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مدیران، ساکن محل خدمت خود شوند پول در برابر سواد! 5مدیرآموزش و پرورش شهرستان بیرجند معرفی شد 3 5

روحیه تکدی گری را در 
کودکان کار پررنگ نکنیم

 خیابان های شهر ما، شاهد حضور کودکان 
آسیب پذیری است که به آنها کودکان کار 
یا کودکان خیابانی می گویند. آنها ساعات 
طوالنی از شبانه روز موقت یا دائم و برای 
مدتی نامعلوم خارج از نهادهای حمایتی 
مانند خانواده، مدرسه به قصد کار و یا 
دوری از خانواده، در خیابان به سر می برند 
پدیده کودکان کار از معضالت و آسیب 
از  بسیاری  که  است  اجتماعی  های 
روبرو  آن  با  استان  و  ایران  شهرهای 
است. طبق آمار ۹ ماهه در سال ۹۷ تعداد 
کودکان کار در استان ۱۲۷ مورد بوده اند 
که ۱۶ نفر آنها... )ادامه در صفحه ۲(

سرمقاله
*کاری

 

»رئیسی« سکان دار
 قوه قضائیه می شود

صفحه 6

استعفای آقای بازرگان به
 تسخیر سفارت مرتبط نیست

صفحه 6

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 6

 

اظهارات رئیس مجمع
 درباره تایید و تصویب پالرمو

صفحه 6

 

FATF تصویب نشود، شرایط 

ارزی سخت تر می شود

ری
 اکب

س : 
عک

پیش بینی“رحمت” برای کویر
 هواشناسی برای وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی در استان هشدار داد

 روسای دانشگاه های خراسان جنوبی  انتقاد کردند :

» صفر« ؛   اعتبار طرح توازن برای دانشگاه بیرجند 
دانشگاه بیرجند با 12 هزار دانشجو » صفر« ریال اعتبار

و بجنورد با 3 هزار دانشجو دومیلیارد تومان گرفت

شرکت تـاژ آزمـا 
به یک مدیر تولید و چند نفر کارگر ساده مجرب 
و آگاه به طراحی و بسته بندی محصوالت غذایی 

و دارویی جهت کار در کارخانه 
واقع در شهرک صنعتی نیازمند است.

۰۹۱۵۱۶۱۳۵۶۸

تاالر  فیـروزه
جهت رفاه حال همشهریان گرامی

در نظر دارد: به تمامی عزیزانی که تا تاریخ ۹7/۱2/۱
 جهت رزرو مراسم اقدام نمایند،تخفیفات ویژه ای اعطا کند

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09151611408 /09155629021 /056 - 58322590

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 ۳2 -  پـالک ۳۰/۶ 
بهلگردی: ۰۹۱۵7۴۱۹۵۵۶

Tooska 

جنـاب آقـای نایبـی فر
سرکـار خانـم دکتـر  بابائیـان

با نهایت تأسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده،
 ضمن ابراز همدردی، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران واسعه الهی

 و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
متخصصین زنان و متخصصین بیهوشی بیمارستان ولی عصر )عج(

کلیه وسایل و تجهیزات رستورانی و پذیرایی یک باغ 
 رستوران فعال به علت مهاجرت به فروش می رسد.

تلفن تماس: 09151۶0۶900

باغ منزل در خراشاد به متراژ 500 متر و  130 متر بنا واقع در 
حاشیه جاده اصلی با موقعیت عالی، مبله شده با  کلیه وسایل 

و امکانات به فروش می رسد.  تلفن تماس: 0915۶700۶58

آگهی مزایده حضوری فروش محصوالت پسته فرآوری شده 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس

از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت اطالع از شرایط مزایده تا پایان وقت اداری 
۹۷/۱۲/۱۱ به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای - دفتر حقوقی )تلفن ۳۲۲۱۳5۲۷( ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
فردوس )تلفن ۳۲۷۴۴۳۰۰( یا آدرس www.setadiran.ir و یا شماره حراج ۳۰۹۷۰۰۳6۳۷۰۰۰۰۰۴ مراجعه  نمایند.

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

دوست و همکار خوبم  سرکار خانم شهریاری
 با نهایت تاسف درگذشت برادر گرامی تان

شادروان میرمحمدعلی شهریاری
  را حضور شما ، برادرزاده ها وخانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و خود را در غم 
شما شریک می دانم. برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندم.

 مرکز مشاوره ارغوان ) تهران ( - زهرا حسنی آبیز

همکار محترم سرکار خانم  اصغری
 درگذشت مادربزرگ گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 
 غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای شما

 از درگاه خداوند متعال خواهانیم.
همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی
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اشتغال زایی برای۶ هزار زن سرپرست خانوار

مهر- مهناز امامدادی ، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار، از بازنگری در »الگوی توسعه مشاغل 
خانگی«خبرداد و گفت: در قالب الگوی جدید، از سال آینده اشتغال زایی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار در ۲۱ استان 
کشور کلید  می خورد. 

سرمقاله

روحیه تکدی گری را در 
کودکان کار پررنگ نکنیم
 *کاری

 )ادامه سرمقاله ...(طبق آمار ۹ ماهه در سال ۹۷ تعداد 
کودکان کار در استان ۱۲۷ مورد بوده اند که ۱۶ نفر 
آنها دختر و ۱۱۱ نفر پسر هستند که از این تعداد ۱۱۲ 
خراسان  کار  کودکان  هستند.  سرپرست  دارای  نفر 
دارای  بیشتر  بهزیستی   مدیرکل  گفته  به  جنوبی 
والدین معتاد هستند. عواملی مانند کمبود نهاد های 
اجتماعی مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، ناتوانی 
انطباق خانواده های کودکان کار با شیوه های زندگی 
شهرهای بزرگ، اعتیاد و مشکالت در خانواده، نبود 
نظارت کافی از سوی سازمان های ذیربط، همه دست 
به دست هم داده تا  این افراد در خیابان ها حضور  داشته 
و  همچنان به عنوان مشکلی صعب العالج در سیمای 
شهر خودنمایی کنند. به گفته مسئول بهزیستی هر 
کودک کار  در ۲ ساعت کار بیرجند متوسط ۵۰ تا ۶۰ 
هزار تومان  درآمد دارد؛ این در حالیست که شاید پدر او 
در یک روز ۳۰ هزار تومان درآمد داشته باشد،  بنابراین 
این موضوع براي کودکان کار، پاداش دهنده است و 
موجب تداوم کار آنها مي شود. البته تعداد ۷۳ کودک در 
استان ساماندهی شده اند که ایرانی بوده اند و از خدمات 
بهزیستی بهره مند شده اند. حمایت های ارائه شده به 
خانواده های  این کودکان شامل خدمات اجتماعی، 
تست ایدز، آموزش های فنی و حرفه ای، شناسایی 
نیازمندی های خانواده ها، سبد غذایی، چکاپ پزشکی و 
برگزاری کارگاه های فرهنگی است.  البته طبق قانون 
کودکان اتباع بیگانه شامل این خدمات نمی شوند.

خطراتی که این کودکان با آن روبرو هستند چون 
خشونت، بهره کشی، بزه دیدگی، بزهکاری و انحرافات 
ترحم آمیز و  برخورد  میان  این  در  و  است  اجتماعی 
همچنین طرد کردن، برخورد مناسب با کودکان کار 
نیست، بلکه باید با کودکان کار نیز همچون سایر 
بسیاری  کرد.  رفتار  احترام  با  و  مودبانه  جامعه  افراد 
از این کودکان اتباع افغانستانی هستند حتی لهجه 
بیرجندی دارند ولی ایرانی نیستند حتی ممکن است 
والدین آنها  در  همین شهر و استان به دنیا آمده باشند.

با این حال نگذارید  آنها از شما گدایی کنند ، حتی اگر 
التماس می کند توضیح بدهید که باید جنسش را ببینید 
آیا الزم دارید یا نه! شاید مردم نگاهی از سر ترحم به 
این کودکان بیندازند و با خرید از آنها بخواهند کمکی 
به آنها بکنند. در واقع برای ساماندهی  کودکان کار و 
جلوگیری از تبدیل کودک کار به گدا بهترین راهکار 
این است که به آنها کمک نشود!  در موقع خرید حتی  
یک بسته دستمال کاغذی با آنها  به مانند یک خریدار 
چانه بزنیم تا او نیز با حس یک فروشنده کاالیش را به 
ما عرضه کند در این وضع است که  روحیه تکدگری در 
آنها پرورش نمی یابد. )ادامه سرمقاله در ستون مقابل ...(

میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه 
بازار سیاه قیمت لوازم خانگی از بین رفت، گفت: به دلیل 
 کشش نداشتن بازار پیش بینی می شود قیمت ها افزایش نیابد.

محمد طحانپور درباره وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: 
پس از ماه ها که رکود در بازار لوازم خانگی وجود داشت در حال 
حاضر بازار از رکود خارج شده و خرید و فروش رونق گرفته و 
تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده است. وی افزود: طی یک ماه 
اخیر به دلیل فراوانی کاال و نبود تقاضا قیمت ها کاهش یافت و 
قیمت بازار سیاهی که به وجود آمده بود از بین رفت و به قیمت 

مصرف کننده رسید که موجب رونق بازار شد. 
طحان پور درباره تعداد شکایات رسیده به اتحادیه خاطر نشان 
کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان دی ماه حدود ۹۰۰ فقره شکایت 
از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، اتاق اصناف 
و مردم به اتحادیه رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی ادامه داد: از این تعداد، رضایت ۵۳۶ شاکی تامین شده 
و ۲۶۷ فقره نیز به دلیل به توافق نرسیدن به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت ارسال شد و مابقی نیز نیاز به رسیدگی خاصی 

نداشت.

وی گفت: بیشترین شکایت ها مربوط به ماشین لباسشویی، 
ظرفشویی و یخچال بوده است. طحان پور تصریح کرد: تعدادی 
از شکایت ها نیز مربوط به عدم تحویل کاال از سوی فروشنده 
بوده است که با دخالت اتحادیه، کاال ها به خریداران تحویل 

داده شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: فروشگاه ها 
موظف هستند لوازم خانگی به ویژه تلویزیون را مقابل مشتری 
از جعبه خارج کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنند و 

سپس آن را تحویل دهند.

بازار سیاه لوازم خانگی از بین رفت

احیا ی بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانوار و رانندگان در بودجه 98

ایسنا- یک عضو ستاد تنظیم بازار از وارد شدن نخستین 
محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در هفته آینده خبر 
داد و گفت: این واردات با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت 
گرفته و مقرر شده تا هفته آینده با هدف تنظیم بازار شب عید 
با نرخ مصوب عرضه شود. در هفته ها و ماه های گذشته قیمت 
گوشت مرغ در بازار روند افزایشی پیدا کرد و با وجود ثبات و 

کاهش قیمت مقطعی، مجدداً افزایش قیمت آن حدود یک 
هفته است که آغاز شده و به همین دلیل پس از ۶ سال گوشت 
مرغ نه تنها از صادرات منع شد، بلکه به جرگه محصوالت 
وارداتی پیوست. وی اظهار کرد: نخستین محموله گوشت مرغ 
وارداتی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هفته آینده توسط بخش 
خصوصی وارد کشور می شود. این مصوبه مربوط به جلسه 
هفته قبل ستاد تنظیم بازار بوده و مقرر شده توزیع آن هفته 
آینده با نرخ مصوب تنظیم بازاری صورت گیرد. وی با بیان 
اینکه این محموله وارداتی به صورت گوشت مرغ منجمد 
است، افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات ۳۰ 
هزار تن گوشت مرغ به تصویب رسیده و هدف از آن، تنظیم 
بازار این محصول پروتئینی در آستانه شب عید است تا مردم 

بتوانند در شرایط متعادل تری نیازمندی خود را تأمین کنند.

 )ادامه سرمقاله ...( اما بهترین کمکی که می توانید 
به این بچه ها و خانواده هایشان بکنید ایجاد زمینه 
یا   )NGO( نهاد  مردم  درموسسات  داوطلبانه  کار 
موسسات و نهادهای مربوطه است تا به جای اصلی 
خودشان یعنی محیط خانواده و فضای مدارس برگردند.

 Avaeran۱@ لطفا نظرات خود را به ایدی تلگرام(
ارسال کنید(

منابع سیستم بانکی جوابگوی پرداخت 
وام ازدواج ۳۰ میلیونی است

تسنیم-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
صف متقاضیان وام ازدواج زیاد نیست، گفت: منابع به 
میزانی که مبلغ ۳۰ میلیون تومان وام به ازای هر زوج 
را تامین کند در قالب حساب های پس انداز قرض 
الحسنه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی  با اشاره به تصویب 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 برای پرداخت وام 
ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به زوج های جوان، گفت: 
وام ازدواج در قوانین بودجه سال های گذشته با این 
هدف برای زوج های جوان در نظر گرفته شد که این 
زوج ها بتوانند اسباب اولیه زندگی خود را فراهم کنند.

 رئیس شورای تامین دام: از دپوی ۱۷ هزار
 تن گوشت در گمرک شوکه شدیم

تسنیم- منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام  
اظهار کرد: ۱۷ هزار تن رقم بسیار باالیی است و افرادی 
که این کار را کرده اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
وی افزود: ورود این حجم گوشت به بازار تاثیر زیادی 
در تامین گوشت مورد نیاز و کاهش قیمت ها خواهد 
داشت.رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: ذخیره 
فعلی کشور برای گوشت قرمز ۲۵ هزار تن است که این 
رقم بی سابقه است و حاال ۱۷ هزار تن گوشت قرمز در 
گمرک باقی مانده و باعث شوکه شدن ما نیز شده است.

مصوبه مهم اقتصادی برای مرزنشینان

میزان-بر اساس مصوبه هیئت دولت، صد قلم کاالی 
ممنوع )گروه ۴( توسط مرزنشینان با رعایت مقررات 
هیئت  جلسه  نامه مصوب  تصویب  ورود شد.  قابل 
وزیران در خصوص”اصالح تصویب نامه هیئت وزیران 
درخصوص ورود ۴۱ قلم کاالی مورد نیاز مرزنشینان”، 
طی نامه شماره ۱۵۶۵۹۱ توسط معاون اول رئیس 

جمهور ابالغ گردید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹8 در مجلس، از تخصیص 
ردیفی در الیحه بودجه ۹8 برای احیای بیمه قالیبافان، زنان 
سرپرست خانوار نیازمند و رانندگان به منظور رفع مشکالت آنها 

خبر داد. سمیه محمودی در بیان وضعیت اعتبارات تخصیص یافته 
در بودجه ۹8 برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، گفت: ما در 
بند ۲۳ تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه ها توجه به این قشر را 
در اولویت قرار داده ایم، ضمن اینکه نام زنان سرپرست خانوار را 
در بخش های مختلف الیحه بودجه ۹8 هم آورده ایم. نماینده 
مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
بخش هایی از بودجه ۹8 که زنان سرپرست خانوار در آنها مورد 
توجه قرار گرفته اند، ادامه داد: ما در حوزه کمک به زندانیان، 
زنان سرپرست خانوار نیازمند را در اولویت قرار داده ایم، ضمن 
اینکه حدود چهار بخش دیگر این الیحه هم حمایت از زنان 

سرپرست خانوار را در اولویت قرار داده ایم. وی در پاسخ به اینکه 
آیا در الیحه بودجه ۹8 به بیمه زنان خانه دار هم اشاره شده 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود 
است، بنابراین تخصیص اعتبارات الزم برای اجرای بیمه زنان 
خانه دار در الیحه بودجه ۹8 محقق نشده است و چنانچه در زمان 
بررسی این الیحه در صحن مجلس این امکان وجود داشته 
باشد، سعی می کنیم نگاه ویژه ای به این بخش نیز داشته باشیم. 
وی یادآور شد: البته در الیحه بودجه ۹8 تخصیص ردیفی برای 
بیمه زنان سرپرست خانوار و قالیبافان به طور ویژه دیده شد و این 
در حالی است که چند سالی بود بیمه قالیبافان در لوایح بودجه 

نیامده بود، اما در این دوره آن را مجدد احیا کردیم و در بودجه 
ساالنه قرار داریم، همچنین بیمه رانندگان نیز در این الیحه 
مورد توجه قرار گرفت تا مشکل این قشر هم برطرف شود. وی 
تصریح کرد: اقدام موثر دیگری را که با وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار دنبال کردیم، 
این بود که در گام نخست آنها را شناسایی کنیم که الزم است 
برای تحقق این مهم سامانه ای ایجاد شود، ضمن اینکه هر زن 
سرپرست خانواری به حمایت مالی نیاز ندارد، بنابراین باید زنان 
نیازمندی که از تمکن مالی الزم برخوردار نیستند، شناسایی شوند 
تا بتوان روند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آنها را پیگیری کرد.

نخستین محموله وارداتی مرغ در راه ایران

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی از اولتیماتوم به ۶  ایرالین داخلی 
برای قطع پروازهای چارتری خبر داد و گفت: در صورتی که 
این شرکت ها پروازهای چارتری خود را قطع نکنند مجوز مسیر 
پرواز چارتر شده لغو می شود. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به 
این پرسش که با وجود تاکید شما مبنی بر ممنوعیت پرواز 
چارتری اما همچنان این نوع پروازها از سوی شرکت های 

پروازهای  بلیت  فروش  گفت:  می شود،  فروخته  چارتری 
چارتری بدون بسته تخلف است و شرکت ها باید به همراه یک 
بسته سفر این پروازها را به فروش برسانند.وی ادامه داد: اینکه 
ایرالین ها به دلیل آنکه سیستم فروش بلیت ندارند، نمی توانند 
پروازهای خود را به فروش برسانند و آن را در اختیار یک 
آژانس یا چارترکننده ای قرار می دهند و این شرکت چارترکننده 
با نرخ باال بلیت را به فروش برساند تخلف است،همچنین اینکه 
اعالم شود پروازهای چارتری کنسلی ندارد و پول مردم را پس 
نمی دهند هم تخلف است. دی ماه امسال سازمان هواپیمایی 
کشوری به تمام شرکت های هواپیمایی اعالم کرده که از اول 
بهمن ماه فروش پرواز چارتری بدون بسته سفر ممنوع است 
در این راستا نیز به ۶ شرکت اخطار داده ایم تا پروازهای چارتری 

خود را قطع کنند.

اولتیماتوم وزیر راه به ۶ ایرالین برای قطع پرواز های چارتری

     ۳2 44 ۶۶ ۶۶/۳2 42 4۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

 دعوت نامه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند 
)نوبت دوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹ صبح به 
حد نصاب نرسیده است،جلسه نوبت دوم چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۹ صبح در 
محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر تشکیل می شود. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می شود حضور بهم رسانند. ضمنا متقاضیان عضویت در سمت بازرسان 

انجمن تقاضای کتبی خود را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه تحویل دهند.
ا- استماع گزارش هیئت مدیره ۲- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یک سال

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

تلفــن: ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگی خواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار
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آغاز نام نویسی چهاردهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن

صداوسیما-نام نویسی چهاردهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در خراسان جنوبی آغاز شد. رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی استان گفت : چهاردهمین 
دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته های ۱۰ جزء ، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار می شود.سلمانی با بیان اینکه این طرح در هر سال یک بار 

 انصافا، لطف کنید به گوش مسئوالن برسونید از صبح برگزار می شود افزود : عالقه مندان می توانند تا ۲۱ اسفند امسال در این دوره شرکت کنند.وی گفت : افراد می توانند برای نام نویسی به آدرس الکترونیکی www.telavat.com مراجعه کنند.
تو صف گوشت بودم ولی وقتی گوشت آمد به نصف 
جمعیت رسید، این چه برنامه ریزیه؟! برا چی سبد کاالیی 
نمی کنند تا به همه برسه؟ بخدا تا امروز گوشت هایی 
که توزیع شده چه گوساله و چه گوسفندی رنگش رو ما 

ندیدیم. این چه نظارتیه؟ متاسفیم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. واقعا جای بسیار تاسف است که بند امیر شاه که 
مکان تفریحی بسیاری از شهروندان است با بارندگی 
ها لبریز شد اما با شن های موجود تمام آب های 
بارندگی به هدر رفت کاش یه مسؤل بیاد جواب بده 
چه ارگانی متولی الیروبی بند امیر شاه می باشد که 
این وضعیت پیش نیاد االن که هیچ الاقل هرچه 
سریعتر اقدام کنند تا بارندگی های هفته آتی بند رو 
لبریز آب ببینیم نه لبریز شن. البته اگر اقدام کنن با 
آبی که االن جاری است سه چهار روزه بند پر آب می 
شود. مسئول یا بهتر از بقیه استاندار عزیز و زحمتکش 

ما منتظر دستوریم بسم ا...
9۱5...6۰8
سالم آوا. به مسئوالن شورای شهر و اتوبوسرانی بگو 
بنده یک هفته شده آمار دقیق کارت شارژ اتوبوسم رو 
می گیرم با هر بار زدن کارت و سوارشدن 43۰ تومن از 
موجودیش کم می کنه در اینجا چند تا سوال برام پیش 
آمده ؛ ۱-چرا بغل اتوبوس ها زدن کرایه 4۰۰ تومن؟ ۲- 
آیا ازهمه کارت ها این مبلغ کسرمیشه؟  3- آیا مبلغ اضافه 
کسر شده حق الناس هست یا خیر؟ لطفا پاسخ دهید. 
9۱۱...۲4۱

الحمدا... از بارندگی های اخیر جمع آوری آبهای باران 
در بیرجند که به دلیل ایزوگام و آسفالت، هدر رفت 
ناچیزی هم دارد، و استفاده آن در امور کشاورزی و 

حتی خوراکی،می تواند مثمر ثمر باشد.
9۱5...537
باسالم. می خواستم بگم ما کارمندا چه گناهی کردیم 
که پول اضافه کار و رفاهی و پاداش آخر سالمون باید 
صرف خرید سوغات برای وزیر و معاون وزیری بشه که 

هرچند وقتی هوس می کنن به استان ما سفر کنن.
9۰۱...43۰
سد  زنند  می  سدها  آبگیری  از  دم  که  مسئوالنی 
بهدان که هرساله آبگیری می شود یک شبه تخلیه 
می گردد. لطفا به این موضوع رسیدگی شود و آب 
اینکه به فکر  نه  های داخلی را جمع آوری کنند 

باشند از دریای عمان آب بیاورند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ضمن عرض خسته نباشید لطفا در خصوص 
بفرمایید. چرا  تهیه  نامناسب گوشت گزارش  توزیع 
گوشتها را به شیوه دیگر توزیع نمی کنند. ما کارمندان 
دولت که در اداره و مدرسه هستیم که نمیتونیم کارمون 

را ول کنیم و در صف بایستیم
ارسالی به تلگرام آوا
با عرض سالم خدمت مسئوالن استان من جوان 
3۲ ساله و متاهل؛ دارای یک فرزند مدرسه ای وخانه 
اجاره ای؛ کارگر هستم اما بیکار دوماه شده اجاره 
خونم  رو کار نکردم، دو ماه شده نان خوردن نداریم 
با این همه گرانی مزه گوشت مرغ رو حتی فراموش 
کردیم دو دوره شده سبد حمایت دولتی اعالم می 
کنند اما شامل حال ما بی بضاعت ها نشد آخه چرا؟  

خوهشا به دادمون برسید.
9۱5...۱5۱

سالم آوا. به هرجا بشود گفتیم و نوشتیم هیچکس 
دستگاه  چند  معلم  خیابان  انتهای  کند  نمی  توجه 
کامیون واتوبوس پارک می کنند و هر روز صبح با 
روشن کردن آنها آرامش مردم را بهم می ریزند مگر 
ورود کامیون به شهر ممنوع نیست هر چه به ۱۱۰ 
زنگ می زنیم اتفاقی نمی افتد می گویند  بروید زمین 
را دیوار کنید مگر زمین مال من است که دیوارش کنم 

این چه پاسخگویی است؟
9۱5...835

با سالم،از شهرداری محترم سجادشهر خواهشمندیم 
طرح نوسازی و بهسازی بلوار غدیر و فضای سبز 
حاشیه بلوار که وضعیت بدی دارد را اجرایی کند. این 
فضای سبز محل انباشت زباله و حیوانات مانند موش 
و گربه و سوسک شده است.لطفا این مکان را هم 

مانند موارد مشابه در شهر، سنگ فرش نمایید 
9۱5...7۲۰

سالم.ما که از صبح ساعت هفت رفتیم هر آدرسی که 
داده بودین گفتن ما شصت نفر سهمیه داشتیم که اسم 
نوشتن واینستین نمیرسه خالصه اینقد آشنا و دخترخاله 

و پسر عمه و... داشتن که به مردم عادی نمیدادن
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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پول در برابر سواد!  کمک های داوطلبانه در پوشش اجبار
قصه تکراری دریافت پول در مدارس استان 

توسط  پول  دریافت  تکراری  داستان  آبادی-  مهدی   
مدارس دولتی در سال های اخیر از دغدغه های خانواده 
هایی  است که زندگی معمولی داشته و از پس شهریه 

های سنگین مدارس غیرانتفاعی برنمی آیند. 
ممنوعیت  از  همواره  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  اگرچه 
دریافت پول توسط مدارس دولتی خبر می دهند، اما زخم 
هر سال  دولتی  مدارس  توسط  اجباری  پول  دریافت  کهنه 
بهانه  به  که  پول هایی  می کند،  باز  سر  نام  ثبت  وقت   در 
های گوناگون جمع آوری کمک های مردمی، کالس های 
فوق برنامه، فعالیت های کمک آموزشی، اردوهای تفریحی 
آموزشی، در ابتدای سال تحصیلی و یا طول دوران تحصیل 
از والدین مطالبه می شود. این در حالی است که طبق اصل 
3۰ قانون اساسی، دولت موظف است که برای همه ایرانیان 
از آغاز دبستان تا پایان دوره دبیرستان امکان تحصیل رایگان 
را فراهم کند، اما هنوز دست مدارس دولتی به سوی اولیای 
دانش آموزان دراز است و توقع کمک های مردمی به مدارس 
به حّدی رسیده که والدین را از جلساِت اولیا و مربیان فراری 
می دهد. وزارت آموزش و پرورش هر سال بخشنامه ای برای 
 جلوگیری از پرداخت هرگونه وجهی از والدین دانش آموزان

صادر می کند اما مدیران مدارس دولتی با وجود بخشنامه های 
و  دانش آموزان  از  گوناگون  عناوین  تحت  وزارتی  قاطع! 
خانواده های آنها پول می گیرند. بخشنامه هایی که به گفته 
والدین دانش آموزان عماًل کارایی الزم را برای خانواده ها ندارد.

با توجه به سخت شدن وضع اقتصادی و افت قابل توجه قدرت 
خرید مردم، از این موضوع که باعث ایجاد دلهره و اضطراب 

والدین دانش آموزان شده، به سادگی نمی توان گذشت.

این حق الناس است

محسنی، که فرزندش در دوره دوم دبیرستان تحصیل می 
کند، به خبرنگار آوا می گوید: مبلغی برای کمک به مدرسه 
اوایل سال تحصیلی پرداخت کرده ام اما چند روز قبل نیز، 
وی  داشتند.  را  والدین  کمک  تقاضای  مدرسه  مسئوالن 
افزود: قدرت کمک دوباره به مدرسه را دارم اما والدینی که 

وضع مالی مناسبی ندارند، چه گناهی دارند.
باره می گوید: این  در  نیز  آموزان  دانش  از   مادر یکی دیگر 

کمک داوطلبانه معنا ندارد و حتی ریالی  که تحت این عناوین توسط 
والدین پرداخت می شود، رضایت اولیای دانش آموزان را به همراه 
نخواهد داشت و این پول زور و حق الناس است و آن دنیا دامن تان 
 را می گیرد. عباسی ادامه می دهد: مدارس امروزی هم مثال یک 
ضرب المثل قدیمی هستند. با اینکه وزارتخانه این کار را غیر 
قانونی می داند اما مدارس به بهانه های گوناگون هرچند مبلغ 

ناچیز از اولیا می گیرند. وی از خرید کتاب های کمک درسی نیز 
گله مند است و می گوید: تبلیغات تلویزیونی زیاد به معرفی اینگونه 
کتاب ها پرداخته که تاثیری بر روند تحصیل دانش آموزان ندارد 

و فقط جیب عده ای را پر می کند. 

دیگر چه پیش خواهد آمد، 
خدا می داند  

دبستان  در  فرزندش  که  آموزان  دانش  از  یکی  پدر 

باره بیان   مشغول به تحصیل است، خاطره تلخی در این 
به  کمک  تقاضای  دخترم  مدرسه  گذشته،  سال  کند:  می 
مدرسه را کرده بود که آن موقع، وضع مالی مناسبی نداشتم 
و در نتیجه پرداخت نکردم. چند روز بعد، دخترم با گریه از 
مدرسه آمد و زمانی که علت آن را پرسیدم، متوجه شدم که 
همه دانش آموزان جز دخترم این کمک ناچیز را پرداخت 

کرده بودند و دخترم توسط همکالس هایش، مسخره شده 
بود. این خاطره  به قدری برایم دردناک بود که هیچ وقت 

فراموش نخواهم کرد.
 آقای خّرمی پدر دانش آموز دیگری که فرزندش در مدرسه 
نمونه دولتی درس می خواند، در این باره می گوید: اول 
سال تحصیلی 35۰ هزار تومان برای شهریه از ما گرفته 
شد، در عین حال وضع درس دخترم تفاوتی با قبل از ورود 
به مدرسه نمونه دولتی نداشته است و تقریبا برای هیچ، 

پول پرداخت کرده ایم. وی افزود: قانون اساسی، آموزش 
و پرورش را تا دوره دبیرستان رایگان کرده اما مدارس غیر 
انتفاعی را به وجود آوردند و گفتند منافاتی ندارد، دوباره به 
مدرسه دولتی، پسوند نمونه اضافه کردند و شهریه گرفتند. 
اکنون از مدارس دولتی نیز به بهانه های گوناگون، کمک 
هزینه می گیرند. دیگر چه پیش خواهد آمد، خدا می داند.

 

بدهند پول  خواست  دل شان  قدر  هر  والدین 

مدیر یکی از مدارس دولتی درباره این موضوع با بیان اینکه 
نمی  گرفته  آموزان  دانش  والدین  از  اجباری  هزینه  هیچ 
شود، گفت: هزینه های اخذ شده کامال داوطلبانه و تحت 
پرداخت  در  اجباری  و  باشد  می  مدرسه  به  کمک  عنوان 
باشد!  مدارس  و  والدین  بین  باید همکاری  اما  نیست   پول 
و والدین هر چه قدر دل شان خواست پول بدهند.  وی افزود: 

مخارج مدارس به قدری زیاد است که آموزش و پروش توانایی 
الزم برای پرداخت تمام این موارد را ندارد. به طور مثال قبض 
آب و برق این مدرسه 6۰۰ هزار تومان شده با اینکه در قانون 
جدید، مدارس از پرداخت این موضوعات معاف شده بودند. وی 
ادامه داد: هزینه های ناچیزی که داوطلبانه از والدین گرفته می 

شود، خرج خود دانش آموزان می شود.

مدرسه با این سرانه،
 یک ماه هم اداره نمی شود

این  در  هم  بیرجند  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  معاون 
ریاست  به  ای  جلسه  تحصیلی  سال  از  قبل  گفت:  باره 
فرماندار برگزار و با توجه به سرانه اندک که کفاف اداره 
کردن مدارس را نمی دهد، مدیران مجاز به دریافت کمک 
افزود:  سرمدی  خانم  شوند.  می  ها  خانواده  از  اختیاری 
مدارس دولتی 5۰ هزار تومان برای تمام سال تحصیلی 
البته  مجاز به دریافت از اولیای دانش آموزان هستند که 
برخی از خانواده ها بیشتر و برخی نیز کمتر می دهند تا 
جایی که بعضی از مدیران ما قادر به گرفتن همین 5۰ هزار 
تومان نیز نیستند. وی ادامه داد: مدارس دولتی حق ایجاد 
فشار به خانواده ها برای برگزاری کالس های آموزشی و 
کتاب های کمک درسی را ندارند و در صورت مشاهده با 

آنها برخورد می شود. 
پول  درباره  بیرجند  پرورش  و  آموزش  پیشتیبانی  معاون 
گرفتن از معلمان برای برگزاری کالس ها نیز می گوید: 
معلمان  از  زندگی  ثبت  خدمت  زمینه  کالس  برای  فقط 
۱۲۰۰ تومان گرفته شده است که از طرف وزارت آموزش 
از  ای  هزینه  موارد  باقی  در  و  شده  مشخص  پرورش  و 
فرهنگیان گرفته نمی شود. سرمدی با بیان اینکه سرانه  
می  است،  سال  در  تومان  هزار   ۲ مدارس  آموزی  دانش 
افزاید: با این مبلغ مدارس را یک ماه نمی توان اداره کرد. 
به طور مثال هزینه آب و برق مدارس در ماه بالغ بر 5۰۰ 
این  جبران  برای  مدارس  مدیران  و  شود  می  هزارتومان 
هزینه ها به سمت خیران می روند. وی تاکید کرد: والدین 
برای گزارش تخلف های مدارس به اداره ارزیابی عملکرد 

اداره آموزش و پرورش بیرجند مراجعه کنند.

برزجی- بیابان کجی و تاالبی که در آن واقع شده با اینکه به 
عنوان یک نمکزار معروف است اما جاذبه های شیرینی دارد 
که می تواند مورد توجه گردشگران و طبیعت گردان قرار گیرد. 
خراسان جنوبی به عنوان استانی بیابانی و کویری جاذبه های 
زیبایی دارد و نمکزار کجی،  از جاذبه های دیدنی شهرستان 
نهبندان است. این بیابان دامن پهنی از رشته کوه های بلند 
باران و بهاران بوده و خاک شور آن زیستگاه تاغ های صبوری 
 است که ایستاده در مقابل باد با گرد و خاک های ماسه ای

دست و پنجه نرم می کنند. جنگل های تاغ منطقه کجی، سد 
دفاعی محکم در برابر بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است و این 
را می توان از انباشت ماسه هایی که پا بر گلوی تاغ ها می 
فشارند، فهمید. در این بیابان، تنها خواسته آسمانی می تواند 
باران باشد و شاخه های تاغ به مثابه دستان نیایشگری است 

که رو به آسمان بلند شده و طلب باران دارند. 
شترهای سرگردان در نمکزار کجی ، آهسته گردن می کشند و 
حرکت می کنند؛ آنچه این خاک شور، نمک گیرشان کرده بوته 
های خارشتری است که با ولع زیاد به دهان می گیرند. خارشتر 
این گیاه صبور صحرا، با افتادگی تمام روی خاک مقابل قدم 
های هر عابری سر خم کرده و گاهی هم ساقه خشک آن زیر 
گام های بی پروا در هم شکسته می شود. چاه ؛ بخشی از بیابان 
کجی است. حلقه ای کوچک که آب شور درون آن شتران 
تشنه را سیراب می کند. خاک این شوره زار لذت قدم زدن 
را بیشتر می کند، وقتی که گام ها به روی زمین گذاشته می 
 شود، خاک نمک هاِی باران خورده و خیس زیر پا فرو می رود. 
این خاک سال گذشته بارانی به خود ندید و پیش تاالب پایین 
دستش شرمسار بود اما امسال آنقدری باریده که تاالب هم 
کمی سیراب شده و اکنون هم پناهگاه مرغابی های مهاجر 
است. تاالب، بخشی از بیابان کجی نمکزار محسوب می شود 

که از دور همچون هاللی نقره ای بر پایین این دامن وسیع 
چشم نوازی می کند.

** رقص نور ستارگان در شب تاالب 

شاید تنها زمانی که بتوان تاالب را با همه زیبایی هایش یک جا 
دید، غروب است. آن زمانی که خورشید آرام آرام دامنش را از 
روی زمین جمع می کند ؛ مرغابی هایی که در این تاالب مامن 
گزیده اند فرصتی برای رقصیدن می یابند. به سوی افقی که رو 
به انتهاست پر می کشند و پرواز دسته جمعی شان در آسمان 
نیلگون غروب بیابان، چشم ها را به وجد می آورد. هرچه قدم ها 

 به تاالب نزدیک تر می شود صدای پرندگان را می توان واضح تر
شنید. از اینجا به بعد بوی حیات تازه تر به مشام می رسد. 

با تاریک شدن هوا سکوت بیابان هم بیشتر شده و زمانی که 
ستاره ها یکی پس از دیگری چشم باز می کنند تماشای رقص 

نورشان در پرده سیاه آسمان دلپذیرتر خواهد بود. 
تاالب فقط پناهگاه پرندگان مهاجر نیست بلکه سفره ای با 
برکت برای ساکنان کجی است که نمک گیرش شده اند و 
سختی کیلومترها دوری از شهر و امکانات روز را در این بیابان 

به جان خریده اند تا کنار تاالب بمانند. 
این مردمان آنقدر ساده و قانع هستند که در این دنیای پر رمز 
و راز تجارت، قوت و روزی خود را با فروش چند گونی نمک از 

تاالب یا چرای چند شتر و گوسفند تامین می کنند. 

** گنده گاو؛ آبشاری از آب های معدنی

محیط بانی که در نزدیکی تاالب روزگار می گذراند زیبایی های 
این نمکزار را بیشتر دیده است. امیر کوهستانی در دیده بانی 
هایش رد پایی از گرگ، شغال و کفتار را دیده که حوالی تاالب 

و در بیابان کجی زندگی می کنند. 
وی وجود »آبشار گنده گاو« در نزدیکی تاالب کجی را از 
دیگر جاذبه های نمکزار عنوان می کند و می گوید: آب این 
آبشار معدنی بوده که با خاصیت درمانی مورد استقبال بسیاری 

از طبیعت گردان است. این محیط بان بهترین زمان مسافرت 
به کجی نمکزار و دیدن جاذبه های طبیعی آن را نیمه های 
اسفند تا اردیبهشت ماه می داند و می افزاید: اینجا با همت 
محیط زیست سایت پرنده نگری ایجاد شده که عالقه مندان 
می توانند در ساعت حضور پرندگان از زیبایی مناظر بکر این 
منطقه دیدن کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی نیز با اشاره به بارندگی های پاییز و زمستان امسال 
می گوید: با باران هایی که امسال بارید اولین گروه پرنده 
های مهاجر آبان ماه به تاالب کجی نمکزار نهبندان فرود 
آمدند. حسن اکبری با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲۰ درصد 
از تاالب کجی نمکزار آبگیری شده است، می افزاید: در حال 
حاضر 5۰۰ قطعه مرغابی سرسبز در تاالب کجی زندگی 
می کنند. وی خوتکا، فالمینگو، پلیکان و کاکایی را از دیگر 
پرندگانی دانست که سال های گذشته در این تاالب مشاهده 
شدند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه 
می دهد: تاالب کجی در ادوار دور یکی از تاالب های دائمی 
ایران بوده است و پرندگان مهاجر در تمام فصول در این 
منطقه حضور داشته اند اما با گذر زمان و خشکسالی های 
به وجود آمده این تاالب به صورت فصلی آبگیری می شود.

وی تصریح می کند: خشکسالی های پیاپی و خشک شدن 
تاالب تهدیدی بزرگ برای پرندگان مهاجر و دیگر حیوانات 
بومی این منطقه است زیرا حجم عظیمی از انواع حیوانات در 
این منطقه زیست می کنند.اکبری هوبره، زاغ بور، باقرقره، 
خرگوش، روباه، گربه شنی، شغال، گرگ و انواع جونده و 
خزنده را از دیگر حیواناتی ذکر می کند که در این منطقه 
زیست می کنند. وی یادآور می شود: تاالب کجی نمکزار 
دارای ۲۲ هزار هکتار وسعت است که در 75 کیلومتری شهر 

نهبندان و ۱۱۰ کیلومتری شهرستان بیرجند قرار دارد.

شوره زار شیرین
نت

نتر
س :ای

عک

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
       09155618482 -32227177

   موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۲۹۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۶ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین امینی  
فرزند رضا به شماره شناسنامه ۵۳  صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۳۲۹۰۸۸۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل 
بر اتاق به مساحت ۱۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت سبحان انوری محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸        تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند - هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۲۲۹-۱۳۹۷/۱۰/۲۹ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا فرازی نیا فرزند محمد کریم به شماره 
شناسنامه ۵ و شماره ۰۶۵۲۷۲۷۲۸۱ نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۳4/۶۵ مترمربع قسمتی از ۱4۰۲- اصلی بخش 
۲ بیرجند از محل مالکیت محمد علي منصف و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0۹153۶1854۶ 
0۹15۶00854۶

حمـل اثاثیـه 
منـزل مداحـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر
 داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0۹1572038۶3          

         فروشگاه به کشت : 0۹101۹۶25۶7
بیرجند: 0۹153۶1334۹- صادقی            قاین: 0۹153۶10502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 0۹153۶۶1۶۹4    فروشگاه پانیا: 0۹153۶۶0۶87

فقط با ۲0 هزار تومان



موفقیت و انرژی

رازهای موفقیت

با اطرافیان خود بجوشید

هرچه  پیوندد.  نمی  وقوع  به  خأل  در  موفقیت 
برای  و  باشید  داشته  برخورد  دیگران  با  بیشتر 
کمک کردن به آنها از خود اشتیاق و عمل نشان 
به شما و تحقق  بیشتر  نیز  اطرافیان شما  دهید، 

رؤیاهایتان کمک خواهند کرد.
همیشه کارهایی وجود خواهد داشت که خودتان باید 
انجام دهید؛ اما تعداد این نوع موارد زیاد نیست. واگذار 
کردن مسئولیت به دیگران در اکثر مواقع کارایی را 
باال می برد. این کار باعث می شود امور مختلف 
با مهارت های افراد هماهنگی بیشتری پیدا کند و 
به شکل دهی تیمی قابل اعتماد و متعهد بیانجامد. 
بیاندازید.  خود  وقت  گذراندن  نحوه  به  نگاهی 
 این کار به شما خواهد گفت به آن اندازه ای که 

می گویید به اهداف خود متعهد هستید یا خیر.

راه های رسیدن به موفقیت در زندگی

ای  ما عالقه  که  است  کارهایی  کارها،  از  برخی 
آن  انجام  برای  و همیشه  نداریم  آن  انجام  برای 
نق می زنیم. برای موفقیت در زندگی الزم است 
از انجام این کارها لذت ببریم و نق نزنیم زیرا نق 
زدن تنها سبب خستگی می شود و موجب می شود 

کار را به درستی انجام ندهید.
کارهایتان را از صمیم قلب انجام دهید و به کارتان 
ایمان داشته باشید زیرا جریان ضعیف آب سبب آبیاری 

قسمتی از باغچه می شود.
خواستن، باد را از وزش باز نمی دارد و برف را تبدیل 
 به آب نبات نمی کند. خواستن موجب تغییر چیزی 
نمی شود پس اگر می خواهید چیزها را بهتر از خودشان 
تبدیل کنید، همه چیز را همانگونه که وجود دارد بپذیرید.

تمریناتی برای شادسازی درون خود انجام دهید و منتظر 
نباشید که دیگران شادی را برای شما به ارمغان بیاورند.

اما  کنید  تالش  همواره  و  کنید  آزاد  را  تان  ذهن 
نتایج کار را واگذار کنید زیرا نتیجه کار در کنترل ما 
نیست پس دلیلی ندارد برای چیزهایی که در کنترل 
آغاز  را  کاری  وقتی  کنیم.  تلف  وقت  نیستند،   ما 
می کنید فقط منافع خودتان را در نظر نگیرید و به 
فکر منافع دیگران نیز باشید ، زیرا اینگونه دیگران از 
کار کردن برای شما لذت می برند و سبب موفقیت 
شما می شوند. هنگامی که تصمیم به انجام کاری 
گرفتید ازخود بپرسید چه کاری انجام دهم که به نفع 
همه باشد و فقط نفع خود را در نظر نگیرید. انسان وقتی 
شنا می آموزد که از فرو رفتن در آب نترسد پس هنگامی 
که به مشکلی بر خوردید نه خودتان و نه دیگران را 
سرزنش نکنید.برای موفقیت در انجام هر کار، باید 
قبل از انجام کار تصویر واضحی از کار داشته باشید و 
 همان طور که در باد شدید، نخ بادبادک را محکم نگه 

می دارید،هدفت را نیز محکم نگه دارید.

یکی دوساعت قبل خواب
 تلفن همراه را از خود دور کنید

اگر معتاد به تلفن همراه و از همه مهم تر فضای مجازی 
هستید، شک نکنید که بی خوابی در کمین است. به این 
دلیل که خواندن یا دیدن اخبار به ویژه اگر هیجان آور یا 

ناراحت کننده باشند، زمینه ساز ابتال به بی خوابی هستند. 
برای خواب آرام باید حداقل یک تا دو ساعت پیش از 
خواب ارتباط تان را با تلفن همراه به ویژه فضای مجازی 
قطع کرده و سعی کنید ذهن را در حالت آرامش قرار دهید. 
دمای اتاق، راحت بودن سرویس خواب و نور مناسب از 

دیگر شاخص ها برای خواب و استراحت هستند.

التهاب و تورم پا و گردن
 در حالت بی خوابی

در حالت بی خوابی و اضطراب معموال ماهیچه های 
کل بدن منقبض می شوند. اما بعضی قسمت ها مانند 
مچ و کف پا، گردن، مچ دست ها و کف آنها بیشتر در 

معرض انقباض و آسیب قرار دارند. التهاب و تورم مچ 
و کف پا، گرفتگی تاندون ها، ناتوانی در راه رفتن بعد 
از بلندشدن از تختخواب  همگی ناشی از بی خوابی، 
اضطراب و انقباض عضالت است. بنابراین سعی کنید 
در این حالت هم، کف پاها را به شکل مناسب قرار 

دهید. پاشنه باید با تشک زاویه نود درجه بسازد.

سیب میوه ای
 با فواید شگفت انگیز 

خیلی ها تصور می کنند میوه ها در رژیم غذایی دیابتی ها 
جایی ندارند اما این درست نیست. فرد دیابتی می تواند 
میوه هایی با شاخص گلیسمی پایین یا متوسط )مانند 

در  سیب  عدد  یک  خوردن  کند.  مصرف  سیب( 
 روز، فواید دیگری نیز دارد چون حاوی فیبر زیاد و 
ویتامین C بوده و چربی نیز ندارد. ضمنا سیب را به 
راحتی می توانید با خود همراه داشته باشید. همچنین 
می توانید سیب را بپزید و با کمی دارچین به عنوان 

دسر یا یک اسنک گرم میل کنید.

جو دو سر مفید
 برای دیابت و قلب

غذایی  برنامه  یک  دارید،  دیابت  پیش  یا  دیابت  اگر 
مناسب، کلید کنترل قند خون تان است. گاهی انتخاب 
غذا یا نوشیدنی مناسب در یک رژیم غذایی دیابتی کار 

سختی می شود. جو دوسر فقط برای قلب مفید نیست، 
بلکه می تواند قند خون تان را نیز تنظیم کند. جو دوسر 
مانند سیب، شاخص گلیسمی پایینی دارد. فراموش نکنید 
که جو دوسر فرآوری شده و آماده، شاخص گلیسمی اش 
افزایش یافته است و مناسب دیابتی ها نیست. می توانید از 

جو دوسر در انواع سوپ ها  استفاده کنید.

کمتر با اتومبیل این طرف 
و آن طرف بروید

کم  برای  می توانید  که  کارهایی  بهترین  از  یکی 
روز  در  بیشتر  تحرک  و  نشستن  زمان  از  کردن 
که  است  زمانی  رساندن  حداقل  به  دهید  انجام 

استفاده می کنید. می توانید در صورت  اتومبیل  از 
دوچرخه  یا  بروید  پیاده  کارتان  محل  تا  امکان 
سواری کنید. اگر هم امکانش نیست، حداقل دورتر 
از مقصد پارک کنید و تا رسیدن به پشت میزتان 
به  می توانید  اتوبوس هم  و  مترو  در  بروید.  پیاده 

جای نشستن روی صندلی، بایستید.

اگر خیلی سریع غذا می خورید از این نکات برای کاهش سرعت استفاده کنید. شاید در ابتدا به تالش زیادی نیاز باشد، اما 
پس از مدتی آهسته غذا خوردن برایتان ساده خواهد شد. به جای اینکه مقدار زیادی غذا را یکجا وارد دهان تان کنید، به 
لقمه ها یا گازهای کوچک تبدیلش کنید. خوردن قسمت های کوچک غذا می تواند کمک کند که آرام تر غذا میل کنید. 

اگر ممکن است می توانید از قاشق های کوچک تر استفاده کنید تا روند غذا خوردن تان کند شود.
سریع غذا خوردن معموال به این معناست که آنچه می خورید را خوب نمی جوید. بیشتر از قبل روی جویدن غذا تمرکز 
کنید. این کار حتی به گوارش بهتر غذا هم کمک می کند. برای کمک به کاهش سرعت غذا خوردن، یک توصیه 
کاربردی این است که بعد از هر لقمه ، قاشق و چنگال خود را پایین بگذارید. این کار باعث می شود خودتان را مجبور 

به آهسته غذا خوردن کنید.

رژیم سیب زمینی ایده بسیار ساده ای است و رعایت کردن آن برای فرد هزینه ای ندارد. همان طور که از نامش 
پیداست تنها چیزی که در طول رژیم خورده می شود سیب زمینی است. این گونه عمل کنید:

1. سیب زمینی ها را در آب، آب پز کنید و سپس 24 ساعت در یخچال قرار دهید تا خنک شوند. همچنین آبی 
که با آن سیب زمینی را آب پز کرده اید نگه دارید چون سرشار از مواد مغذی است و در طول روز از آن بنوشید.

2. سیب زمینی را کباب یا بخارپز کنید و بعد تا 24 ساعت در یخچال نگه دارید تا خنک شود چون قراردادن سیب 
 زمینی در یخچال باعث می شود نشاسته های مقاوم آن افزایش یابد و به احساس سیری و کنترل اشتها کمک 
می کند. اگر به هر دلیلی نسبت به نشاسته مقاوم حساس هستید و بعد از خوردن سیب زمینی های پخته احساس 

نفخ می کنید باید آنها را به صورت گرم بخورید.

چگونه رژیم سیب زمینی می گیرند؟نکاتی برای آرام تر غذا خوردن

 بر مبنای پژوهش ها، داشتن برنامه  ای آگاهانه به ترک عادت های 
بد کمک می کند. اینکه بگویید »دیگر وقتم را بی خود در اینترنت 
تلف نمی کنم!« کمکی نمی کند. باید یک برنامه  محکم داشته 
باشید. بهترین راه این است که ترک عادت ها را به عنوان اهداف 
شخصی تان تعریف کنید. با این کار می توانید با آسیب رسان ترین 
عادت ها شروع کنید و پیشرفت تان را پیوسته در نظر داشته باشید.

پس از تهیه  برنامه، گام ها و موارد ضروری را به فهرست کارهای 
پیِش رو یا برنامه  عملیاتی تان اضافه کنید.

 آگاه باشید: این را به خاطر بسپارید که تصمیم به ترک یک عادت 
بد همیشه کافی نیست. در حقیقت برای تغییر عادت یا رفتار نیاز به 

خودآگاهی دارید. به این معنی که از عادت خود آگاه باشید. دانستن 
انگیزه ها یا عواملی که موجب این رفتارهای بد شده و کنترل 
احساساتی که پس از این عوامل ظاهر می شوند از نکات مهمی 
است که باید آن را رعایت کنید. درک و تشخیص کامل داشتن از 
عوامل، احساسات و واکنش های دائمی که در پی آن است به شما 
این امکان را می دهد تا خودتان را پیدا کنید و دوباره واکنشتان را به 

سمتی دیگر سوق دهید.
کار را پیچیده نکنید: تالش نکنید که در آن واحد بیش از یک 
عادت را ترک کنید. از مقدار کم و عادت هایی که ترک کردن آن ها 
ساده تر است شروع کنید. صرف نظر از اینکه چه هدف بزرگی دارید، 

یک لیست از اهداف کوچک تر و آسان تر برای خود تهیه کنید و هر 
دفعه سراغ یکی از موارد لیست بروید. بعد از اینکه یکی از عادات 

لیست را به طور کامل ترک کردید، سراغ مورد بعدی بروید. 
به خود یادآوری کنید: عادت های زندگی همیشه توسط تکرار 
برخی رفتارها ایجاد می شوند. بنابراین اگر می خواهید عادات بد 
خود را تغییر دهید، باید عادت و رفتارهای جدید خود را یادآور شوید 
و آن ها را فراموش نکنید. در واقع به این تغییر سبک جدید زندگی 
خود پایبند باشید. بنابراین این رفتارها و عادات جدیدی که قصد 
انجام آن ها را دارید روی برگه ای یادداشت کنید و آن را جایی 

بگذارید که قابل رویت باشد تا یادآوری شود.

روش هایی برای غلبه بر عادت های بد

آیه روز

تا آسمان ها و زمین برجاست در آن ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پروردگار 
تو همان کند که خواهد. )سوره هود / آیه 1۰۷(

سخن روز

من از کارهایی که کردم هیچوقت پشیمان نمی شوم، اما از شانس هایی که برای انجام یک سری کارها 
داشتم و هیچ کاری باهاشون نکردم، پشیمانم.
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زندیه  سرسلسله   -1 افقي: 
معامله   - وسط   -2 ترابري   -
مقدس  شهر   - کردن  مثل  به 
عراق ۳- امر به رفتن - شهري 
 -4 متداول   - گیالن  استان  در 
باکتري دراز - اثر چربي - صفت 
سرو - صداي تمسخر۵- چاشني 
ادویه دار - پیچیدني در داروخانه 
کوچک  برجستگي   -۶ انعام   -
 - انداز  سنگ   - پوست  روي 
نخستین قوم ایراني ۷- نویسنده 
گرگ بیابان - نوعي جنگ افزار 
- نوعی خودرو سواري ۸- پول 
 - علمي  گردهمایي   - خارجي 
گوشه   - دادن  زینت   -۹ نظر 
نشینی - دوش انداز 1۰- خالص 
ماهي  نوعي   - ماهیان  اندام   -
 - ترتیبي  عددی   -11 زهردار 
باران   -12 بیصدا  کشنده   - باغ 
برگشته  آسیاب  از  گندم   - ریزه 
عارف  مرد   - انتخاب  حرف   -
استان  مرکز   - قطار  اتاق   -1۳
آذربایجان غربي - مخفف از آن 
سوراخ    - قدیم  صندوق   -14
سوراخ - نژاد ایراني 1۵- خمیازه 

- ماده حیاتي بدن

 - آماده  از  کنایه   -1 عمودي: 
تلفن  براي  گوگل  عامل  سیستم 
نوعي سبزي خورشتي  همراه 2- 
فرقه  شعبه،   - دخترانه  نام    -
سائل   - توکسین   - خشک   -۳
عالج  و  چاره   - وزني  4- ضمیر 
- زیست، حیات - دلبر ۵- عنصر 
مهم استخوان - گیاه چهارپایان - 
چوب خوشبو ۶- آینده - حالت بین 
خواب و بیداري - هدیه فرستادن 
۷- ابزار هندسي - سرشار - گله 
وسیله  - چشم  مروارید   -۸ 

 -۹ نیما  زادگاه   - رساني  اطالع 
خربزه  کشتراز   - نصیب  بخش، 
- بدقواره و شکمو 1۰- صورتگر 
- دهمین ماه سل قمري - اشاره 
 - پژمرده   -11 نامعلوم  فرد  به 
علوم نجوم - آب میوه 12- پول 
ریختن به حساب - واحد سنجش 
ورزشي  عدد   - انگور   - سطح 
مشارکت   - عمارت  ظاهر   -1۳
روستا - ترش مزه  - شرم 14- 
رنگ   -1۵ عرفاني  شعر  پدر    -

نیلي - آسودگي خاطر

جدول کلمات

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

  1234567891۰1112131415
یرگیشاوامناجنل1
ایراشویییارای2
ووولوشلمازنل3
رمریرشبیماکه4
انیممدانناوا5
منمولخاسنازرل6
ویادوادماناه7
نلیژولورترانر8
توشنرسمرسیای9
همیلورتیورمار1۰
ولممکادااهنم11
یاهگلجربنانس12
دمنایهمهدیار13
ییایرداناکبیا14
ونیادنشورزورکی15

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

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

۰915   ۰56   21۰۰  

اصل پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری به 
شماره 10۷86/15/5 مورخ 82/4/1 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری گاو شیری به کد 
شناسایی 129201013100489

به شماره 00489/ص/92 و تاریخ صدور 
92/2/31 به نام مهدی محمود آبادی 
به شماره ملی 065189۷424 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

تخریب ساختمان ، سفت کاری و ساخت استخر 
09158625402 - 09159654811

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

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پارادایسکلمبوس
14:3020شروع سانس

تخت گازقانون مورفی
18:1521:3016:15شروع سانس

کار خوب اتفاقی نیست

کنـاف ، دکوراسیون، 

بازسازی، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498

حمـل بار، اثاثیه ، جهیـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو 5/5 و 6/5 متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچین ماهر )مخصوص اثاثیه(
1۰۰ درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

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 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

استخدام سراسری
 در تمام استان خراسان جنوبی
@ birjand58  / همراه با بیمه 

09159648135
09335611018

یک شرکت معتبر پخش مواد 
غذایی به یک نفر مدیر فروش 

خانم با روابط عمومی باال 
نیازمند است.

09365403880 - 322308۷3

استخدام یک نفر همکار خانم جهت 
تولید محتوا، آشنا به نرم افزارهای 
آفیس و ویرایش محتوا، فتوشاپ، 

مسلط به تایپ و کار با اینترنت
 در یک شرکت مشاور   

091281400۷2 -  3245۷300  
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مدیر جدید فردی پرتلش و خّلق است

مدیران، ساکن محل خدمت خود شوند

لغو پرواز تهران - طبس- تهران

گزارش  شد.به  لغو  تهران  طبس-   - تهران  پرواز 
صداوسیما،  بنا به اعالم شرکت هواپیمایی ماهان پرواز 
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مسیر تهران -طبس-تهران 

لغو شد. مسافران به فرودگاه های مبدا مراجعه نکنند.

در مراسم معارفه مدیر آموزش و پرورش بیرجند عنوان شد:

 روسای دانشگاه های خراسان جنوبی  انتقاد کردند:

دانشگاه بیرجند با 12 هزار دانشجو 0 ریال، بجنورد با 3هزار دانشجو دومیلیارد تومان! اعتبارطرح توازن گرفت

ورزشی

خبر ویژه

خراسان جنوبی، کمترین میزان 
  خودکشی در کشور  

نسرین کاری - معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به آخرین آمار خودکشی در 
ایران گفت: طبق آخرین آمار در کشور ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ 

سال اقدام به خودکشی کردند.
تندگویان گفت: تا پایان سال ۹۶، حدود ۴ هزار و ۹۹۲ 
نفر اقدام به خودکشی کرده اند، اما میزان منجر به مرگ 
آن دقیقا مشخص نیست چون همیشه آماری که به 
ما می دهند، آمار اقدام به خودکشی است. وی درباره 
استان هایی که بیشترین و کمترین آمار اقدام به خودکشی 
را داشته اند، گفت: تهران بیشترین میزان خودکشی و 
خراسان جنوبی کمترین میزان خودکشی را داشته است. 
به گفته وی، آمار خودکشی  در زنان حدود دو سوم  و 
در مردان یک سوم بوده است.معاون پژوهشی سازمان 
پزشکی قانونی ادامه داد: در بررسی های ۱۰ ساله انجام 
شده از سال 8۷ تا ۹۷ مشخص شد ۳8 هزار و 5۶۰ 
نفر مشکوک به خودکشی و ۲۴ هزار و ۱۲۳ نفر موارد 
مشکوک به دیگرکشی بوده است.  وی با بیان این که 
تعداد متوفیان مشکوک به خودکشی در تهران 5 هزار و 
۱۹۱ نفر طی ده سال اخیر بوده، گفت: کم ترین میزان 
 خودکشی نیز در خراسان جنوبی با ۱۰۷ مورد اتفاق 
افتاده است. در سال ۹۴ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان از خودکشی دختری جوان بر اثر سقوط از 
پشت بام ساختمان 5 طبقه در بیرجند خبر داد. سرهنگ 
عرب زاده گفت: با حضور مأموران در محل مشاهده شد 
دختری جوان به علت نامعلوم از پشت بام ساختمان پنج 
طبقه خود را به پایین پرت و فوت کرده است. در سال 
۹5 هم سرهنگ حسینی، رئیس پلیس آگاهی استان  
گفته بود با اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر 
سقوط خانمی جوان از روی پل عابر پیاده خیابان مدرس 
بیرجند بالفاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: مأموران با حضور 
در صحنه مشاهده کردند خانمی جوان حدود ۲۶ ساله 
از پل عابر پیاده سقوط کرده و نقش بر زمین شده است 
و توسط عوامل اورژانس در حال مداوای اولیه است که 
مصدوم توسط آمبوالنس به بیمارستان اعزام شد.وی 
گفت : طبق بررسی های پلیس دلیل این حادثه مسائل 
خانوادگی بوده است و فرد فوت شده بومی استان نبوده 
است. بر اساس گزارش سالنامه آماری پزشکی قانونی 
کشور در سال گذشته نیز مقایسه استان ها از نظر تعداد 
متوفیان مشکوک به خودکشی نشان می دهد که استان 
تهران با ۷۹۶ مورد، رتبه نخست به لحاظ دارا بودن 
تعداد خودکشی ها در کشور و خراسان جنوبی با ۲۱ 
مورد  کمترین میزان خودکشی را به خود اختصاص 
داد. میزان متوفیان مشکوک به خودکشی نیز بر حسب 
جمعیت )به ازای هر صد هزار نفر( در سال گذشته نشان 
می دهد که استان ایالم با ۱۳.8دهم به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر بیشترین آمار خودکشی برحسب جمعیت را 
دارد و خراسان جنوبی با ۲.۲، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 

کمترین میزان خودکشی را داشته اند
در همین باره نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و 
بشرویه در مجلس در نشست شورای اداری استان که 
با حضور ‘معصومه ابتکار’ معاون رئیس جمهور در امور 
بانوان و خانواده برگزار شد، گفت: اگرچه نرخ طالق در 
خراسان جنوبی کمتر است اما خودکشی های گوناگونی 
که قبال نبوده، می تواند زنگ خطری برای استان باشد.  
وی افزود: مردم استان به لحاظ افزایش هزینه های 
کشور تحت فشار زیاد هستند لذا دولت توزیع بسته 
های حمایتی را اول از استان های محروم شروع کند.
امیرحسنخانی با تاکید بر ضرورت دیده شدن خراسان 
جنوبی در بودجه ها افزود: حفظ کیان خانواده ها نیز 
در این بودجه ها باید مد نظر قرار گیرد. وی ادامه داد: 
بسیاری از چالش های اقتصادی در روابط خانوادگی نیز 

اثرگذار است که برازنده این استان نیست.
مدیرکل بهزیستی استان هم عنوان کرد: با وجود اینکه 
آمار خودکشی استان ما نسبت به سایر استان ها پایین 
است و جای خوشحالی دارد اما متاسفانه نسبت به 
 سال های قبل در استان افزایش خودکشی داشته ایم. 
به گفته عرب نژاد، نوع خودکشی در شهرهای استان 
با هم متفاوت بوده و براساس مشاهدات قبلی انجام 
می شود، به همین دلیل رسانه ای کردن مدل و تعداد 
خودکشی ها موجب یادگیری ناآگاهانه می شود و آسیب 
اجتماعی نشر پیدا می کند.)خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

توزیع برنج و شکر در استان 

 صداوسیما-توزیع برنج و شکر تنظیم بازار  این هفته انجام
می شود.مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان 
گفت: برنج تایلندی هومالی و گرید B و برنج هندی 
۱۱۲۱ هم اکنون در استان درحال توزیع است. بیجاری 
افزود: سهمیه شکر نیز به استان اختصاص پیدا کرده 
است که هفته جاری با قیمت هر کیلو ۳ هزار و ۴۰۰ 

تومان در شهرستان ها توزیع خواهد شد.

پایان رقابت های مینی گلف شرق کشور 
با درخشش ورزشکاران بیرجندی

درخشش  با  کشور  شرق  گلف  مینی  رقابت های 
ورزشکاران بیرجندی پایان یافت. بهدانی، رئیس هیئت 
گلف در این زمینه اظهار کرد: رقابت های مینی گلف 
شرق کشور طی دو روز دراستان خراسان جنوبی برگزار 
شد. وی بیان کرد: در پایان رقابت ها در بخش تیمی 
آقایان خراسان جنوبی  رتبه اول، کرمان دوم و سیستان 
و بلوچستان سوم و در بخش بانوان تیم خراسان جنوبی 
مقام اول، سیستان و بلوچستان مقام دوم و کرمان مقام 

سوم را از آن خود کردند.

اعزام تیر انداز استان به مسابقات 
جام جهانی هند

نجمه خدمتی امروز به مسابقات جام جهانی هند اعزام 
می شود. نجمه خدمتی تیرانداز ملی پوش خراسان 
جنوبی امروز به همراه گروه نخست کاروان تیم ملی 
تیراندازی برای حضور در مسابقات جام جهانی تفنگ و 
تپانچه دهلی نو، عازم هند می شود. این مسابقات اولین 
جام جهانی تیراندازی در سال ۲۰۱۹ به شمار می رود که 
در آن ۱۶ سهمیه المپیک توزیع می شود. در رقابت های 
جام جهانی هند ۴۹5 ورزشکار از 58 کشور جهان حضور 
دارند که تیم ملی ایران نیز با ۱5 ورزشکار در این رقابت 
ها حضور خواهد داشت. ابراهیم اینانلو، پوریا نوروزیان، 
مهیار صداقت، امیر محمد نکونام، الهه احمدی، نجمه 
خدمتی و آرمینا صادقیان گروه اول اعزامی تیم ملی 

تیراندازی را تشکیل می دهند.

پیشبینی رحمت برای کویر

وقوع  درباره  جنوبی  خراسان  خبر-هواشناسی  گروه 
رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی بویژه برای نیمه شمالی 
استان اخطاریه جوی صادر کرد. کارشناس هواشناسی 
استان گفت: بر اساس اخطاریه صادر شده و مطابق با  
الگوی نقشه ها و تصاویر ماهواره هواشناسی برای امروز 
یکشنبه  با تقویت ناپایداری های جّوی در منطقه وزش 
تندباد، بارش شدید باران و رگبار و رعد وبرق پیش 
بینی می شود. زارعی افزود: در روزهای پایانی هفته 
با ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی ، کاهش 
محسوس دما از روز چهارشنبه سبب تشدید یخبندان 
در منطقه خواهد شد. همچنین کارشناس هواشناسی 
طبس،  شهرهای  در  گذشته  روز  عصر  تا  استان 
فردوس، سرایان، حاجی آباد بارش باران گزارش کرد 
که براساس آمار بارندگیها پس از فتح آباد فردوس 
با ۱۱ میلیمتر باران،  سه قلعه سرایان با ۱۰ میلیمتر 
باران بیشترین بارش را داشته است.  مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
اطالعیه هواشناسی و ورود سامانه بارشی جدید ۶۴ 

تیم امدادی و عملیاتی در استان آماده باش هستند.

بیست و دومین نمایشگاه خوشنویسی استاد مهدی اسماعیلی مود گشایش یافت

تسنیم-آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه خط شکسته و رونمایی از سند هویتی استاد مهدی اسماعیلی مود از هنرمندان برجسته کشور در مراسمی با حضور 
 مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و ثبت احوال خراسان جنوبی و فرماندار بیرجند برگزار شد. در بیست و دومین نمایشگاه انفرادی استاد مهدی اسماعیلی مود 
نمایش گذاشته شده است. به  بزرگان، حکایت های گلستان سعدی  اشعار  احادیث و روایات قرآنی،  با مضامین و  اثر خط شکسته نستعلیق  از 8۰  بیش 

“صفر” ؛ اعتبار طرح توازن برای دانشگاه بیرجند  

نسرین کاری- استاندار ضمن انتقاد از چگونگی  
اعتبارات متوازن در خراسان  توزیع شهرستانی 
جنوبی گفت: هدف اصلی اعطای اعتبارات متوازن 
کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و کم برخوردار 
است پس  توزیع شهرستانی آن در استان باید 

کارشناسی شود. 
محمد صادق معتمدیان روز گذشته در ششمین 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری  
ضمن اشاره  به اهمیت پژوهش برخی اسناد که از 
گذشته معرفی شده اند،  عنوان کرد: این پژوهش 
است  الزم  و  است  جدید  بازنگری  نیازمند  ها 
دستورکارها نیز از قبل مشخص و کار کارشناسی 
روی آن انجام  شود. وی با اشاره به اینکه برخی از 
اسناد خراسان جنوبی از جمله سند توسعه استان و 
شهرستان ها به خصوص سند آمایش سرزمینی به 
اتمام نرسیده است،  ادامه داد:  باید این موضوعات 
با اولویت در دستور کار شورای برنامه ریزی باشد 
و اینکه جلسات فقط به مصوبه و رأی گیری ختم 

شود در شأن شورای برنامه ریزی استان نیست.
 

حضور مدیران در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان الزامی است

وی  ضمن تاکید بر  حضور نمایندگان، مدیران در 
جلساتی که مربوط به مباحث کالن استان است،  
خاطر نشان کرد:  شورای برنامه ریزی و توسعه از 
مهمترین جلسات استان است و چون  طبق قانون 
فقط مدیران حق رای دادن دارند  پس باید طوری 
برنامه ریزی شود که فقط شخص مسئول در این 

جلسات حضور داشته باشد.

وی  با گالیه از دعوت  نشدن  فرمانداران  در این 
جلسه، تاکید کرد:  الزم و شایسته است فرمانداران 
برای شرکت در جلسه موضوعات حساس استان 
حضور داشته باشند تا بتوانیم از نظرات کارشناسی 

آنان نیز بهره مند شویم.

۹۳ محقق و اعضای علمی در مرکز 
تحقیقات کشاورزی  مشغول به کارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
نیز در این جلسه با بیان این که در استان مرکز 

تحقیقات آموزش کشاورزی داریم که ۹۳ نفر 
محقق و اعضای علمی مشغول به کار هستند 
اظهار کرد: در این مرکز تالش می شود با توجه 
به اینکه نیاز بخش کشاورزی تحقیقات از طریق 
علمی و آموزشی است تا از این طریق نتیجه 
موضوعات  افزود:  قوسی  شود.  کسب  مناسب 
تحقیقاتی که پایه علمی و آموزشی دارد یک ساله 
جواب نمی دهد و طرح هایی که از گذشته آغاز 
کرده ایم هنوز منتظر نتایج علمی است و ۱8 طرح 

انعقاد قرارداد انجام شد تا به نتیجه برسد.

 بجنورد با ۳ هزار دانشجو 2میلیارد اعتبار 
امابیرجند  با 12هزار دانشجو 0 ریال!

 رئیس دانشگاه بیرجند هم در این جلسه گفت: 
سهم دانشگاه های خراسان جنوبی از اعتبارات 
متوازن بسیار کم بوده است. خامسان با اشاره به 
اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور 
بیان کرد: دانشگاه های سراسر کشور از طرح توازن 

مبالغ زیادی دریافت کرده اند.
وی ضمن انتقاد از اینکه سهم دانشگاه بیرجند 
مانند دیگر دانشگاه های استان از اعتبارات توازن 

هیچ بوده است، اظهار کرد: دانشگاه ها در تثبیت 
جمعیت  و توسعه استان  نقش بسیار زیادی داشته 
که نیازمند توجه هستند. خامسان  خاطر نشان کرد:  
ارزش گذاری در آموزش عالی در خراسان جنوبی 
وجود ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند در برابر 

رقبا افت پیدا می کنیم.

کاهش  7 میلیاردی اعتبار
 دانشگاه  علوم پزشکی  بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه بجنورد با ۳ 

هزار جمعیت دانشجو قریب به دو میلیارد تومان 
از اعتبارات متوازن سهم برده است، افزود: این 
در حالی است که دانشگاه بیرجند با ۱۲ هزار 
ادامه  وی  است.  نبرده  سهمی  هیچ  دانشجو 
دانشجو  هزار   ۱5 به  قریب  دانشگاه  این  داد: 
یافته اند. کاهش  نفر  هزار   ۱۱ به  که  داشته 

دانشگاه  رئیس  فیروزآبادی،  دهقانی  محمد 
بیان  این جلسه  در  بیرجند هم  پزشکی  علوم 
کرد: از ابتدای آذر تاکنون بیش از هفت میلیارد 
است. شده  کسر  دانشگاه  اعتبار  از  تومان 

1۴ طرح کارگروه امور زیربنایی و 
شهرسازی خراسان جنوبی تصویب شد
 در این جلسه که  با حضور مدیران دستگاه های 
اجرایی و استاندار خراسان جنوبی، شورای توسعه و 
برنامه ریزی استان برگزار شد،  ۱۴ طرح کارگروه 
امور زیربنایی و شهرسازی خراسان جنوبی تصویب 

شد.
این طرح ها شامل احداث دو نیروگاه خورشیدی 
انبار  احداث  بشرویه،  آالت  انبار  احداث  طبس، 
امدادی فردوس، احداث مجتمع خدماتی رفاهی 

فردوس و واگذاری زمین برای  استقرار دستگاه 
ایکس ری بود. احداث کمپ گردشگری سرایان، 
احداث مجتمع خدماتی رفاهی نهبندان، احداث 
پیست اتومبیل رانی و موتورسواری نهبندان، احداث 
نیروگاه خورشیدی بیرجند، احداث سفره خانه سنتی 
بیرجند و احداث مجتمع آی تی بیرجند از دیگر 
مصوبات بود. همچنین احداث اقامتگاه بومگردی 
بشرویه، توسعه کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، 
جابه  و  آب رسانی  تأسیسات  و  مخزن  احداث 
جایی محل احداث منطقه ویژه اقتصادی از دیگر 
طرح های کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بود. 
بعد از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه و رای 
گیری، اجرای این طرح ها با موافقت حداکثری 

اعضا، تصویب شد.

 1۸ تبصره  اعتبارات  از  استان  سهم 
بیش از ۴7 میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گفت: 
سهم استان از محل اعتبارات تبصره ۱8 قانون 
بودجه، ۴۷ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
است که در قالب کمک های فنی و اعتباری بین سه 
بخش کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی 
توزیع شده است. آرین اظهار کرد: از این اعتبارات 
بخش  در  تومان  میلیارد  معادل ۱۹  درصد   ۴۰
کشاورزی، ۴۰ درصد معادل ۱۹ میلیارد تومان در 
بخش صنعت، معدن و تجارت و ۲۰ درصد معادل 
۹ میلیارد و۳۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بخش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

توزیع  شده است.

حضور  با  خانی  یکه  خبر-محمدحسین  گروه 
فرماندار بیرجند و مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی به عنوان مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان بیرجند معرفی و از خدمات محمدرضا 
شد.  قدردانی  اداره  این  پیشین  مدیر  ضیایی 
مدیرکل آموزش و پرورش در این آیین ضمن 
قدردانی از تالش های بی وقفه مدیریت سابق 
آموزش و پرورش بیرجند تصریح کرد: مدیریت 
انتخاب شده  این مجموعه  برای  جدیدی که 
فردی پرتالش، خالق و سخت کوش بوده که 
امید است همچون سابق بتواند به خوبی این 

وظیفه خطیر را عهده دار گردد.

آموزش و پرورش نباید در 
محیط سیاست زدگی قرار گیرد

مدیرکل آموزش و پرورش گفت: تفکر سیاسی 
جزو وظایف آموزش و پرورش است ولی آموزش 
و پرورش نباید در محیط سیاست زدگی قرار گیرد.
واقعی افزود: این نهاد فقط باید کمک کننده شور 
باشد. وی گفت:  انتخابات  دوران  در  انتخاباتی 
تمامی خدمتگزاران مردم در آموزش و پرورش 
به عنوان معلم استخدام می شوند و وظیفه معلم 
آموزش و ارتقای سطح فکری دانش آموزان برای 
پرورش جوان در تراز انقالب است. وی تصریح 
کرد: آموزش و پرورش نیازمند کار شبانه روزی 
است و مسئولیتی که در اختیار ما قرار می گیرد 
یک وظیفه است زیرا اگر وظیفه نباشد بدون شک 

موجب استبداد خواهد شد.

حرکت های کور تروریستی هیچ
 خللی در اهداف نظام ایجاد نمی کند

از  ادامه ضمن قدردانی  نیز در  بیرجند  فرماندار 
حضور باشکوه مردم این شهرستان در راهپیمایی 
حماسه  دیگر  بار  مردم  کرد:  اظهار  بهمن   ۲۲
آفرین شدند و براساس برآوردهای صورت گرفته 

بیش از سه چهارم مردم شهرستان در این مراسم 
باشکوه حضور یافتند.ناصری با اشاره به حادثه 
تروریسی زاهدان و به شهادت رسیدن مدافعان 
این  افزود:  جنایت  این  کردن  و محکوم  وطن 
حرکت های کور هیچ خللی در اهداف نظام ایجاد 
نمی کند و هیچ گاه این راه پر عظمت فراموش 
پرورش  و  آموزش  هدف  افزود:  وی  نمی شود. 

تعالی فرزندان این مرز و بوم بوده و این هدف در 
سال های اخیر هر ساله بهتر از سال قبل محقق 
شده است که همه ما مدیون معلمان هستیم.

 تالش برای تقویت نشاط در مدارس
 از مهمترین اقدامات خواهد بود

این  نیزدر  پرورش   و  آموزش  جدید  مدیر 
روحیه  باید  پرورش  و  آموزش  گفت:  آیین 
آینده  در  را  باوری  دین  و  والیتمداری  امید، 
چشمگیر  حضور  و  کند  تقویت  کشور  سازان 
بیانگر  اسالمی  انقالب  بلوغ  سالگرد  در  مردم 
است.یکه خانی،  این عرصه مهم  در  موفقیت 
افزایش  و  انسانی  کرامت  حفظ  برای  تالش 

 تکریم ارباب رجوع را از مهمترین برنامه های
کاری خویش بیان و تصریح کرد: تالش برای 
اقدامات  از مهمترین  تقویت نشاط در مدارس 
خواهد بود زیرا با ایجاد نشاط، جامعه ای پویا را 
شاهد خواهیم بود.وی اظهار کرد: امید می رود با 
وفاق و همدلی زمینه عملیاتی شدن و تحقق آرمان 

های نظام مقدس جمهوری اسالمی و سند تحول 
بنیادین در این دوره مدیریت، اجرایی شود.

با همه مشکالت
 تمام تالشم را انجام دادم

نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  پیشین  مدیر 
گفت: تغییرات مدیریتی استان مدیریت آموزشی 

شهرستان را با مشکالتی مواجه کرده بود اما 
دادم. انجام  را  تالشم  تمام  مشکالت  همه  با 

محمدرضا ضیایی افزود: با بازنشستگی مدیرکل 
با  کل  اداره  ماه  چند  پرورش  و  آموزش  سابق 
سرپرست اداره و پس از آن هم با مدیریت جدید 

سه بار این سالن برای خداحافظی بنده آماده شد.
وی گفت: کمتر کسی مدیریت اداره ای به این 
گستردگی را سه ماه مانده به سال تحصیلی قبول 
می کند که سه ماه اول را شبانه روزی کار کردیم 
تا آغاز سال تحصیلی دانش آموزان با مشکلی مواجه 
نباشند.وی ادامه داد: کمبود فضای آموزشی در این 
شهرستان از مهمترین مشکالت پیش رو بود که با 
هماهنگی های صورت گرفته پنج پروژه به بهره 
برداری رسید و ۱۰ پروژه دیگر عملیات ساخت 
آنها آغاز شده است.وی از تعمیر و بازسازی 5۰ 
مدرسه و اخذ مجوز تجاری سازی ۲۰ مدرسه در 
شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: دانش آموزان در 
این مدت خوش درخشیدند که قبولی رتبه های 
زیر هزار و چهار رتبه تک رقمی از مهمترین آنها 
بود. وی تاسیس مدرسه اوتیسم برای اولین بار در 
بیرجند و ۲ مرکز اختالالت یادگیری را از مهمترین 
اقدامات دوره مدیریت خود ذکر کرد و گفت: برپایی 
۳۱ آموزشگاه کمک به افت تحصیلی و ۱۰۰ دوره 
آموزشی رایگان با ۲۰ هزار نفر ساعت آموزش از 
دیگر اقدامات است.وی با ابراز ناخرسندی از مواردی 
که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تاکید کرد: 
هیچکدام از این محتواها مورد تایید نیست و باید 

حرمت خودمان را بیش از این نگه داریم.

 معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با 
تاکید بر این مطلب که مدیران باید در شهرستان 
محل خدمت ساکن باشند، گفت: وزارت کشور 
تمام تالش خود را به کار می گیرد تا فرمانداران 
باشند.  توانمندی  نیروهای  بخشداران کشور   و 
به گزارش مهر، حسنی مقدم روز گذشته در جلسه 
شورای اداری شهرستان سرایان با تقدیر از حضور 
با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: 
نظام اسالمی به پشتوانه همین مردم با قدرت به 
کار خود ادامه می دهد. وی با بیان اینکه بیشتر 

خروجی و مصوبات جلسات عملیاتی نمی شود، 
گفت: تمام مدیران باید تالش کنند مصوبات 

جلسات به نفع مردم اجرایی و عملیاتی شود. 
وی تصریح کرد: اکنون وظیفه مسئوالن است 
که بیش از پیش همراه مردم باشند و با جدیت 
در راه حل مشکالت آنان اقدام کنند.وی با بیان 
اینکه نمی توان برای استان لفظ محروم را به کار 
برد چون این استان برخوردار از مواهب الهی و 
بسیاری از ظرفیت های بالقوه است، گفت: اما 
باید تالش ها برای استفاده از این ظرفیت ها و 
فرصت ها چند برابر شود و از هر فرصتی برای 
خدمت به مردم بهره برد. حسنی مقدم تصریح 
کرد: قوانین ما قوانین خوبی هستند اما هنگام 
اجرا و در فرآیند کارگاهی برای مردم مشکل 
کار  فرآیند  است  الزم  که  کنیم  می  آفرینی 
اصالح شود. وی تخصص، توانمندی، اخالق 
اسالمی و تاکید بر اجرای قانون را از مالک 
های انتخاب  فرماندار برشمرد و افزود: از همه 

سرمایه های نظام اسالمی بدون توجه به جناح و 
خط باید استفاده شود. وی بر تعامل و هماهنگی 
همه دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت 
مردم تاکید کرد و افزود: همه مسئوالن از تمام 
ظرفیت های قانونی و پتانسیل منطقه برای حل 

مشکالت اقدام کنند.
فرماندار شهرستان سرایان نیز در جلسه معارفه اش 
گفت: دشمن تمام توان خود را برای از بین بردن 
نظام اسالمی از تحریم، جنگ، جنگ اقتصادی، 
ترور و .... به کار برده اما مردم همیشه با حضور خود 
نقشه های دشمن را نقش بر آب کرده اند. وی 
افزود: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن تکلیف 
همه مدیران مشخص است و همه باید با تعامل 
اقدام به حل مشکالت مردم کنند. وی با تاکید بر 
پویایی کار کارشناسی در ادارات شهرستان  تصریح 
کرد: مدیران برای توانمندسازی نیروی انسانی 
تالش کنند. فرماندار سرایان  تصریح کرد: مدیران 
از همه ظرفیت های قانونی برای حل مشکالت 

مردم استفاده کرده و هیچ مراجعه کننده ای نباید 
در ادارات شهرستان جواب سر باال بگیرد.

رسولی مقدم از مدیران استانی خواست جهت 

بررسی و حل مشکالت مردم به طور مداوم در 
شهرستان حضور پیدا کنند.

نیز  آیسک  جمعه  امام  رادمرد  االسالم  حجت 
در این جلسه با بیان اینکه هر قدر مسئوالن 
برای این مردم غیور تالش کنند، کم است ابراز 

امیدواری کرد: با انتصاب فرماندار شاهد پیشرفت 
هرچه بیشتر منطقه و تسریع در حل مشکالت 
مردم باشیم. وی با تاکید بر پرهیز از بازی های 
سیاسی گفت: در این چهل سال گذشته هرجا 
بازی سیاسی راه انداختیم و وارد خط و گروه بازی 

شدیم ضربه خوردیم.
وی ادامه داد:  باید از ظرفیت تمام جوانان مومن 
انقالبی برای پیشبرد اهداف نظام اسالمی استفاده 
کرده و آینده ای درخشان برای میهن اسالمی رقم 
بزنیم. وی تصریح کرد: الزم است گذشته خود را 
مروری کرده نقاط ضعف را حذف و نقاط قوت را 

تقویت کنیم. 
عنوان  به  مقدم  رسولی  ابراهیم  این جلسه  در 
فرماندار شهرستان سرایان معارفه و از زحمات 
شد.  تقدیر  قبلی  فرماندار  کریمی   محمد 
رسولی مقدم معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری 
سرایان بوده که با رفتن کریمی چند ماهی است 

سرپرست فرمانداری سرایان را بر عهده داشت.

ری
 اکب

س :
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*نمایشگاه فروش بهاره در طبس گشایش یافت.
به  شروع  از  قبل  مجاز  غیر  شکارچی  نفر  *یک 
شکار در منطقه پیشنهادی حفاظت شده کمر سرخ 

شهرستان سرایان دستگیر شد.
*۷۰۰ دانش آموز دختر از ۳۰ بهمن به مناطق هشت 

سال دفاع مقدس اعزام می شوند.
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اطالعیه سازمان حج و زیارت در خصوص 
پذیرفته شدگان پیش ثبت نام عتبات عالیات

 دادرس مقدم- به گزارش آوا  در این اطالعیه آمده است : 
متقاضیان محترمی که در پیش ثبت نام عتبات عالیات 
شرکت فرموده اند، می توانند از ساعت ۱۲ روز شنبه 
۹۷/۱۱/۲۷ به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد 
قرعه  نتایج  از  ملی خود  و کد  نمودن کد رهگیری 
 کشی مطلع گردند. پذیرفته شدگان در قرعه کشی 
بر اساس اولویت و برنامه زمان بندی جهت قطعی نمودن 
ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام و کاروان خود اقدام نمایند.
گفتنی است، ثبت نام در کاروان ها از ساعت ۹ صبح روز 
سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس 
اولویت های خود می توانند به بخش ثبت نام سایت 
)لینک قطعی کردن ثبت نام( مراجعه و یا با حضور در 
دفاتر مجاز خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان حج 

و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین فرمایند.

مشارکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در نمایشگاه
 دستاوردهای چهل ساله تعاون

غالمی-صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
نمایشگاه  چهارمین  در  جنوبی  خراسان  عشایر  و 
دستاوردهای چهل ساله تعاون در انقالب اسالمی 
مشارکت کرد. معاون استاندار و تعدادی از نمایندگان 
بیمه  صندوق  غرفه  از  استانی  مدیران  و  مجلس 
خراسان  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی 
جنوبی بازدید کردند. ابوالفضل فرج زاده مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان 
با حضور در غرفه به بیان شرایط و مزایای عضویت 
بیمه شدگان در صندوق پرداخت و گزارش کاملی 
در خصوص وضعیت بیمه شدگان و فعالیت های 
صندوق به مشیر الحق عابدی معاون استاندار ارائه 
های  دستگاه  افزایی  هم  و  تعامل  خواستار  و  کرد 
اجرایی استان با این صندوق شد. وی در ادامه بیان 
به  استانداری در خصوص اطالع رسانی  باید  کرد: 
جامعه مشمول صندوق از طریق دهیاری ها و شورای 

اسالمی روستاها اقدامات ویژه ای انجام دهد.
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»مخالفان  گفت:  طلب  اصالح  اقتصاددان  لیالز،  سعید 
برجام مثل مخالفان FATF و مخالفان کنوانسیون پالرمو، 
منافع و مصالح شان در انزواي ايران است. اين طور نیست 
که بگويیم دل شان براي ارزش ها مي سوزد!« وی گفت: 
مجمع تشخیص مصلحت اگر نتواند درک کند که مصالح 
ايران در تصويب اين مصوبه است، اشكال از مجمع تشخیص 
مصلحت نیست، بلكه اشكال از گروه هاي سیاسي مخالف 
برخورد  آنها  که  اينجاست  مسئله  است.  دولت  و   کشور 
از مصالح و منافع شان را که در عدم تصويب اين  غیر 
کنوانسیون است، اعمال مي کنند. مخالفان اين طرح در 
واقع دارند علیه دولت روحاني عقده گشايي مي کنند وگرنه 
يک انتقاد دلسوزانه همان کاري است که ما خودمان داريم 
انجام مي دهیم. وی گفت: در واقع اين گروه دارد اين سیاست 
سنتي را پیش مي برد که در تمام سال هاي گذشته رايج بوده 
است. آنها براي پیشبرد مقاصد جناحي خودشان از ضربه زدن 
به هیچ يک از منافع ملي ايران تا االن فروگذار نكرده  اند و از 
اين به بعد هم نخواهند کرد. اينها همان کساني هستند که در 
دولت احمدي نژاد صد تا بدتر از اين را تحمل و تأيید مي کردند. 
شايد فراموش کرده ايد که آقاي احمدي نژاد زير پرچم امارات 

متحده عربي نشست و گفت اگر حسني مبارک - نه دونالد 
ترامپ يا هنري کسینجر، نه اياالت متحده و نه حتي اسرائیل 
يكي از نوکران دست چندم- امشب به من اجازه دهد من 
سوار هواپیما مي شوم و به مصر مي آيم. اين را گفت يا نگفت؟ 
وی گفت: مسئله اين است که يا ايران بايد راه حل کره شمالي 
را انتخاب کند که االن تكلیفش دارد روشن مي شود ضمن 
اينكه سال ها مقاومت در برابر بديهي ترين امواج اتهام در نظام 
بین المللي، يک شبه به دامن واشنگتن مي رود؛ يا بايد همگام با 
جامعه بین المللي سعي کند مقررات جهاني را رعايت کند و در 

عین حال منافع خود را با تمام قوا به پیش ببرد.

مجمع  عضو  و  نهم  دولت  در  نژاد  احمدی  اول  معاون 
 FATF تشخیص مصلحت نظام گفت: در همین ماجرای
اگر کم کاری کنیم آقايان می زنند و می برند، ما بايد پرکاری 
و تالش کنیم و اجازه ندهیم، حاال اگر کم کاری کنیم و 
اين قرارداد بدتر از ترکمنچای را به ما تحمیل کردند ما 
ندارد. نظام  ارشد  مديريت  به  ربطی  و  هستیم  مقصر 

پرويز داوودی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
اينستاگرام مخالفتش را با الحاق ايران به اليحه پالرمو اعالم 
 کرد و نوشت: ما اجازه تكرار دوباره يک اشتباه را نمی دهیم. 
وی اظهار کرد: مسئوالن هنوز باور ندارند در جنگ اقتصادی 
قرار داريم و بايد برای برون رفت از مشكالت به طور جدی 
تری برنامه ريزی کرد.پرويز داوودی افزود: در اقتصاد ما 
حداقل با گزارش هايی که از مجلس و کمیسیون اقتصاد 
مجلس و هم از مرکز پژوهش ها گرفته ايم با انواع مختلف 
حدود ۳۰ درصد ظرفیت اقتصادی مان کار می کند و ۷۰ 
درصد خالی است. تولید ما برای بخش صنايع و معادن در 
سال ۹۰ میزان ۱۷۰ هزار میلیارد بوده و در سال ۱۳۹۵ يعنی 
۵ سال بعد اين رقم ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که 
نشان می دهد ۱۱ هزار میلیارد تومان از تولید کم شده است 

 و ظرفیت هايی موجود بوده، ولی بالاستفاده مانده است .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تراز اقتصاد 
مشكلی  هر  که  نیست  گونه  اين  دولت  گفت:  سیاسی 
ايجاد شود راس نظام اسالمی را مورد خطاب قرار دهیم، 
سیاست های کالن بر عهده مقام اول کشور است، افرادی 
که بر سر دولت های مختلف می آيند دارای ويژگی هايی 
هستند که مثبت يا منفی باشد جمع می شود و عده ای نیز 
نفوذی هستند يا مغرضانه از اين ويژگی استفاده می کنند و 
جريانی را به راه می اندازند و وقتی جريان در بروکراسی 

دولتی افتاد، به جلو می رود.

حمله تند کیهان:مطهری بیجا کرده 
که برای امام تعیین تکلیف می کند

کیهان نوشت: علی مطهری بسیار بیجا  می کند که 
 برای امام تعیین تكلیف می کند. امام چه بايد می نوشته ،
 چه نمی نوشته، يا نامه ايشان  از سر دلخوری و شرايط 
جسمی و... بوده است، اين رويكرد همان روش منكر 
 واليت امیرمومنان )ع( است که وقتی پیامبراعظم )ص( 
خواستار حاضر کردن قلم و کاغذ برای انشای فرمانی 

مهم شد، به پیامبر )ص( جسارت کرد!

دفاع عضو مجمع تشخیص
 از تصویب »پالرمو«

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: تصويب پالرمو در مسائل اقتصادی بسیار ضروری 
است. صرف نظر از اينكه شفافیت در سالمت چرخش 
فعالیت های اقتصادی و اداری کمک می کند. يكی از 
الزاماتی که می شود از طريق آن با تروريسم، جرائم 

سازمان يافته و پولشويی مبارزه کرد.

دولت پاکستان باید برخوردش را با 
این عناصر ضد انقالب متفاوت کند

سرلشكر جعفری،فرمانده کل سپاه گفت: تروريست ها 
منتظر انتقام سخت باشند. ما حتما اقدامات جبرانی 
انجام خواهیم داد. دولت پاکستان بايد نحوه برخوردش 

را با اين عناصر ضد انقالب متفاوت کند.

توضیحات بروجردی در خصوص 
سردادن شعار هایی علیه روحانی

بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در مورد شعار هايی که در مراسم تشییع پیكر 
شهدای حادثه تروريستی اخیر سیستان و بلوچستان 
در مرکز سپاه پاسداران اصفهان گفته شد، اظهار کرد: 
متاسفانه در پايان مراسم عده ای از افراد که از خانواده شهدا 
هم نیستند به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای 
اسالمی بی احترامی کردند و تحت عنوان برجام مطالب 
تندی گفتند که در مواجه با آن ها پاسخ مختصری دادم. 
وی ادامه داد: می توان گفت که به طور طبیعی افرادی 
در اين مراسم ها حضور پیدا می کنند تا اقداماتی انجام 
دهند و سپس با موبايل در فضای مجازی منتشر کنند.

آیت ا... شبستری: 
از اول مخالف پالرمو بودم

ا... محسن شبستری عضو مجمع تشخیص  آيت 
از  که  رسانه ها  برخی  ادعای  رد  با  نظام  مصلحت 
گفت:  بودند،  کرده  ياد  پالرمو  موافق  عنوان  به  او 
بنده از ابتدا مخالف پالرمو بوده و هستم و به هیچ 
جلسه  در  حتی  و  نبوده ام  پالرمو  موافق  عنوان 
کردم. صحبت  پالرمو  مخالف  عنوان  به  ای 

اظهارات رئیس مجمع درباره تایید و تصویب پالرمو

آيت ا.. الريجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره تايید و تصويب پالرمو گفت: ما در عین 
حال که بايد مصالح کشور را رعايت کنیم، به نكاتی 
 که از هر دو طرف مطرح می شود نیز بايد توجه کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  اظهار کرد: بايد 
به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم.

FATF تصویب نشود، شرایط ارزی سخت تر می شود

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کشور   
برای جابجايی پول با مشكالتی روبرو است و جز برخی 
کشورها، مابقی در اين زمینه با ايران همكاری نداشته اند 
و برخی کشورهای دوست هم اعالم کرده اند که اگر 
ايران از FATF خارج شود، نمی توانند مبادالت ارزی با 

ايران انجام دهند که در اين صورت شرايط مبادالت ارزی سخت تر خواهد شد.

استعفای آقای بازرگان به تسخیر سفارت مرتبط  نیست

معصومه ابتكار، معاون رئیس جمهور گفت:استعفای آقای 
بازرگان به تسخیر سفارت آمريكا مرتبط نیست و اين 
موضوع هم واقعیت ندارد، چراکه آقای بازرگان سه مرتبه 
قبل از اقدام دانشجويان در تسخیر سفارت آمريكا استعفا 
داده بود.وی در اين مورد ادامه داد: بچه های علم و صنعت 

و دانشسرای معلم مخالفت کردند از جمله آقای احمدی نژاد و آقای سیدنژاد.

اعتماد مردم به حاکمیت کلید رفع مشکالت است

نماينده اردکان اظهار کرد: اعتماد مردم به حاکمیت کلید 
رفع تمام مشكالت است و کشور را مقابل توطئه ها بیمه 
می کند. محمدرضا تابش در موافقت با کلیات بودجه 
۹۸، گفت: ملت ايران در عین وفاداری به نظام از همه 
دست اندرکاران امر گاليه مند هستند، اما مردم بايد به اين 

باور برسند که دولت و مجلس برای حل مشكل آن ها اهتمام دارند.

سرکوب عامالن تروریستی را حق خود می دانیم

 مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر اينكه دولت 
پاکستان بايستی پاسخگوی حمله تروريسی اخیر باشد، 
گفت: سرکوب عامالن حمالت تروريستی را حق خود 
می دانیم. سردار  يحیی صفوی گفت: با توجه به شواهد 
 اين گروهک ها توسط برخی از کشورهای جنوبی 

خلیج فارس که ولیعهد آنها هم اکنون در پاکستان است تأمین مالی می شوند.

»رئیسی« سکان دار قوه قضائیه می شود

حجت االسالم حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون 
قضايی و حقوقی مجلس گفت : قرار است سید ابراهیم 
رئیسی به جای آملی الريجانی سكان دار قوه قضائیه 
شود.وی اظهار کرد: موضوع انتصاب سید ابراهیم رئیسی 
به عنوان رئیس قوه قضائیه پیش از اين به عنوان گمانه 

زنی در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده بود.

 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
َّها  إنَّ فاِطمَة بَضَعٌة مِنّي و ِهَی نوُر َعیني و ثََمَرةُ فُؤادي؛ یَسوُؤني ما ساَءها و یَُسرُّني ما َسرَّها و إن

أوَُّل َمن 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(

منافع مخالفان FATF در انزوای ایران است
 این طور نیست که دل شان برای ارزش ها مي سوزد

معاون احمدی نژاد: FATF بدتر از ترکمنچای است
اتهام زنی معاون ترامپ به ایران

 از تریبون کنفرانس مونیخ

»مايک پنس«، معاون رئیس جمهور آمريكا در کنفرانس 
مونیخ ضمن  اتهام زنی های تكراری، ايران را بزرگترين 
تهديد صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا و بزرگترين 
کشور حامی تروريسم در جهان خواند و مدعی شد 
که ايران در منطقه از اقدامات تروريستی در مناطق 
مختلف از قبیل سوريه و يمن حمايت می کند و بر 
نابودی اسرائیل تاکید می کند. وی همچنین جمهوری 
اسالمی ايران را »ضد يهودی« خواند و از کشورهای 
جهان خواست که بايد با يهودی ستیزی مقابله کنند.

وزیر خارجه آلمان: برلین خواهان 
حفظ برجام است

مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  آلمان  امور خارجه  وزير 
گفت: خواهان بازگشت به راه حل های چند جانبه 
و حفظ معاهدات بین المللی همچون برجام هستیم.
به گزارش آسوشیتدپرس، هايكو ماس افزود: رويكرد 
از  و  زيانبار  ايران  قابل  در  ترامپ  دونالد  خود محور 
است. باخت  باخت  بازی  سیاستی  چنین  من  نظر 

موگرینی از عزم راسخ اتحادیه 
اروپا برای حفظ برجام خبر داد

فدريكا موگرينی، مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا، 
بر عزم راسخ اتحاديه اروپا برای حفظ برجام تاکید کرد، 
توافقی که همچنان اهدافش در حال تحقق است و 
 برای امنیت منطقه  و جهان نقشی مهم ايفا می کند.
وی همچنین بر لزوم ادامه اجرای کامل و موثر اين 

توافق توسط همه طرف ها تاکید کرد.

احتمال عملیات مشترک ترکیه، 
ایران و روسیه در »ادلب«

طبق گزارش يک روزنامه ترکیه ، رئیس جمهور اين 
کشور از احتمال عملیات نظامی مشترک آنكارا، تهران 
و مسكو در استان ادلب سوريه به منظور مقابله با 
تروريست ها خبر داد. اردوغان در اين باره گفت: »هر آن 
امكان و احتمال عملیات مشترک )ترکیه، ايران و روسیه 
در ادلب( با توجه به شرايط وجود دارد. هیچ مشكلی در 
اين باره وجود ندارد. تدابیر جاری برای آسايش، شادی و 

توفیق مردم ادلب هستند«.

جناب آقای علیرضا خراشادیزاده
مدیرمجتمع نان بازار روز غفاری

 بر خود الزم دانستیم از مدیریت جناب عالی که با ایجاد نظم، حسن برخورد و مشتری مداری ،
همراه با پخت نان باکیفیت آن هم با قیمت دولتی، خدمات خداپسندانه و ارزنده ای 

را به شهروندان عرضه می دارید صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.
 اجرکم عندا...

جمعی از اهالی خیابان غفاری

با سالم وآرزوی بهترین ها
به اطالع اعضای محترم انجمن وهمشهریان عزیز مقیم تهران می رساند

گردهمایی انجمن روزجمعه سوم اسفند ماه از ساعت 30 /10 صبح در محل همیشگی تاالر 
پذیرایی باشگاه پیام برگزار می گردد

از تمامی شما عزیزان خانم ها وآقایان جهت شرکت در این گردهمایی دعوت به عمل می آید
برنامه گردهمایی :

۱.سخنران اصلی گردهمایی آقای مهندس زینلی مدیرعامل محترم کویرتایر
 به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس شرکت کویرتایر

2.معرفی دانشجویان بیرجندی ورودی سال جدید دانشگاه های پایتخت
3. برنامه موسیقی توسط هنرمندان همشهری

4.غرفه ارائه محصوالت بیرجند )شیرینی و انواع نان محلی(
جهت پارک خودرو می توانید از پارکینگ باشگاه به صورت رایگان استفاده کنید

با توجه به پایان سال می توانید البسه و صندوق صدقات جهت کمک به نیازمندان را درمحل باشگاه 
به نماینده انجمن تحویل دهید. لطفا دیگر دوستان همشهری را هم  به این گردهمایی دعوت کنید

از آوردن کودکان خردسال جدا خودداری نمایید.
آدرس. تهران خیابان شریعتی باالتر از چهارراه قصر روبروی فرهنگسرای اندیشه باشگاه پیام)مخابرات(

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

گردهمایی انجمن بیرجندی های مقیم تهران

قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
 2۰ اسفند با ۱5 درصد تخفیف انجام دهد.

  تلفـن :  3۲۴۵۴۵۷۷آدرس: نبش غفـاری 30

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

آدرس:میدان شهدا ، شهدا ۸ ساختمان آوا       تلفن تماس: 3۲۲۲۴113
دفتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی عماد بیرجند

ثبت نام کربال زمینی )تعداد محدود(
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