت وسیله ایاب و ذهاب ندارد 
و کمکی در این زمینه به این تیم ها انجام نمی گیرد. برخی 
خانواده ها نیز توانایی پرداخت هزینه اعزام را ندارند و یا اگر 
دارند به دلیل اهمیت کمی که به ورزش می دهند، حاضر به 
هزینه کردن نیستند. خرمشاد دیگر مشکل را تامین خوابگاه 
هنگام مسابقات و اردوها اعالم کرد و یادآور شد: اداره کل 
ورزش و جوانان که خوابگاه نمی تواند در اختیارمان بگذارد، 

سایر ادارات نیز ابتدا مبلغ را درخواست می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز رضایت از فعالیت 
مربیان ، ادامه داد: تیم های بسیار خوبی از شهرستان ها در 
لیگ شرکت کردند و رقابت تنگاتنگی بین تیم ها وجود دارد.

رئیس هیئت ووشو به هماهنگی های انجام شده با آموزش و 
پرورش برای استعدادیابی اشاره کرد و گفت: این کار به خوبی 
انجام شده اما عامل اصلی موفقیت ورشکاران و نتیجه گرفتن 

آن ها، اردوهای ورزشی است که برگزار می کنیم.

سرمایه گذاری در رشته هایی با 
بازده و نتیجه و دارای اصالت

خرمشاد با اشاره به فعالیت بانوان در این رشته نیز عنوان کرد: 
شاید سال های گذشته حدود 70 درصد ورزشکاران خانم از 
مرکز استان بودند ولی اکنون  وضع تغییر کرده و شاهد حضور 
بانوان شهرستان ها نیز هستیم. همچنین از بین ورزشکاران 
 خانم، لیگ برتری و مدال آور مسابقات کشوری داریم. خانم ها 
بهرامی، فالحی، شعبان نسب و  قربانی توانستند در سال 97 مقام 
هایی در مسابقات استانی و کشوری کسب کنند.وی خواهان 
سرمایه گذاری در رشته هایی با بازده و نتیجه و دارای اصالت 
از ورزشکاران  انرژی تعدادی  شد و خاطرنشان کرد: وقت و 
در رشته هایی گرفته می شود که اصالت و حتی آینده ای در 
مسابقات بین المللی ندارند. رئیس هیئت ووشو خواهان نظارت 
ادارات ورزش و جوانان بر این قبیل رشته ها به خصوص در 
شهرستان ها شد. خرمشاد با بیان این که برای مبارزات ساندا ، 
یک سکوی ساندا داریم ، خاطرنشان کرد: زمانی فدراسیون قصد 
داشت 4 سکوی ساندا را به استان ها بدهد که به دلیل ارتباط 
خوب هیئت با فدراسیون یکی از این سکوها به خراسان جنوبی 

داده شد. وی با اشاره به این که هزینه سالح های رشته تالو نیز 
بسیار باالست، اضافه کرد: سعی کردیم این تجهیزات را در قالب 
جوایز مسابقات به مدال آوران بدهیم.رئیس هیئت ووشو به شروع 
شیفت تخصصی رشته تالو از حدود یک ماه پیش اشاره کرد و 
گفت: این شیفت پس از سال ها عدم فعالیت،  دوباره راه اندازی 
شده و قصد داریم به مربیان شهرستان ها هم آموزش دهیم. 
خرمشاد با تاکید بر اینکه ووشو از مناسب ترین رشته ها برای 
سنین پایه و خردسالی است ، تصریح کرد: گرایش باالی این رده 
های سنی در رشته ووشو نشان می دهد والدین هم تا حدود بسیار 

زیادی از این مطلب آگاه اند.
  

در چهکند و مهرشهر حداقل های 
ورزشی وجود ندارد

نخعی از مربیان ووشوی استان و مسئول روابط عمومی این 
هیئت، نیز با بیان این که از مرداد 97، مسئولیت و مربیگری 
دو باشگاه ووشو در چهکند و مهرشهر را برعهده گرفتم، 
بسیار  استعدادهای  فعالیت،  کوتاه  مدت  این  در  داد:  ادامه 
خوبی در این باشگاه ها شکوفا شدند، به طوری که در سه 
دوره مسابقات استان شرکت و مقام هم کسب کردند، هم 
اکنون نیز از این باشگاه ها در لیگ تیم داریم. وی با اشاره 
به این که در چهکند تنها رشته رزمی فعال ، ووشو است 
و به همان نسبت تعداد زیادی عالقه مند دارد، خاطرنشان 
کرد: با این حال به دلیل کمبود فضای تمرین نمی توانیم 
از ظرفیت این مراجعه کنندگان استفاده کنیم. به گفته وی 
در چهکند و مهرشهر حداقل های ورزشی نیز وجود ندارد و 
توسعه ورزش در این مناطق همت مسئوالن را می خواهد. 
نخعی به قول مدیرکل اداره ورزش و جوانان در جلسه با روابط 
عمومی هیئت ها نیز اشاره کرد و گفت: ایشان عنوان کردند 
هر هیئتی بتواند تیم بدهد، حمایت می کنیم ولی با وجود 
داشتن تیم باز هم حمایتی ندیدیم. وی به عنوان مسئول 
روابط عمومی هیئت استان از رسانه ها نیز انتقاد کرد: هنگام 
برگزاری مسابقات لیگ، هیچکدام از اصحاب رسانه حضور 
ندارند، امیدوارم خبرنگاران در این زمینه بیشتر همکاری کنند.

هزینه های سنگین آموزش و 
اعزام به مسابقات رشته تالو

پایمان برزگری نماینده تالوی خراسان جنوبی نیز دیگر مهمان 
روزنامه بود که با 19 سال سن، حرفه ای رشته تالو را دنبال می 
کند. وی با اشاره به این که تاکنون به دلیل  نداشتن  آمادگی 
کافی در مسابقات نتوانستم مدالی کسب کنم اضافه کرد: اما 
اکنون با ورود به رده سنی بزرگساالن ، در حال تمرین برای 
امیدوارم مقام کسب کنم. این  مسابقات کشوری هستم و 
ورزشکار جوان استان با بیان این که در گذشته تعداد تالوکاران 
بیشتر از االن بود، ادامه داد: بسیاری این رشته را ترک کرده 
یا رشته ساندا را انتخاب کردند و همین موضوع موجب شده 
توجه کمتری به تالو شود. به گفته وی هزینه های آموزش، 
اعزام یا برگزاری اردو در این رشته نیز سنگین تر است و کمتر 
کسی حاضر به شرکت در آن می شود.فاطمه قربانی ورزشکار 
نوجوان رشته ووشو نیز با بیان این که 9 سال است در این 
رشته فعالیت دارم، عنوان کرد: تاکنون مقام های متعددی در 

مسابقات استانی و کشوری کسب کرده ام.  

پیشرفت ورزش استـان فقط با تغییـر
 دیـد مسئوالن امکـان پذیر است
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رئیس هیئت ووشو در نشست ورزشی روزنامه عنوان کرد:

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 
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موفقیت و انرژی

تعیین هدف

 برای موفقیت خود  برنامه ریزی کنید

شما باید بدانید می خواهید چه کسی باشید و چه کاری 
بکنید. اگر باور داشته باشید به هر چیزی که اراده کنید، 
می رسید، برای خود اهداف بزرگی انتخاب خواهید 
کرد.به نظر متخصصان برنامه ریزی، اهداف بلندمدت 
و مهم را باید به اهداف کوتاه مدت و ریز تقسیم کرد 

تا به راحتی بتوان به آنها دست یافت.
یکی از توانایی هایی که به ما در راه رسیدن به اهداف 
مان شتاب بیشتری می دهد، خالقیت است. افراد 
خالق، به مسایل ساده نیز با دید انتقادی نگاه می کنند 
و به دنبال راه های تازه ای برای به انجام رسانیدن 
کارها هستند.موفقیت هر کسی در تحقق اهداف و 
آرزوهایش، تا حدود زیادی به استفاده مؤثر از وقت 
بستگی دارد. پس، با کنترل وقت خویش می توان 

رسیدن به اهداف را سرعت بخشید.

تعیین کردن هدف یکی از رازها
 برای رسیدن به موفقیت

در حقیقت داشتن هدف و دانستن هدف اولین قدم 
برای رسیدن به هدف تصور شده ذهن مان و موفقیت 
است،هیچ کار پیچیده ایی وجود ندارد و هر شخصی 
می تواند به آنها پاسخ دهد. برای اینکه هدف ما برای 
خودمان واضح و روشن شود باید از خودمان تعدادی 
سوال بپرسیم. برای روشن شدن هدف مان با خودمان 
نیازی به انجام کارهای سخت و پیچیده ایی نیست 
و تنها باید با خودمان رو راست باشیم و نسبت به 
توانایی و استعدادمان،هدف را مشخص کنیم. برخی 
افراد،تصور کردن رویا و هدف را کاری نامناسب و 
نامطلوب می دانند.اما با این وجود،تصور کردن رویاها 
و اهداف مان می توانند ما را به هدف مان وابسته تر 
نماید که نتیجه آن رسیدن به هدف و موفقیت می 
باشد. اگر تصمیم و هدف شما برای مثال یادگیری 
زبان فرانسه است،باید برای آن تالش بسیار زیادی 
کنید.یک روز باید الفبای آن را فرا بگیرید،یک روز 
دیگر گرامر پایه آن را باید یاد بگیرید و روزهای دیگر 
باید لغات و گرامرهای تخصصی را با مطالعه و به مرور 
زمان مطالعه نمایید تا بتوانید به زبان فرانسه مسلط 
شوید.در غیر این صورت، اگر با برنامه به جلو پیش 
نروید یقینا در میان راه دچار شک و تردید خواهید 
شد و در نتیجه از هدف دلسرد می شوید. اگر شما 
تصمیم به انجام کاری دارید یا یک هدف در ذهن 
تان دارید باید برای هر بخش آن زمان بندی کرد. 
فرانسه  زبان  یادگیری  اگر شما در حال مطالعه و 
هستید ،باید برنامه ریزی کنید که طی یک الی یک 
سال و نیم بتوانید مدرک سطح۱ را کسب نمایید.اگر 
توانستید در این بازه زمانی به هدف خود دست یابید، 
 باید بدانید که فردی موفق هستید و هیچ مشکلی 

نمی تواند جلوی اهداف شما را بگیرد.

تنقیه قهوه کمک به
 سم زدایی و تسکین خستگی

بدون تردید، کبد نقشی کلیدی در سالمت ما ایفا می 
کند. تنقیه قهوه به سم زدایی و تسکین عالئم عملکرد 
نادرست کبد، مانند خستگی و یبوست کمک می کند. 

برای انجام تنقیه قهوه، دو قاشق غذاخوری پودر قهوه 
را با سه فنجان آب تصفیه شده ترکیب کنید و آب را 
به جوش آورید. اجازه دهید ۱5 دقیقه به جوشیدن ادامه 
دهد، سپس آن را از روی حرارت برداشته و اجازه دهید 
خنک شود سپس این ترکیب را از صافی عبور دهید و  

استفاده کنید.

قارچ برای برخی
 افراد مضر است

قارچ ماده و اخالط خیلی غلیظی در بدن تولید می کند، 
غلظت خون را باال می برد و در نتیجه ممکن است منجر 
به عوارضی شود. بیماری  های سوداوی را زیاد می کند. 

در واقع تولید مایع لزج، بلغم و سودا را در خون و بدن 
زیاد می کند و ما می دانیم که این خود می تواند مقدمه 
بسیاری از بیماری ها از جمله سکته ها و انسدادهای 
عروقی باشد.اگر قارچ زیاد مصرف شود ممکن است 
منجر به حالت تهوع و استفراغ شود یا باعث کرخت 

شدن سر و احساس سنگینی شود.

دالیل به وجودآمدن 
خلط خونی

موارد  در  و  ریوی  مشکالت  تنفسی،  های  عفونت 
کمتر مشکالتی در دستگاه گوارش می توانند موجب 
و  قلب  های  دریچه  تنگی  شوند.  آلود  خون  خلط 

موجب  تواند  می  قلب  میترال  دریچه  شدن  تنگ 
تنگی نفس، به ویژه هنگام اعمال زور یا زمانی که 
به  توان  می  عالئم  دیگر  از  شود.  اید،  کشیده  دراز 
تورم پاها، تپش قلب و خستگی، به ویژه با افزایش 
نیز  سینه  دیدگی  کرد.آسیب  اشاره  بدنی،   فعالیت 

می تواند موجب پدیدار شدن خون در خلط سینه شود.

سبزینه ها برای
 اکسیژن خون

سبزینه، ماده مغذی گیاهی است که رنگ سبز را به 
مولکول های  به  زیادی  شباهت  و  می دهد  گیاهان 
هموگلوبین دارد. آهن منابع گیاهی به تقویت خون 

کمک می کند.یکی از روش های دیگر برای تصفیه 
به صورت دمنوش  از ریشه قاصدک  استفاده  خون 
می باشد.بدن برای اینکه به درستی کار کند، بایستی 
میزان مشخصی از اکسیژن توسط جریان خون به 
سلول ها و بافت های بدن برسد.وقتی میزان اکسیژن 

خون کاهش پیدا کند،   دچار تنگی نفس خواهید شد.

هیچ وقت گل مژه  
را  نترکانید

»گل مژه« باعث پر اشک شدن چشم می شود، 
تورم،  بارزترند.  که  دارند  وجود  دیگری  عالئم  اما 
قرمزی، وجود توده دردناک لبه پلک از جمله این 

عالئم هستند. عامل گل مژه باکتری است و ممکن 
برود.  بین  از  به خودی خود  روز  است ظرف چند 
هیچ وقت سعی نکنید گل مژه را بترکانید، با این کار 
عفونت را پخش می کنید. گذاشتن حوله گرم روی 
چشم، درد آن را تخفیف می دهد. برای رفع آن به 

پزشک مراجعه کنید. 

اگر با گرفتگی سینوس، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، برونشیت، سینوزیت، آسم، آلرژی یا هر نوع عفونت تنفسی مواجه 
هستید، بخار درمانی می تواند بسیار مفید واقع شود.تنفس بخار، هوای گرم و مرطوب را از طریق بینی و گلو راهی 
ریه ها می کند که به باز شدن سینوس ها و تنفس آسان تر کمک می کند. همچنین، رطوبت گرم مخاط را رقیق 
کرده و دفع آن تسهیل می شود. این شرایط گرفتگی بینی، آبریزش بینی و عطسه را تسکین می دهد. همچنین 
تنفس بخار، دستگاه تنفسی تحریک شده را تسکین می دهد و از این رو احساس سوزش و خارش در بینی کاهش 

می یابد. سردرد شدید، به ویژه اگر ناشی از مشکل سینوسی باشد، به راحتی می تواند با بخار درمانی بهبود یابد.
تنفس بخار در کاهش فشار ایجاد شده در سینوس ها که از ترشح درست مخاط جلوگیری می کند، نقش دارد. 

همچنین، این کار غشای مخاطی را تسکین داده و به بهبود گرفتگی بینی کمک می کند.

اکنون مصرف نمک دریا از سوی افراد غیرکارشناس به مردم توصیه می شود. نمک دریا به نمک حاصل از تبخیر 
آب دریا گفته می شود. این نمک،تصفیه نشده و دارای انواع ناخالصی ها از جمله فلزات سنگین است که خطر 
سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است. عالوه بر ناخالصی، میزان ید آن کم یا حتی فاقد آن است که نیاز روزانه 
بدن به ید را تامین نمی کند. هر چند نمک دریا حاوی مواد معدنی از جمله فلوئور و پتاسیم است اما با توجه به این 
که در مصرف مقادیر زیاد آن، این امالح تامین می شوند، این ویژگی نمک دریا بسیار کم اهمیت بوده و ارزش 
کاربری ندارد. در صورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی داشته باشد که در قالب استانداردهای موجود، مجوز 

تولید و پروانه ساخت از وزارت بهداشت گرفته باشد.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مضرات مصرف نمک دریا فواید شگفت انگیز بخار درمانی

نخستین گاِم مهم برای بهبود عزت نفس، به چالش کشیدن 
پیام های منفی ای است که از سوی صدای درونی منتقدتان دریافت 
می کنید. در زیر چند مثال معمول از انتقادهای درونی و راهبردهایی 

برای پس زدن آن صداهای انتقادی را بیان می کنیم.
انتقادهای درونی خشن و غیرمنصفانه: »دیگران گفتند سخنرانی من 
را دوست داشتند، ولی این سخنرانی حتی به چیزی که باید می بود 
هم نزدیک نبود. نمی توانم باور کنم که هیچ کس متوجه قسمت های 
زیادی که خراب کردم نشد. من آدم دغل بازی هستم.« اذعان به 
توانایی ها: »آنها واقعا سخنرانی مرا دوست داشتند! درست است که 
سخنرانی ام بی عیب و نقص نبود، ولی من بر روی آن سخت کار 

کردم و کارم را درست انجام دادم و به خودم افتخار می کنم« صدای 
درونی ای که به شکلی غیرواقعی، همه چیز را به هم ربط می دهد: 
»من در این امتحان نمره  خوبی نگرفتم. من هیچ چیزی را در این 
کالس نمی فهمم. من آدم احمقی هستم. چه کسی را گول می زنم؟ 
اصال نباید در این کالس شرکت می کردم. من خنگ هستم و اصال 
نباید وارد دانشگاه می شدم.« موردی و جزئی به مسائل نگاه کنید: 
»من در این امتحان عملکرد ضعیفی داشتم ولی تمام تکالیفم را 
درست انجام دادم. در این کالس، بعضی چیزها را به اندازه ای که 
تصور می کردم متوجه نمی شوم ولی االن می دانم چطور باید برای 
امتحان بعدی آماده شوم و بر روی چه چیزهایی کار کنم. من در 

درس های سخت دیگر، عملکرد خوبی داشته ام و مطمئنم که 
می توانم در این درس هم موفق شوم.« منتقد درونی ای که نتایجی 
غیرمنطقی می گیرد: »او اخم کرده و چیزی نمی گوید، ولی می دانم 
این رفتارش یعنی مرا دوست ندارد!« افکار غیر منطقی را به چالش 
بکشید: »درست است که اخم کرده ولی من نمی دانم دلیلش چیست. 
ممکن است هیچ ربطی به من نداشته باشد. شاید بهتر باشد از خودش 
بپرسم.« صدای درونی ای که از هر چیزی مصیبت می سازد: » من 
هیچوقت نمی توانم ازدواج کنم و همیشه تنها می مانم.«  بی طرفانه 
به مسئله نگاه کنید: » مطمئنم در آینده کسی را پیدا می کنم که به 

همان اندازه ای که او را دوست دارم، او نیز به من عالقه مند باشد.«

منتقد درونی را پس بزنید

آیه روز

خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانی قوت بخشید سپس بعد از قوت ناتوانی و 
پیری داد هر چه بخواهد می  آفریند و هموست دانای توانا. )سوره روم/ آیه 5۴( 

سخن روز

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط 
یک بار دیگر هم تالش کنی. )توماس ادیسون(

سه شنبه   * 9 بهمن    139۷ * شماره ۴۲۷۶ 
4

جدول ۴۲۷۶                         

کارگردانی  به  فیلمی   -۱ افقی: 
تند  زاویه   - میالنی  تهمینه  خانم 
۲-  ورم چشم - شهری تاریخی 
آرامگاه  و  رضوی  خراسان  در 
فردوسی - دارویی که برروی زخم 
بمالند 3- عالمت و نشانه تجاری 
- مانند و شبیه بودن - حیوان مرده 
۴- اصیل، شریف - شکستن، کم 
ضمیر   - دشمن  بر  غلبه  شدن- 
مهیب،  صدای   -5 شخص  دوم 
بانگ جانور درنده - مخترع تلفن 
 - همیشه  جامد-  آب   -6 همراه 
خانه   -7 کردن  باز  گره  گشودن، 
کمان  زه   - هدف  آرزو،   - بزرگ 
8- بی مثل و مانند - مشهور 9- از 
آالت موسیقی شبیه پیانو - آهنگ، 
نغمه - صحرا  و بیابانی ۱0- جهد 
پارگی  پارگی،  و کوشش کننده - 
آزمایش  آزمون،   - کاغذ  و  پارچه 
ایران - کتابی  ۱۱- شهر مذهبی 
تجزیه  مورد  در  رستگار  استاد  از 
تو  و  من   - اسالم  دین  تحلیل  و 
۱۲- مایع حیات - شهری در استان 
فارس - مخفف سیاه بخشندگی، 
ساختمان  پایه  دیوار،   -۱3 انعام 
تمام، کامل ۱۴- الزم  ایوان -   -
زمان  واحدهای  از   - ضروری  و 
۱5 - خانم بازیگر سینما و تلوزیون 

از عقالی  برون -  بله  بازی در  با 
که  الرشید  هارون  زمان  معروف 

بصورت مجانین درآمد.
عمودی: ۱- بیماری التهاب روده - 
خبرچین ۲- گشادگی خاطر - نوعی 
خرمای خشک - چارچوبی فلزی یا 
عکس  نگهداشتن  برای  چوبی 
- مکان 3- مه غلیظ - پیوسته - 
قسم، جنس ۴- مرغابی - قاطع، 
محبوب   - مربع  متر  صد  بران- 
5- ریشه، اصل - هنگام شب - 
طمع 6- کم وزن - راه میان دوکوه 
- پیروزی - عدد خیطی 7- از ادیان 
الهی - مقیاس برای طول - دفعه 
از  حاصلخیز  بخشی   -8 مرتبه  و 

شهرستان زنجان - کوهی در استان 
واحدی   -9 تندرست   - اصفهان 
الکتریسیته  نیروی  سنجش  برای 
ابزار ۱0- پهلوان  - تن و جان - 
و  فیلسوف   - پشیمانی   - آری   -
طبیعی دان آلمانی ۱۱- اثر چربی 
پاک  و  خاص   - روایت  جمع   -
۱۲- دالوری، شجاعت - زمینه - 
قرابت، خویشی ۱3- تیرانداز مشهور 
ایرانی - صدر مجلس - سریر، منبر 
فربه  و  چاق   - روستا  عدد   -۱۴
کاله   - پوست  روی  برآمدگی   -
 - رقیب  حریف،   -۱5 لبه   تمام 
بین  اطلس  اقیانوس  از  ای  شاخه 

اروپا و بریتانیای کبیر.

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
بکاوکیاهتسپزغم1
نمرمتتمرمیلو2
دنساناواهراوخ3
ودرادوروسقنو4
بینابتریدمپر5
سگالاسدقمروه6
انعردزیهابور7
طاشنلاوتیاا8
یدیاعمهفربتس9
جنلیرسکنمیزا1۰
رگدربنفارشای11
وهرهاتلوههبش12
المایراکرپورگ13
جردلایریدجفا14
ریمنوروخبراتکه15

به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم 
 نبش پاسداران 34 - محصوالت شوما

0905  590  3525

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

09155610111 
 رحیمی

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تخریب ساختمان ، سفت کاری و ساخت استخر 
09158625402 - 09159654811

کار خوب اتفاقی نیست

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

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰  ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی
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  محدودیت در برابر محدودیت تجاری

پیکر پاک شهید گمنام در زیرکوه تشییع می شود

 ایرنا - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
پیکر پاک یک شهید گمنام دفاع مقدس 20 بهمن ماه امسال در روستای افین شهرستان زیرکوه تشییع و خاکسپاری می شود.فخر 
افزود: تمام ادارات و اعضای ستاد با هماهنگی و همکاری تالش کنند تا مراسم تشییع و تدفین این شهید واالمقام باشکوه برگزار شود.

 استاندار به مقامات افغانستان درباره ادامه مشکالت تجارت مرزی هشدار داد

امین جم - ظهر دیروز ، جلسه شورای گفتگوی 
بخش دولت و خصوصی استان به ریاست استاندار 
با محوریت بررسی مسائل و مشکالت در حوزه 
اقتصاد مرز و همچنین راهکارهای توسعه تجارت 
با کشور افغانستان برگزار شد. استاندار  با بیان اینکه 
با توجه به مشکالت موجود باید روی تبادالت 
با سایر استان های افغانستان عالوه بر فراه کار 
کنیم ، تصریح کرد: در مذاکرات چند وقت پیش با 
مسئوالن افغانستان  ، هشدار دادیم در صورت ادامه 
روند فعلی ما نیز محدودیت هایی ایجاد می کنیم.

تعامالت تجاری استان با
 افغانستان کاهش پیدا کرده است

رئیس کمیسیون واردات و صادرات اتاق بازرگانی 
در این جلسه با بیان اینکه 7 درصد از کل صادرات 
کشور را تجارت با افغانستان تشکیل می دهد ، 
ادامه داد: استان سهم حدود سی درصدی از این 
میزان صادرات را داراست اما متاسفانه به دلیل 
برخی مشکالت ، امسال تعامالت تجاری ما با 
افغانستان کاهش پیدا کرده است.خامه زر، با اشاره 
به اینکه از 10 قلم کاالهای صادراتی استان به 
افغانستان ، سه قلم سیمان ،کاشی و سرامیک و 
خوراک دام و طیور به طور عمده از تولیدات استان 
است، افزود: این سه قلم 50 درصد صادرات ما 
عمده  دهد.وی  می  تشکیل  را  کشور  این  به 
مسائل و مشکالت مرزی و تجاری با افغانستان 
را انسداد مرز و محدودیت سازی های زیاد از 
طرف افغانستان ، ضعف زیرساخت ها ، نبود تمایل 
افغانستان به فعالیت در بازارچه های مرزی،نبود 
ثبات در تصمیمات مرتبط با تجار خارجی ، ناامنی 

مسیرهای ارتباطی وفقدان کنسولگری افغانستان 
در استان دانست و اظهار کرد: توجه به موضوع 
توریسم سالمت با توجه به ظرفیت های موجود، 
ایجاد کنسولگری افغانستان در بیرجند ، تکمیل 
جاده میل 78 و تسهیل در شرایط تردد تجار 

معتبر افغانستان می تواند کمک شایانی به افزایش 
تعامالت استان با کشور همسایه شود.

5 ماه است یک متر کاشی 
هم صادر نکرده ایم

مدیرعامل کاشی فرزاد نیز در این جلسه با بیان 
صادر  کاشی  متر  یک  حتی  شهریور  از  اینکه 
نکرده ایم ، ادامه داد: متاسفانه محدودیت هایی 
برای تجارت و مسائل ارزی ایجاد شد و نبود 
کانال برای تبادالت ارزی ، عمال صادرات ما را 
زمین گیر کرده است.فالحی با اشاره به اینکه 
این مشکالت نه فقط با افغانستان بلکه با سایر 
 ، دارد  وجود  داشتیم  صادرات  که  کشورهایی 
تصریح کرد: مکاتبات زیادی با مسئوالن استانی 
و کشوری داشته ایم اما هنوز نتیجه ای حاصل 

نشده است.مدیرعامل شرکت کاشی نیلوفر نیز 
با بیان اینکه توانایی خرید ماده اولیه نداریم و با 
ادامه این روند کارگران بیکار می شوند ، تصریح 
بحران  مرحله  به  در صادرات  ما  مشکل  کرد: 
رسیده است و گویا از دست مدیریت استان نیز 

کاری ساخته نیست.حقیقی اظهار کرد: اصال توجه 
جدی وجود ندارد! انگار نه انگار تعطیل هستیم!

از روزی 700 کامیون به 100 
کامیون خروجی از مرز رسیده ایم

مدیر گمرک استان نیز با بیان اینکه بخشنامه 
های زیادی صادر و هرچند وقت محدودیت هایی 
برای اقالم مختلف ابالغ می شود، گفت:مطمئنا 
این حجم از بخشنامه ها و محدودیت ها باعث 
سلب اعتماد در تجارت می شود.خاشی با اشاره 
به اینکه محدودیت های افغانستان فقط مربوط 
به امسال نیست و هرسال در مقاطعی چنین 
زمانی  داد:  ادامه   ، کنند  می  ایجاد  را  مسائلی 
روزی 700 کامیون خروجی از مرز داشتیم اما 
حاال این رقم به 100 کامیون هم نمی رسد.وی 

اظهار کرد: متاسفانه بیشتر این محدودیت ها نیز 
برای استان فراه که مجاور ماست وضع می شود 
که بیشترین ضرر را به ما می زند.وی افزود: به 
نظر می رسد حل این مشکل نیاز به مذاکرات 
دیپلماتیک و رایزنی های مستقیم رئیس جمهور 

و وزارت خارجه  دارد.

محدودیت های ایجاد شده از طرف 
افغانستان برای ما قابل قبول نیست

استاندار نیز با بیان اینکه از موضوعات مهمی که 
حتما دنبال خواهیم کرد موضوع مهاجرت و نگه 
داشت جمعیت در مرزهاست ، ادامه داد: با توجه به 
وسعت و موقعیت خاص مرز با کشور افغانستان ، 
قطعا کار برای ما راحت تر است تا بتوانیم توجیهاتی 
برای ارائه طرح های بزرگ در نقاط مرزی داشته 
باشیم.معتمدیان فعال کردن بازارچه های مرزی را 
از اولویت های خود بدو ورود به استان دانست و 
افزود: از برنامه ها اتصال ماهیرود به فراه افغانستان 
است که  اگر محقق  شود 400 کیلومتر مسیر 
ترانزیت جنوب شرق کشور کاهش پیدا خواهد 

تعامالت  در  مشکالت  به  اشاره  با  کرد.وی 
تجاری با افغانستان و تالش طرف مقابل برای 
ایجاد گمرک در نزدیکی مرز مشترک، گفت: این 
راهکار خوب است اما در بلند مدت جواب می دهد.

یکی از پیشنهادات ما استقرار نیروهای گمرکی 
افغانستان در محل بازارچه های مرزی استان بود 
که  با آن  موافقت شد.وی درباره محدودیت های 
ایجاد شده برای تجارت از طرف افغانستان اظهار 
کرد: در مذاکراتی که چندی پیش با مسئوالن 
افغانستان داشتیم ، هشدار دادیم  اگر روند فعلی 
ادامه یابد، ما نیز محدودیت هایی برای طرف 
های  محدودیت  زیرا  گذاشت  خواهیم  مقابل 
قابل  ما  برای  افغانستان  طرف  از  شده  ایجاد 
قبول نیست. وی گفت: راه اندازی خط هوایی 
ضروریات  از  یکی  افغانستان  و  بیرجند  بین 
استان  محصوالت  نمایشگاه  برپایی  و  است 
در مزار شریف افغانستان آغازی برای افزایش 
تعامالت و معرفی توانمندی های استان است.

مشکالت صنعت را با 
وزیر صمت مطرح می کنم

برای  بازاری  باید  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار 
کنیم  ایجاد  افغانستان  در  استان  محصوالت 
، تصریح کرد: از دیگر نکات مهم در تجارت با 
افغانستان ، تعامل با سایر استان های این کشور و 
ایجاد بازارهای هدف جدید است که باید به طور 
جدی پیگیری شود.وی در پایان در باره مشکالت 
صادرات بخش صنعت استان ، قول مساعد داد 
موارد مطرح شده را در جلسه خود با وزیر صمت 

مطرح کرده تا بررسی های الزم  انجام گیرد.

 99درصد مردم  از آب آشامیدنی سالم برخوردارند86 طرح محرومیت زدایی اجرا می شود
ایرنا-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 
گفت: 86 طرح، برنامه و پروژه محرومیت زدایی با اعتبار 
21 هزار و 819 میلیون ریال دهه فجر امسال در استان 
اجرا می شود.سلم آبادی روز گذشته در نشست خبری 
ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: توجه 
ویژه دولت و مجلس در سال جاری باعث شد که در حوزه 
های جهیزیه، اشتغال، معیشتی و فرانشیز درمان متقاضی 

پشت نوبتی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در بخش تسهیالت ضروری تعهد کمیته 
امداد 12 میلیارد تومان در استان بوده اما تاکنون 26 میلیارد 
تومان تخصیص یافته و با توجه به اعتبار 103 میلیاردی 
تسهیالت اشتغال امداد کمتر دستگاهی در استان این اعتبار 
را مد نظر داشته است. دبیر کارگروه روستا و محرومیت 

زدایی خراسان جنوبی طرح های اشتغال، مسکن، فرهنگی، 
نیکوکاری و افزایش مراکز نیکوکاری را از مهمترین این 
طرح ها بیان کرد.وی با بیان اینکه بنیاد مسکن، جهاد 
فناوری  روستایی،  تعاون  سازندگی،  بسیج  کشاورزی، 
اطالعات، منابع طبیعی و بهزیستی در این اقدام مشارکت 
خواهند داشت، گفت: با اقدام مشترک امداد و بهزیستی 64 
واحد مسکونی روستایی در مناطق محروم جالران، ذکری 
و گل نی احداث خواهد شد.وی با بیان اینکه طرح بزرگی 
از محرومیت زدایی در منطقه درح سربیشه اجرا می شود، 
افزود: یک میلیارد و 800 میلیون تومان در بخش تامین 
بازسازی  و  تعمیر  تومان  میلیون  وسایل ضروری، 700 
مسکن و 814 میلیون تومان در زمینه بهسازی و مقاوم 

سازی مساکن روستاییان هزینه می شود.

تسنیم-مدیر عامل شرکت آب و فاضالب با بیان اینکه 32 
درصد جمعیت استان از اجرای سیستم دفع فاضالب شهری 
بهره مند شدند، گفت: 99 درصد مردم خراسان جنوبی از آب 
آشامیدنی سالم برخوردارند.هاشمی مقدم اظهارکرد: در  زمان 
حاضر جمعیت تحت پوشش فاضالب در استان بیش از 32 
درصد و معادل 54 هزار مشترک است و طرح فاضالب در 
چهار شهرستان قاین، بیرجند، فردوس و سربیشه در حال 
اجرا است. وی افزود: ظرفیت تصفیه خانه فاضالب واقع 
در مدار بهره برداری مرکز استان 16 هزار مترمکعب در شبانه 
روز است. وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای 
تصفیه خانه خوسف بیان کرد:  مطالعات انجام شده و طراحی 
شبکه به طور کامل به تصویب رسیده است و با پیگیری های 
زیاد این برنامه به سازمان برنامه و بودجه رفته تا بتواند ردیف 

اعتباری برای آن در نظر گرفته شود.
هاشمی مقدم گفت: امید است برای سال 98 اعتبار الزم 
افزود: در مدت  این پروژه در نظر گرفته شود. وی  برای 
هشت ماهه امسال یک میلیون مترمکعب برداشت از ذخایر 
و سفره های آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده که نشان دهنده 
هدف گذاری شرکت آب و فاضالب در تحقق سازگاری کم 
آبی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف است. وی گفت: در 
حال حاضر درصد برخورداری مردم استان از خدمات آب 
آشامیدنی بهداشتی 99.85 درصد است و خراسان جنوبی در 
این شاخص باالتر از متوسط کشوری است.هاشمی مقدم با 
اشاره  به اجرای سیستم دفع فاضالب شهری در خراسان 
جنوبی افزود: در این خدمت تاکنون 32 درصد جمعیت استان 

از خدمات دفع بهداشتی فاضالب بهره مند شدند.

اجرای 800 برنامه ویژه بانوان 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از اجرای 
بیش از 800 برنامه شامل 100 کارگاه آموزشی، 100 
نشست تخصصی و بصیرتی، 50 همایش، 60 مسابقه، 
30 نمایشگاه، 100 جشن و جشنواره و 70 دیدار و بازدید 
همزمان با ایام دهه فجر دراستان خبر داد. به گزارش 
ایسنا، نفیسه نخعی، رو گذشته در نشست خبری با 
خانواده  و  زنان  کارگروه  کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب 
برنامه های  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  ستاد 
مختلفی با هدف تبیین دستاوردهای انقالب و تهیه 
برش استانی و شهرستان عملکرد چهل ساله انقالب 
را تدارک دیده است. وی گفت: جشن بزرگ چهل 
سالگی انقالب، دیدار با خانواده شهدا، دیدار مشاوران 
امور بانوان دستگاه های اجرایی با نماینده ولی فقیه در 
استان، تکریم از چهره های برتر قرآنی در حوزه بانوان، 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حوزه بانوان، همایش 
نقش زنان در پیروزی انقالب ویژه مادران و دختران و 
همایش گردهمایی مادران، همسران و دختران شهدای 

استان از جمله این برنامه ها است.

افتتاح طرح های دهه فجر
 بدون تشریفات اضافی باشد

ایرنا-فرماندار نهبندان گفت: افتتاح و کلنگ زنی طرح 
های مربوط به دهه فجر بدون تبلیغات و تشریفات 
اضافی باشد. ماشاءاله کریمان خراسانی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه از افتتاح و بهره برداری از 130 
پروژه و کلنگ زنی یک طرح در شهرستان نهبندان با 
اعتباری بالغ بر 390 میلیارد ریال در دهه فجر امسال 
خبر داد. وی برنامه های دهه فجر را شامل دیدار با 
خانواده شهدا، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان 
برجسته خراسان جنوبی، دیدار با امام جمعه، گلباران 
تمثال مبارک امام راحل، مراسم نورافشانی، جشنواره ها 
و برنامه های فرهنگی و هنری و برنامه های محوری 

دیگر در شهرستان نهبندان ذکر کرد.

موافقت وزیر کشور با  تأسیس
 »شهرداری درح«

وزیر کشور با تأسیس شهرداری درح  از توابع شهرستان  
عبدالرضا  فارس،  گزارش  به  کرد.  موافقت  سربیشه 
رحمانی فضلی وزیر کشور با تأسیس شهرداری درح 
در استان موافقت کرد. بالمانع بودن تاسیس شهرداری 
در این دو شهر در اجرای تبصره ذیل ماده )6( آئین 
نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 
جمهوری اسالمی ایران و تبصره )1( ماده )1( قانون 

شهرداری؛ به استانداری های ذیربط ابالغ شده است.

5 پروژه عمرانی فنی و حرفه ای 
به بهره برداری می رسد

مهر-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای از افتتاح پنج 
پروژه فنی و حرفه ای طی ایام دهه فجر در استان خبر 
داد. خوشایند روز گذشته در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به آموزش های ارائه شده در بخش 
دولتی و غیر دولتی مراکز فنی و حرفه ای بیان کرد: 
در 10 ماهه سال جاری در بخش دولتی سه میلیون و 
61 هزار و 642 نفر ساعت آموزش های مهارتی را فرا 
گرفته اند.وی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی بیان کرد: آشنایی با محیط کسب و 
کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری، 
کاهش هزینه های جذب و به کارگیری نیروهای فاقد 
مهارت و استفاده از ظرفیت و توان آموزش علمی بنگاه 
های اقتصادی از اهداف اجرای این طرح است. وی 
اجرای طرح به روز رسانی کارگاه های فنی و حرفه 
جاری  سال  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  را  ای 
دانست و گفت: در این راستا کارگاه های منتخب با 
استفاده از کمک های بالعوض کشور چین تجهیز 
المپیاد ملی  شده اند.خوشایند از اجرای هجدهمین 
مهارت خبر داد و اظهار کرد: این المپیاد با هدف کشف 
استعدادهای حرفه ای جوانان، ایجاد انگیزه بین جوانان 
برای کسب مهارت و فراهم نمودن فرصت مناسب 
است. شده  برگزار  جوانان  میان  سالم  رقابت  برای 

 حادثه ریزش منزل مسکونی
 در بیرجند تلفات جانی نداشت

احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  ایسنا-معاون 
خیابان  در  مسکونی  منزل  ریزش  حادثه  گفت: 
انقالب 19 بیرجند تنها تلفات مالی داشت. اسعدزاده، 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصرروز  گذشته با 
اعالم  حادثه ریزش منزل مسکونی در خیابان انقالب 
19 بیرجند، تیم های واکنش سریع هالل احمر به 
محل حادثه اعزام شدند. وی یادآور شد: این حادثه 
فقط تلفات مالی داشته و پس از عملیات جست وجو 
توسط سگ های زنده یاب هالل احمر گزارشی مبنی 

بر تلفات جانی اعالم نشد.

حوادث 

*معاون عمران شهرداری بیرجند گفت: ایمن سازی 
و ارتفاع سازی کانال سجادشهر بیرجند در دستور کار 

شهرداری قرار گرفت و آغاز شد.
*کارشناس هواشناسی استان از صدور اطالعیه جوی 
درباره وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گردوخاک،  

کاهش دید افقی و بارش باران در منطقه خبرداد.
*فرماندار زیرکوه گفت: احداث ساختمان فرمانداری 
شهرستان 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای 
تکمیل این طرح به یک میلیارد و 200 میلیون تومان 

اعتبار نیاز است.
*مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: طی 10 
ماه گذشته بالغ بر دو هزار و 180 میلیارد ریال سهم در 

تاالر بورس استان داد و ستد شده است.
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 
برگزاری 500 برنامه ویژه کودکان و نوجوانان استان طی 

ایام دهه فجر امسال خبر داد.
*پرده تعزیه حسینیه کبابی بیرجند در فهرست میراث 

ملی کشور  ثبت شد.
*خودروی سیار نمایش »قاصدک« با نمایش »گل 
اومد، بهار اومد« و پخش فیلم به دیدن دانش آموزان 

روستای منظریه بیرجند رفت.
*کارشناس امور عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان  
جنوبی گفت: دومین کاروان دانشجویی  فردا به عتبات 

عالیات اعزام می شود.
*به گفته معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد دو فیلم دیگر به فیلم های اکران شده در بیرجند 
همزمان با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اضافه شد.
گفت:  استان  خاص  های  بیماری  مرکز  *مسئول 
در  جنوبی  خراسان  ناباروری  مرکز  نوزاد   بیستمین 
بیمارستان حضرت ابالفضل العباس)ع( بیرجند متولد شد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

چالش کودکان کار  و متکدیان 
بیرجند  در البه الی گزارشات 

گل و بلبل مسئوالن 

در حالی که کودکان کار و زباله گردی در مرکز استان 
به یک چالش جدی تبدیل شده است در جلسه کارگروه 
فرهنگی و اجتماعی استانداری از وضع گل و بلبل استان 
در این باره تشکر شده است. به گزارش آوا ، در بسیاری 
از استان های کشور موضوع کودکان کار سازمان یافته 
و با برنامه های مدون این چالش به  فرصت بدل شده 
است اما در خراسان جنوبی با نوع نگاه حاکم متاسفانه 
این روند در حال رشد و مسئوالن نیز با توجیهاتی 
سعی در کتمان موضوع دارند. یک کارشناس مسائل 
اجتماعی در این باره گفت: در استان های مجاور ما 
این موضوع به طور کامل حل شده است. به عنوان 
مثال در مشهد با تفکیک جریان های سازمان یافته از 
کودکان واقعی کار که بر اساس نیاز مراجعه می کنند 
برای این قشر کار مشخص و با پوشش تعیین شده 
تعریف نموده اند تا مردم نیز با اطمینان برای خرید اقالم 
ارائه شده  مثل گل و روزنامه اقدام نمایند. آنچه در ادامه 
می خوانید اظهار نظر دومین مقام سیاسی ، اجتماعی 
استان درباره وضع کودکان کار و زباله گردان است: » 
سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتي و اجتماعي استانداری 
، در پنجمین جلسه کارگروه فرهنگي و اجتماعي استان 
گفت:  افرادي تحت عنوان کودکان کار در شهر حضور 
دارند که عالوه بر تکدي گري و زباله گردي به کارهاي 
دیگري نیز مشغول هستند. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی استانداری ، محمدرضا حسني مقدم، ادامه داد: 
باید بین کودکان کار ، متکدیان و زباله گردها تفکیک 
قائل شد تا بتوان بهتر و مناسب تر براي آنها برنامه ریزي 

کرده و تصمیمات الزم را اخذ نمود.
 رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداري  هم، 
ضمن تشکر از خدمات و اقداماتي که از سوي دستگاه 
هاي عضو این کارگروه انجام شده ، افزود: نسبت به 
 آمار و اطالعاتي که از سایر استان ها در دست است ، 
خراسان جنوبي در وضع مناسبي قرار دارد که بیانگر 
تالش دستگاه هاي اجرایي ذیربط است؛ از طرفي این 
آمار آن قدر زیاد نیست که رفع معضالت و مشکالت 
مربوط به این آسیب اجتماعي و پدیده نازیبا از توان 
دستگاه هاي اجرایي استان خارج باشد« در همین 
زمینه نیز یک کارشناس مسائل سیاسی - امنیتی 
از  زیادی  این که بخش  : در  به خبرنگار ما گفت 
کودکان کار در مرکز استان سازمان یافته عمل می 
کنند و جزو اتباع بیگانه هستند شکی نیست اما نوع 
برخورد با این پدیده و بی توجهی به مسائل امنیتی این 
موضوع برای همگان این سوال را ایجاد می کند که 
مسئوالن محترم بی خبرند یا اراده الزم را برای حل 
این موضوع وجود ندارد. وی افزود: هم اکنون کامال 
مشخص است که بخش عمده ای از این افراد نیازمند 
نیستند و در خانه های تیمی که توسط اتباع بیگانه 
مدیریت می شوند سازماندهی می گردند و حتی محل 
استقرار و مدیریت  برخی از آنها در مناطق گران شهر 
نیز کامال مشخص است اما این سطح از بی تفاوتی 
جای سوال دارد. به گفته وی در یک تحقیق میدانی 
که انجام شد یک نیازمند واقعی در کنار یک کودک 
کار سازمان یافته در یک روز تحت نظر قرار گرفتندکه 
نتایج اسفباری به دست آمد. وی می گوید: کودک 
نیازمند ایرانی که از سر استیصال برای تامین هزینه 
های خانواده دست نیاز دراز کرده بود فقط به مبلغ 20 
هزار تومان تا پایان شب دست پیدا کرد اما فردی که از 
اتباع بیگانه و به طور سازمان یافته در آرامستان هدایت 
شده بود بیش از 100 هزار تومان را از طریق روش 
های مظلوم نمایی و ...  کاسبی نمود.این کارشناس 
مسائل امنیتی عنوان نمود:  در حالی که روش های 
منطقی و آزمایش شده در استان های دیگر جواب 
داده و می تواند در خراسان جنوبی نیز اجرایی گردد  
اما متاسفانه همتی برای حل این موضوع وجود ندارد. 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در مرز وجود دارد
گروه خبر-نماینده ولی فقیه  گفت: زمینه مناسبی 
برای سرمایه گذاری و همکاری دیپلماسی در مرز 
خراسان جنوبی وجود دارد تا گوشت موردنیاز کشور 
و استان تامین شود. حجت االسالم عبادی روز 
گذشته در دیدار مدیرکل و کارکنان گمرکات 
جنبه  که  مرزها  برخی  برخالف  افزود:  استان 
صادرات بی رویه دارند، در این مرز فرصت واردات 
نیز فراهم است.وی با بیان اینکه اهمیت گمرک بر 
هیچ کس پوشیده نیست، گفت: قسمت عظیمی 
از نیازهای کشور در بخش واردات، صادرات و رشد 

آن بستگی به گمرک سالم و فعال دارد. 
قاچاق کاال  از  بیان کرد: درباره جلوگیری  وی 
رهنمودها و اقدامات خوبی انجام گرفته و وقتی 

مسئوالن سالم هستند به صورت طبیعی از این 
گونه عوارض مصونیت دارند.وی افزود: آنچه در 
رسانه ها گفته و نقل قول می شود چه در بازارچه 
های مرزی و چه در مناطق آزاد نگرانی هایی 

وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.نماینده ولی 
فقیه گفت: فعالیت گمرک برای برخی مردم منطقه 
از لحاظ اینکه منافع و سود بازارچه ها نصیب شان 
می شود بسیار خوب است زیرا مردم نباید فقط 

ناظر و شاهد گرد و خاک خودروها باشند. وی 
افزود: خبرهایی می رسد که در مرزهای جنوب 
و در این وضع سخت، بیگانگان اجناسی مانند 
گوشت را گرفته و به دریا می ریزند تا کمبود آن در 
داخل حس شود. عبادی در توصیه ای به مدیران 
گمرکات اظهار کرد: شما باید خارج از حد معمول 
و  ابتکاری به نفع مردم و جامعه عمل کرده و 
با تجربه و علم در این اوضاع از حقوق اقتصادی 

جامعه خود دفاع کنید.

گسترش سامانه جامع امور گمرکی 
در بازارچه مرزی یزدان و گلورده

مدیرکل گمرکات هم از گسترش سامانه جامع 

امور گمرکی در بازارچه مرزی یزدان و گلورده خبر 
داد و گفت: در زمان حاضر نیز در مرز دوکوهانه 
راه اندازی این سامانه در حال انجام است. خاشی 
با اشاره به اینکه بعد از سال 72 با توسعه واحدهای 
گمرکی چهاربازارچه مرزی و یک گمرک رسمی 
و گمرک امانات پستی راه اندازی شد، افزود: این 
واحدها زمینه ای برای گسترش فرآیند صادرات از 

مرزهای استان شده است. 
وی از صادرات 580 میلیون دالر کاالی صادراتی 
از طریق گمرک ماهیرود و مرز استان طی 10 
ماهه گذشته خبر داد و گفت: با این وجود در دو 
مقطع زمانی دولت افغانستان محدودیت هایی 

برای مرز  ایجاد کرده است.

جذب  بیش از 8۰  میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی  در استان
نسرین کاری - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی  
در نشست خبری  با اشاره به این که مجوز چهار 
باطل شده است،   پروژه سرمایه گذاری خارجی 
گفت: مبلغ سرمایه گذاری خارجی جذب شده در 
خراسان جنوبی 81 میلیون دالر  بوده است. عیسی 
جعفری گیو  روز گذشته  با اشاره به اینکه  تعداد 
مشموالن سهام عدالت تا ابتدای دولت یازدهم  
یادآور شد:   است،  بوده   نفر  و 644  هزار   640
اکنون تعداد آن به 649 هزار و 205 نفر رسیده 
که رشد 1.3 درصدی را نشان می دهد.وی با بیان 
اینکه از ابتدای دولت یازدهم 381 هزار سهامدار 
سود سهام عدالت را دریافت کرده اند، عنوان کرد:  
این آمار تا کنون به 570 هزار نفر رسیده که رشد 

50 درصدی را نشان می دهد.

واریز  ۲1۸ میلیارد ریال سهام
 عدالت برای مشموالن استان

وی به واریز سود سهام عدالت به مبلغ  218 
میلیارد  ریال اشاره کرد و ادامه داد:  این آمار به 

480 میلیارد ریال رسیده که این مؤلفه اقتصادی 
نیز رشد 120 درصدی داشته است.جعفری خاطر 
نشان کرد: رتبه استان  در شاخص محیط کسب 
وکار در بهار 97  در بین استان های کشور 14 بوده 
که در تابستان 97 به رتبه 11 رسیده است.جعفری 
با بیان اینکه مبلغ تمام سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در خراسان جنوبی 18 پروژه با 986 میلیون 
دالر بوده است،  ادامه داد:  از این تعداد هفت پروژه 
با مبلغی بالغ بر 131 میلیون دالر دارای مجوز و 
فعال شده اند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی از 
جذب 81  میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در 
استان خبر داد و گفت:هفت پروژه به مبلغ 337 
میلیون دالر نیز دارای مجوز و در حال پیگیری 
است.وی ضمن اشاره به ماده یک قانون رفع 
موانع تولید خاطر نشان کرد: مطالبات اشخاص به 
دولت یا از دولت، شناسایی و در دفاتر دستگاه های 
اجرایی ثبت و مستمر گزارش می شود.مدیرکل 
اظهار  دارایی خراسان جنوبی   و  اقتصادی  امور 
کرد: همچنین  هفت پروژه به مبلغ  337 میلیون 

دالر نیز دارای مجوز و در حال پیگیری است که 
امیدواریم به نتیجه برسد.  جعفری ضمن اشاره به 
اینکه نرخ تورم در شاخص بهای مصرف کننده در 
12 ماهه منتهی به آبان  22 درصد بوده، افزود: در 

خوراکی ها و آشامیدنی ها 24.9 درصد، در حمل و 
نقل 29.7 درصد و در بهداشت و درمان 12 درصد 

بوده است.

۲ درصد سهم اعتبارات استان در کشور
وی با اشاره به اینکه سهم اعتبارات استان حدود 2 

درصد است، افزود: از این لحاظ در جایگاه هفدهم 
تا بیستم در بین استان های کشور  قرار داریم. 
وی با اشاره به اینکه  طبق قوانین در سال جاری 
سهم خراسان جنوبی در تأمین درآمدهای عمومی 

آور است،یاد  ریال  میلیارد   279 حدود   کشور 
شد:  در 10 ماهه سال جاری 209 میلیارد ریال 
درآمد مصوب  مبنا 98  این  بر  و  وصول شده 
تحقق یافته است.جعفری خاطر نشان کرد:   اسناد 
مالکیت دولتی از سال 90 تا پایان دی از دو هزار 
و 333 فقره به سه هزار و 349 فقره سند افزایش 

یافته است که با پیشرفت خوبی روبرو بوده ایم. 
مشموالن سهام عدالت

 ۶۴۹ هزار نفر
وی با بیان اینکه  از تعداد 649 هزار نفر مشمول  
سهام عدالت خراسان جنوبی 568 هزار نفر شماره 
شبای خود را در سامانه ثبت نموده اند، بیان کرد:  
81 هزار نفر این کار را  نکرده اند و همچنین تا 
کنون 36 هزار و 459 نفر از سهامداران سهام 
اقتصادی  امور  مدیرکل  شده اند.  فوت  عدالت 
و دارایی با بیان اینکه در پایان فاز اول طرح تا 
امروز تعداد یارانه بگیران  در استان  به 764 هزار 
و 661 نفر افزایش یافته است، عنوان کرد: این 
آمار افزایش 9.5 درصدی را نشان می دهد.وی 
درباره عملکرد اداره کل اقتصادی و دارایی در حوزه 
پژوهش با یادآوری اینکه از  ابتدای دولت یازدهم 
فقط  چهار کتاب تألیفی داشته ایم  اما اکنون این 
ادامه داد: تعداد  افزایش یافته،  آمار به 6 کتاب 
گزارش های اقتصادی تا ابتدای دولت یازدهم 52 
جلد بوده که این آمار اکنون به 84 جلد رسیده است.
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله :
َّها أوَُّل َمن  إنَّ فاِطمَة بَضَعةٌ مِنّي و ِهَی نوُر َعیني و ثََمَرةُ فُؤادي؛ یَسوُؤني ما ساَءها و یَُسرُّني ما َسرَّها و إن

یَلَحُقني مِن أهِل بَیتي
فاطمه پاره تن من و روشنی دیده و میوه دل من است. آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می  کند و 

آنچه شادش کند، مرا شاد می  کند؛ او نخستین نفر از اهل بیت من است که به من می  پیوندد .
األمالی ، صدوق ، ص 5۷5

ظریف گفت: از نظر منافع ملی جمهوری اسالمی با در نظر 
گرفتن همه شرایط، برجام بهترین انتخاب بوده که انجام شده 
و این انتخاب آمریکا را در موضع بغرنج قرار داده که امروز 
تمام تالش خود را کرده تا از منزوی بودن خارج شود.وزیر 
امور خارجه  ادامه داد: ایراد گرفتن به دستاوردهای جمهوری 
اسالمی کار راحتی است اما نگاه کردن به شرایط واقعی و 
اینکه وزارت خارجه مجری تصمیمات نظام است نیاز اصلی 
کشور است و اگر نیاز باشد رئیس مجلس شورای اسالمی 
می تواند جلسه را غیرعلنی کند تا مباحثی را در این خصوص 
مطرح کنم.وی گفت: من وظیفه دارم در برابر خارجی ها از 
منافع ملی کشورمان دفاع کنم لذا نمی توانم همه نکاتی را 
که الزم است مطرح کنم.ظریف تصریح کرد: برجام توانست 
آمریکا را در دنیا منزوی کند ضمن اینکه در طول یک سال 
و نیم گذشته دولت آمریکا تمام تالش خود را کرده تا از 
عهدنامه ای که نماینده قائمشهر آن را ترکمنچای خوانده به 
نحوی خارج شود.ظریف افزود: اینکه برخی ها می گویند چه 
تعهدی از طرف مقابل برای برجام گرفتنید؟   ما در خصوص 

برجام باالتر از تصویب کنگره ای و امضای رئیس جمهور 
که آقای ترامپ از آن خارج شد می توانستیم بگیریم؟ 

برجام گرفتیم و  تعهد کافی در خصوص  وی گفت: ما 
گزارشات آن را هم ارائه کردیم اما رژیم آمریکا از این تعهد 
خارج شد کما اینکه این دولت از هزاران تعهد دیگر خارج 
شد.وی افزود: دولت آمریکا که به اصول مسلم حقوق 
بین الملل هیچ احترامی نمی گذارد چه توقعی از این 

دولت داریم. 

منوظیفهدارمدربرابرخارجیها
ازمنافعملیکشورماندفاعکنم

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی با مقایسه 
توافقنامه برجام با قرارداد ترکمنچای گفت: این االغ برجامی 
که تحویل ما دادند چموش است و لگد می زند. نه بار می برد و 
نه سواری می دهد. این غایب هدف ملت و دولت های متعدد 
ما نبود.سید علی ادیانی در جلسه علنی مجلس و در جریان 
طرح سوال خود از وزیر خارجه در مورد علت عدم اجرای 
کامل شرایط نه گانه  رهبری و مصوبه  مجلس در خصوص 
برجام گفت: قرار بود قطار برجام از ریل این شرایط نه گانه 
عبور کند. اگر صورت مساله به همین شکلی باشد که آقای 

ظریف گفت، پس خیلی گل و بلبل است. من از طرف ملت 
سوال کردم آیا شما به مجلس و نماینده اعتماد ندارید؟ تمام 
بحث ها برای این است که ما توانستیم آمریکا را منزوی کنیم.

وی گفت: آمریکا را شما منزوی نکردید جمهوری اسالمی 
منزوی کرد؛ آمریکا را خون شهدا منزوی کرد نه برجام، اگر 
برجام آمریکا را منزوی کرد پس عربده کشی ترامپ برای 
چیست؟ این نماینده مجلس با طرح این سوال که آیا دولت 
و وزارت خارجه به شرط اول نامه رهبری عمل کردند، گفت: 
سند اخذ تضامین کافی برابر فرمان آقا کجاست؟ اگر این کار 
را نکردید استمرار برجام در نظام اعتقادی مشروعیت ندارد. 
ز یرا تخلف از فرمان ایشان است. اگر تضمین گرفتید ارائه 
کنید. آقا روی اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا 
مبنی بر لغو تحریم ها تاکید داشتند. آیا این اتفاق افتاد؟ سندش 
کجاست؟ وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران می دانند توافق نامه  
برجام تنها توافق نامه تاریخ ایران با کشورهای بیگانه است که 
در آن ایران تعهداتش را نقد انجام داده و تعهدات طرف مقابل 

را نسیه قبول کرده است.

نمایندهمردمدرمجلس:
االغبرجامیکهتحویلگرفتیملگدمیزند

ترامپهایداخلیبدترازرئیسجمهورآمریکا

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
با تاکید بر لزوم برداشتن موانع داخلی سد راه توسعه 
کشور، گفت: موانع و ترامپ های داخلی از رئیس جمهور 
آمریکا برای ما بدتر هستند. محمدباقر الفت با بیان این که 
ظرفیتی که برای توسعه در کشور داریم بسیار زیاد است، 
افزود: متأسفانه خود ما موانعی برای توسعه، ایجاد و راه را 
سد کرده ایم، امروز به شرایطی دچاریم که حاضریم پشت سد توسعه له شویم، اما 

دست مان را از روی پای یکدیگر برنداریم.

بخشدفاعیکشورمانقابلمذاکرهنیست

اینکه  بر  تأکید  با  وزارت خارجه  قاسمی سخنگوی 
موضوع موشکی به عنوان بخش دفاعی کشورمان قابل 
مذاکره نیست، گفت: این موضوع در راستای صیانت 
از امنیت کشور است تا بتوانیم از کشورمان دفاع کنیم. 
ما اشتراکاتی با مجموعه کشورهای اروپایی کم و بیش 
داشته ایم و اختالف نظرهایی هم داشته ایم. ما از یک سری ارزش های خودمان 

پیروی می کنیم و آنها ارزش های دیگری را دنبال می کنند. 

راهبردمامحواسرائیلازجغرافیایسیاسیجهان

سالمی،جانشین فرمانده کل سپاه گفت: اعالم می کنیم 
اسرائیل اگر کاری انجام دهد که جنگ جدیدی انجام 
شود، مسلما این جنگ همان جنگی است که محو 
آنها را در پی خواهد داشت و سرزمین های اشغالی باز 
پس گرفته خواهد شد. در صورت تداوم شرارت ها حتی 
اسرائیلی ها در فلسطین گورستانی برای دفن جنازه های خود نخواهند داشت. وی 

اظهار کرد: راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است.

بعضیهاازکلمهرفراندوموحشتدارند

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند؛ فکر 
می کنند وقتی می گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. 
با صراحت، قانون اساسی می گوید در مسائل مهم 
قانون  است  یا سیاسی ممکن  فرهنگی  اقتصادی، 
گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها 

نمی رسد ان شاءا... پالرمو در مجمع حل می شود.

دستورالریجانیبهدادستانهاوضابطینقضایی

 رئیس قوه قضاییه به دادستان های سراسر کشور دستور 
داد که با قاچاق کاالهای اساسی از جمله قاچاق دام به 
اشد وجه برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند برخی افراد در 
این برهه دشوار به دنبال سودجویی باشند.الریجانی افزود: 
همه دستگاه های نظارتی اعم از دستگاه های نظارتی در قوه 
مجریه و قوه قضاییه در کنار ضابطان انتظامی و امنیتی باید پای کار باشند و اجازه 
ندهند همین مقدار کاالهایی که برای مردم تامین می شود، به کانال های دیگری برود .

هشدارکاخسفید
SPVبهاروپادرباره

طبق گزارش رسانه آمریکایی، کاخ سفید به کشورهای 
اروپایی هشدار داده است که در صورت راه اندازی ساز 
دور  منظور  به  ایران  با   )SPV( مالی  ویژه  کار  و 
زدن تحریم ها، مشمول تنبیه ها و مجازات واشنگتن 
خواهند شد.آسوشیتدپرس ادامه داد: »اتحادیه اروپا )از 
هشدارهای آمریکا( دچار دستپاچگی نشده و در حال 
حرکت به سمت اجرای طرح خود )در خصوص ساز 
و کار ویژه مالی( است که اگر اجرایی شود، می تواند 

سبب تعمیق تنش در روابط فرا آتالنتیک شود.

دفاعمرکلازاقدامات
رژیمصهیونیستیدرتقابلباایران

صدر اعظم آلمان با ادعای اینکه شرایط در سوریه 
تاکید کرد:  برای رژیم صهیونیستی است،  تهدیدی 
اسرائیل باید موجودیت خود را حفظ کند.به گزارش 
هاآرتص، آنکال مرکل صدراعظم آلمان در مصاحبه با 
یک رادیوی اسرائیلی گفت: من نگرانی اسرائیل درباره 
ایران و سیاست هایی که موجودیت این رژیم را تهدید 
می کند را درک می کنم. وی افزود: این حق اسرائیل 
است و مهم است که به فکر منافع امنیتی خود باشد.

هنوزارادهایبرایگفتگوو
آشتیوجودندارد

ناصری فعال سیاسی اصالح طلب، درباره اظهارات 
گیری  شکل  لزوم  درباره  جهانگیری  اسحاق  اخیر 
گفت و گوی ملی، گفت: مانع اصلی این است که 
سیاسی  مشخص  نهاد های  سوی  از  اراده ای  باید 
روند  بر  تاثیرگذار  کانال های  در  دستی  باال  و 
سیاسی و روند کنش های سیاسی  اجتماعی دیده 
است. نشده  دیده  اراده ای  چنین  کنون  تا  که  شود 

گرامیمقدم:روحانیرا
حصرکردهاند

اصالح طلب  سیاسی  فعال  گرامی مقدم  اسماعیل 
می گوید که روحانی در حصر جمعی است که دفتر 
ریاست جمهوری را در اختیار خود قرار داده اند.وی ادامه 
می دهد: موضع اصالح طلبان با دولت روحانی حمایتی 

و انتقادی است.

نظریکنهاد،نظرحاکمیتنیست
وزیر ارتباطات در واکنش به گفتگوی کریمی قدوسی، 
که گفته است: آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام 
را به زودی فیلتر می کنیم!گفت: نظر یک نهاد، نظر 
»حاکمیت« نیست. هیچ »امر حاکمیتی« بر انسداد 
اینستاگرام به دولت ابالغ نشده است. در مجلس، به 
آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای 
اولین بار نسخه های فارسی را طرح و حمایت کرد و ما 
نقشی نداریم، نمی دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده اند.

اگراحتراممیخواهیدبایدبه
دیگراناحترامبگذارید

عرصه  در  کسی  اگر  افزود:  آملی  جوادی  اهلل  آیت 
بین الملل احترام می خواهد، باید به دیگران احترام 
ای  منطقه  ملی،  حوزه  در سه  دین  بگذارد.دستورات 
و بین المللی است .وی تاکید کرد: شما وظیفه دارید 
محققانه و با لبخند به طرف سعودی بفهمانید که 
هستند. آنها  خود  تکفیری  و  داعش  ناامنی،  ریشه 

شرایطحساسکنونی
بهانهسرپوشفسادنشود

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت 
گفت: همیشه در »شرایط حساس« هستیم، ولی این نباید 
بهانه ای بشود برای اینکه حقایق گفته نشود!از افشای 
افزود:  برداریم.وی  نابرابری و فساد دست  بی عدالتی، 
امروز هم که آقای روحانی سعی کرده بیش از هر چیز 
به سیاست خارجی توجه نشان دهد و آن را تغییر دهد، 
تا اندازه ای هم موفق شده، ولی متاسفانه به دولتی اعتماد 
کرد که اصال قابل اعتماد نبود و عمال نتوانست در اجرای 

اهدافش موفق شود.

پالرموو)CFT(تبعاتسنگینیدر
تبادالتمالیکشورخواهدداشت

ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست  خارجی مجلس بیان کرد: پیوستن ایران به 
کنوانسین های پالرمو و )CFT( تبعات سنگینی در نظام 
مبادالت مالی کشور خواهد داشت. وی اظهار کرد: در 
شرایطی که ما درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، 
با الحاق به این کنوانسیون ها  همه اجزای نظام مالی کشور 
و تراکنش های آن در معرض دید کشور های بیگانه قرار 

می گیرد و این به ضرر منافع ملی کشور است.

آقایاندروزارتنفتدرحالاز
بینبردنتاسیساتنفتیهستند

هدایت اله خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
با تاکید بر اینکه آقایان در وزارت نفت در حال از بین 
بردن تاسیسات نفتی و وابسته کردن ایران به بیگانگان 

در مراحل اکتشاف، حفاری و تولید نفت هستند.

چرابرخیاصراربرتصویبCFTوپالرمودارند

 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: دولت با آنکه شاهد 
نقض عهد آمریکا و اروپا در برجام است چرا در مقام 
مقابله به مثل بر نمی آید.حبیبی ادامه داد: آمریکا دشمن 
اصلی ما و اسالم است و طی40 سال اخیر قدرت خود 
را از دست داده است. آمریکا دیگر قدرت حل معضالت 
خود را ندارد تا چه برسد به حل معضالت جهان! وی 
افزود: وقتی دولت و وزارت خارجه اظهار می کنند که با پذیرش آنها هیچ تضمینی 
برای حل مشکالت اقتصادی نیست، چرا برخی هنوز اصرار بر تصویب آنها دارند.

شرکت فعال در زمینه IT و شبکه جهت تکمیل
 کادر مجموعه ، نیروی برق کار نیمه ماهر به صورت

 یک شفیت نیازمند است. 32318780- 09018374800

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

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

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

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷ فروش لمینت )پارکت(  مصرف کننده 89000 تومان  85000 تومان 

شماره تماس: 32230487  عاملین فروش و همکار
شماره تماس:  32236484   مصرف کننده )مشتری(

 خیابان مدرس - بیست متری اول شرقی - فروشگاه پاالز - صبوحی
پاالز،دنیـایزیبـایمن

 - یک ساختار کالمی ساده را متوجه شود. - به طور منظم از 7 کلمه یا بیشتر استفاده کند. - در 18 ماهگی، 
کودک باید تا 25 درصد بیان روشن و واضحی داشته باشد. بتواند از کلمات ساده استفاده کند.- بنا به در خواست 
شما به قسمت های مختلف بدنش اشاره کند.- نام اشیا و وسایل معمولی مثل اتو، تلویزیون، مبل و ... را بداند.- با 
عالقه به آهنگ، شعر و داستان گوش کند.- به اشیایی که نام آن ها را می داند اشاره کند.- بتواند برخی از اعمال 

و دستورالعمل های پایه و آسان را انجام دهد
خدمات تخصصی مرکز: انجام آزمون های تخصصی در همه افراد  بزرگساالن ،کودکان و نوزادان/ توانبخشی 
شنوایی کالمی - آموزش مهارت های گفتار و زبان/ مشاوره رایگان / تجویز ،تنظیم و تعمیر انواع سمعک/ ارائه انواع 
سمعک دیجیتال و فول دیجیتال هوشمند با دوسال گارانتی وخدمات پشتیبانی / مجهز به البراتوار قالب سازی
Samak.ghaem :بیرجند-مفتح 4-پالک 13   تلفن  01 318 322  056  - 5020 165 0915  اینستاگرام

واکنششنواییکودکاز12تا18ماهگی
آشناییباخدماتمرکزتخصصیشنواییوسمعکقائـم)عج(


