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عیدی مرزی برای مردم 
و ویژگی های  مزایا  خراسان جنوبی 
خاص و راهبردی زیادی دارد که بیشتر 
آن ها هم آن طور که باید مورد توجه 
قرار نگرفته است.از محصوالت خاص 
از  یا  هرکدام  که  کنیم  استان شروع 
و  صادر  دیگر  های  استان  و  کشور 
فرآوری  می شوند و یا  شاید چند وقت 
دیگر به کلی اسمی هم از آن ها کنار 
نام استان نخواهد بود.این مورد شامل 
برخی فرهنگ ها و آیین های استان 
نیز می شود. در این میان مرز استان 
هم نعمتی است که  مزایا و منافع آن 
بر کسی پوشیده نیست.خراسان جنوبی  
با مرز گسترده با ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم
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تخریب دولت در جنگ
 اقتصادی نگران کننده است
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دولت خودش را به
 خواب زده است
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 4.5 کیلومتر دیگر از باند دوم محور
 بیرجند- قاین زیر بار ترافیک رفت

پرورش مربی ؛ اولویت
سال ۹۸ ورزش استان

مدیرکل ورزش و جوانان : آمادگی داریم تا در ادامه روند تخصیص اعتبارات ملی
حداقل 500 میلیون تومان در حوزه پرورش مربیان خود سرمایه گذاری کنیم.

سال آینده چند مسابقه بین المللی و ملی را در بیرجند برگزار می کنیم

شهادت امام هاد ی )ع( را تسلیت می گوییم

 بارش شدید برف در بیرجند /  بارش ها  تا دوشنبه ادامه دارد / 5

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت همسری عزیز،  پدری مهربان و دلسوز

خادم االربعین مرحوم مغفور

کربالیی محمدرضا سنائی فر 
جلسه  یادبودی امروز یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹  مصادف با 

سالروز شهادت امام هادی )ع( از ساعت ۱5/۳0 الی ۱۶/۳0 
در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

 خانواده های: سنائی فر، حیران، ضیاء ،  ناصری ،  نیساری 

خداوند بزرگ را شاکریم که در پرتو همراهی و همدردی
 اقوام، دوستان، همکاران و همسایگان تحمل مصیبت جانسوز

 فرزند، مادر، همسر و معلمی دلسوز مرحومه مغفوره 

شـادروان فرشتـه فتـاده
 »همسر آقای محمود اطلسی کارمند سازمان جهاد کشاورزی«

 را برای ما میسر ساخت. بدین وسیله از تمامی عزیزانی که با تشریف فرمایی از شهرها و روستاهای دور 
و نزدیک و یا با ارسال پیامک، تماس تلفنی و چاپ بنر و اعالمیه بر ما منت نهادند تشکر و تقدیر می نماییم.
به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹ 

مصادف با شهادت امام هادی )ع( از ساعت ۱5 الی ۱۶ در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: فتاده ، اطلسی

نمایندگی انحصاری مبل ترک نیسا 
با شناسنامه و3۶ ماه ضمانت کتبی 

و نمایندگی گروه مبلمان الوین
 )بهار نارنج( 

برترین تولید کننده سال 1397 
نمایندگی گروه مبلمان ایماژ 
واردکننده سرویس خواب 
و نهارخوری نانو کامپوزیت

مبل جدید در طـرح 
و  رنگ  مختلف  رسید

بیرجند  ،خیابان محالتی
 تقاطع ۲۲ بهمـن
۰۹۱۲۶۲۷۲۷۸۹
۰۹۱۵۱۶۱۳۴۲۵
۰۹۱۵۱۶۱۱۱۳۷

@ moblekianmarkazi1

۱۷***8۶۹0 محبوبه صیادی                     ۲۱۹۷          بشرویه 
۷8***05۹۱ رحمان رمضاني فورگ         ۲۲۱5           درمیان  

۶5***۶۶8۳ آرزو محمدخوئی شیرگ     ۲۱55     شهیدمدرس بیرجند 
۶0***۳8۳5 طلعت طاهري دوست آباد  ۲۲۱۲          سرایان 
50***4۲4۷ مهدي قوي پنجه                    ۲۲۱۷         سربیشه 

55***45۳۶ مجید رنجبر                    ۲۲۱۶          خضري 
۲۳***05۹۱ عباس وطن خواه                   5055         سه قلعه 

۱۶***۷۷۳4 محمدعلي احمدي                   ۲۲45         خوسف                 
امین گلشنی                     5۱۱۱           کریت                  4۲۷8***۲۷
حسن اسفرقي                    ۲۱۷۶                      قاین                 ۶۲5۳***۲۹
84***0۱4۲ حسن براتي بهلولي نادي               ۲4۷۷     طبس مسینا             
8۶***۹408 جواد پهلوان                    ۲48۲         آیسك                 
8۷***48۲۲ حسن مکی                                       ۲۲45         خوسف                 

حضرت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسي
نماینده مردم شریف استان  خراسان حنوبي

در مجلس خبرگان رهبري
حکم مقام عظماي والیت براي روحاني وارسته اي که سکان دستگاه قضا را 
 در دست خواهد گرفت بیش از همه ایرانیان ، مردم والیتمدار خراسان جنوبي

را شادمان کرد . مردمي که پس از حضور حضرتعالي در آستان کبریایي 
امام رضا )ع( طعم منش رضوي را در عملکرد تولیتش به خوبي دیدند و در 
 جاي جاي استان عطر خدمات خادمان آن مضجع شریف پراکنده است . 

مردمي که مفهوم عدالت را بیش از تصدي بر مسند قاضي القضات در خدمات پیشین  جناب عالی به این 
منطقه محروم لمس نموده اند اکنون بار دیگر به حضورتان مي بالند . حال برخود الزم مي دانیم تشکر 
ویژه خود را از این انتصاب شایسته به ولي امر مسلمین جهان ، امام خامنه اي )مدظله العالی(  ابالغ نموده

و براي شما مدیر مدبر در مسئولیت جدید آرزوي توفیق نمائیم. 
دفتر نماینده مردم شریف خراسان جنوبي در مجلس خبرگان رهبري

حضرت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسی 
نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری

با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به ریاست قوه قضائیه  
که نشان از اعتماد مقام معظم رهبری به شما می باشد صمیمانه تبریک 
و تهنیت نموده، بدون شک درایت، تدبیر و اشراف تان در مباحث حقوقی 
و موضوعات مرتبط با دستگاه قضا ذخیره ای ارزشمند و گرانبها در جهت 
ایجاد تحولی عظیم و عمیق در پیشبرد منویات مقام معظم رهبری در 
دستگاه قضا خواهد بود. دوام توفیق، عزت و سربلندی جناب عالی در 

این سنگر مهم و حساس را از درگاه خداوند منان مسئلت می نماییم.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
جناب آقای دکتر جاوید   شهردار محترم بیرجند 

و رفتگران زحمتکش منطقه ۲ شهرداری
وظیفه خود دانسته از زحمات و پیگیری های مربوط به امور خدماتی و 
نظافتی سجادشهر به ویژه بلوار غدیر و اطراف مسجد و مجتمع فرهنگی 
مذهبی بقیع تقدیر و تشکر نماییم. توفیق خدمت به اسالم و انقالب را از 

خداوند منان برای همه مومنین خواستاریم.
 اهالی سجادشهر )بلوارغدیر و مالک اشتر( - مجتمع فرهنگی مذهبی بقیع

تقدیر و تشکر

جم
ن 

 امی
س :

عک

صفحه 5

صفحه 5



2
یکشنبه *19 اسفند 1397 * شماره 4307

کارگرانچقدرمالیاتبرایعیدیوپاداشپرداختمیکنند؟

میزان- کارگرانی که حداکثر عیدی یعنی ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت کنند، با کسر معافیت دومیلیون و ۳۰۰ هزارتومانی تنها یک میلیون 
تومان آن شامل مالیات می شود که مبلغ یکصد هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس قوانین موجود عیدی و پاداش پایان سال کارگران به 
میزان حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر قانون کار خواهد بود.

سرمقاله

عیدی مرزی برای مردم
 *امین جم

خراسان جنوبی مزایا و ویژگی های خاص و راهبردی 
زیادی دارد که بیشتر آن ها هم آن طور که باید مورد 
توجه قرار نگرفته است.از محصوالت خاص استان شروع 
کنیم که هرکدام یا از کشور و استان های دیگر صادر 
و فرآوری  می شوند و یا  شاید چند وقت دیگر به کلی 
اسمی هم از آن ها کنار نام استان نخواهد بود.این مورد 
شامل برخی فرهنگ ها و آیین های استان نیز می شود.
در این میان مرز استان هم نعمتی است که مزایا و 
منافع آن بر کسی پوشیده نیست. خراسان جنوبی 
با مرز گسترده با کشور در حال توسعه افغانستان ، 
مزیت های ویژه ای دارد. در شرایطی که منطقه آزاد 
چابهار محل ویژه ای برای تجارت بین المللی ایران 
شده است، قرارداد خواهرخواندگی این منطقه مرزی 
و منطقه ویژه اقتصادی استان ، می تواند منافع مرز 
برای ما را به مقدار زیادی افزایش دهد.متاسفانه بسته 
بودن مرز ماهیرود ،  بسیاری از مزیت های مرز را از 
ما می گرفت. به گفته مسئوالن یک سال و ۴ ماه مرز 
ماهیرود تعطیل و دالیل متعددی برای آن بیان شد.
خوشبختانه اما فعالیت دوباره بازارچه مرزی ماهیرود  
با پیگیری استاندار و مسئوالن انجام گرفت. چند روز 
قبل نیز ژاپنی ها تمایل خود را برای فعالیت اقتصادی 
در استان اعالم کردند که در نوع خود بی سابقه بود.  
بازگشایی دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان  نیز 
 پس از پیگیری های بسیار و با توجه به اهمیت ویژه آن ، 
کار تجارت بین المللی استان را تسهیل می کند.اتفاقات 
خوبی که این مدت برای مرز استان رخ داد و چشم 
اندازهایی که برای آینده آن پیش بینی می شود، شاید 
به مثابه یک عیدی برای هم استانی ها باشد.باالخص 
وقتی این عیدی با رفع محدودیت صادراتی ۴ قلم کاال ، 
تکمیل شد.مرز می تواند منشا برکات زیادی برای استان 
باشد.خصوصا حاال که بیشتر موانع و چالش های استان 
در  تجارت بین المللی برداشته شده و فصل جدیدی  
شروع شده است. مرز استان به دلیل جایگاه خاص خود از 
 لحاظ جغرافیایی و نزیک بودن به قلب کشور افغانستان ، 
اقبال بیشتری نیز نسبت به سایر نقاط در طول مرز با 
افغانستان برای تبادالت مرزی دارد.خصوصا که تاکید 
طرف مقابل نیز بر همین مرز و استفاده از منافع آن است.
در کنار همه این موارد ویژگی و اهمیت بارز تقویت 
مرزنشینان  معیشت  بهبود  و  امنیت  افزایش  مرز، 
است. مطمئنا هرچه وضع ترانزیت مرزی و توجهات 
 مسئوالن به مرز و ساکنان خط مرزی بیشتر شود ، 
مشکل بیکاری و خشکسالی استان نیز کمرنگ تر شده 
و مانایی جمعیت بیشتر می شود. خبر رشد ۷ برابری 
سهمیه سوخت مرزنشیان نیز از این موارد است که 
می تواند در ابعاد دیگر هم بررسی شود. قدر مسلم  
هرچه قدرت و جایگاه نقاط مرزی استان تقویت شود 
و نقش تاثیرگذارتری ایفا کند ، نگاه و توجه مسئوالن 
کشوری نیز به آن افزایش یافته و می تواند به طور 
کل نگاه مسئوالن باالدستی به استان را تغییر دهد.

وزارتصنعت:منعیبرایواردات
موبایلمسافریوجودندارد

مهر- مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت صنعت درباره 
شرایط رجیستری گوشی های وارداتی مسافران گفت: 
رجیستری گوشی های همراه مسافر باید با پرداخت 
عوارض و ثبت در سامانه گمرک انجام شود.محمد 
قبله اظهار داشت: در روند رجیستری گوشی تلفن همراه 
تغییری ایجاد نشده و عملیات رجیستری همچنان در 
حال انجام است.وی، درباره دالیل اختالل ایجاد شده 
در این بازار گفت: از حدود یک هفته پیش سامانه 
گمرک و سامانه نیروی انتظامی به یکدیگر وصل شد 
تا از این طریق هویت واقعی مسافران مشخص شود.

پایانمشکالتدولتدرخریدتضمینیبا
عرضهجووذرتدربورسکاال

کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  میزان-  خبرگزاری 
گفت:طی دو سه سال اخیر با عرضه جو و ذرت کشور 
در بورس کاال براساس سیاست قیمت تضمینی، امروز 
دیگر هیچ نگرانی از بابت خرید تضمینی دولت برای 
این دو محصول وجود ندارد. عباس کشاورز عنوان 
کرد: یکی از مسیر ها برای ساماندهی معامالت بخش 
ایران  بورس کاالی  تردید  بدون  کشاورزی کشور، 
است که در سال های آینده با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی و بورس کاال شاهد توسعه مبادالت این 
حوزه در بورس کاال و حمایت اصولی از کشاورزان 
خواهیم بود. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی 
ذرت و جو در بورس کاال افزود: در ابتدای اجرای این 
سیاست براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی به دلیل جدید بودن کار و عادت 
فعاالن این حوزه به مبادالت سنتی، مشکالتی وجود 
داشت، اما رفته رفته با نمایان شدن مزایای عرضه 
به  بودیم،  محصوالت در بورس شاهد رونق طرح 
طوری که اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو 
در بورس هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع صاحبان 

صنعت دامداری و مرغداری است.

امسال  گفت:  گمرک  کل  خبرنگاران-رئیس  باشگاه 
۱۳۷ هزار ُتن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم که 
نسبت به سال گذشته پنج هزار ُتن افزایش را نشان 
می دهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کاال های 

نرخ  تفاوت  بلکه  ندارد  وجود  خاصی  مشکل  اساسی 
خریداری  کاال های  که  می شود  انگیزه ای  مسلما  ارز 
شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد و عمال 

تحریکی هم در بازار ایجاد می شود.
میراشرفی یادآور شد: در کاال های اساسی بحران که 
یا  ذرت  مثل  کاال ها  قلم  برخی  در  بلکه  هیچ  نداریم 
گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و 
طی ۱۱ ماهه امسال قریب به ۱۱ میلیارد دالر برای 
نشان  که  است  اساسی هزینه شده  کاال های  واردات 
دهنده بحران در این زمینه نیست و وضعیت مطلوب 
دالر  میلیارد  یک  بر  بالغ  ماهانه  مدت  این  در  است؛ 

کاال های اساسی به کشور وارد شده است.

دوباره  احیای  مجلس  پژوهش های  مرکز  ایبنا- 
یا  و  سهمیه بندی  انجام  و  سوخت  کارت های 
را  سهمیه بندی  بدون  سوخت  کارت های  فعال سازی 
ضروری دانست. طبق گزارش این مرکز )راهکارهای 
احیای  پیرامون  سوخت(،  قاچاق  و  مصرف  مدیریت 
تفاوت  آمده است:  بندی  کارت سوخت بدون سهمیه 
زمینه  همسایه  کشورهای  و  ایران  در  بنزین  قیمت 
نیاز  که  آورده  وجود  به  را  کاال  این  گسترده  قاچاق 
با  مواجهه  راهکارهای  از  یکی  دارد.  مناسب  تدبیر  به 
این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در 
هنگام سوخت گیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین 
خارج از سامانه است. به عالوه می توان با استفاده از 
پالک  های  دوربین  نصب  جمله  از  ها  فناوری  انواع 

خوان در جایگاه ها برای کنترل و تایید ورود خودروها 
به  منحصر  را  سوخت  کارت  هر   RFID فناوری  یا 
یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر 

جلوگیری کرد.

تسنیم- ابوالفضل فتح الهی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار، درباره ارسال مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
گفت: در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا حق مسکن 
کارگران از ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد.وی با 

بیان اینکه این مصوبه به هیئت وزیران ارسال شده است 
کارگران،  مسکن  حق  مصوبه  شدن  اجرایی  کرد:  اظهار 
نیازمند تصویب در هیئت وزیران است و طبق اطالعاتی 
که از وزارت کار کسب کردم، این مصوبه به هیئت وزیران 

ارسال شده است. مسئوالن قول داده اند این مصوبه تا پایان 
سال تصویب شود که قابلیت اجرایی پیدا کند. فتح الهی 
با بیان اینکه طی سال های اخیر رشد دستمزد بر اساس 
سبد معیشت اتفاق نیفتاده است، گفت: کارگران در تأمین 
هزینه های زندگی خانوار با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کنند. وی با بیان اینکه ثباتی در اقتصاد وجود ندارد 
و تولیدکنندگان نمی توانند روی اقتصاد برنامه ریزی کنند، 

گفت: تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد نیست، 
عده ای تصور می کنند که افزایش مزد باعث تعدیل نیروی 
مالیاتی،  این در حالی است که مشکالت   کار می شود، 
بی ثباتی بازار تولید و مصرف، افزایش قیمت مواد اولیه، 
افزایش نرخ دالر، افزایش نرخ تورم، افزایش رکود حاکم 

بر اقتصاد تنها بخشی از مشکالت تولید کنندگان است.

عرضهتخممرغ۱۱۰۰تومانزیرنرخپیشنهاد احیای دوباره کارت سوخت و سهمیه بندی بنزینرئیس کل گمرک: در تامین کاال های اساسی بحران نداریم
تمامشده،دولتصادراتراآزادکند

مهر-دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان 
اینکه هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۱۱۰۰تومان 
زیر نرخ تمام شده عرضه می شود، بر لزوم آزاد شدن 
صادرات این کاال تاکید کرد. سید فرزاد طالکش با 
بیان اینکه تولید تخم مرغ در کشور زیاد و تقاضا برای 
آن کم است، گفت: متأسفانه قیمت تمام شده تولید 
این کاال به دلیل شرایط نامناسب توزیع نهاده های 
دامی و عدم تأمین کافی آنها، افزایش زیادی داشته و 
میانگین قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداری ۷,۵۰۰ تومان است درحالی که میانگین 
قیمت فروش آن ۶,۴۰۰ تومان بوده است.وی با اشاره 
به اینکه هرکیلوگرم تخم مرغ ۱,۱۰۰ تومان کمتر از 
نرخ تمام شده تولید آن به فروش می رسد، افزود: این 
درحالی است که ما هم اکنون در زمان اوج مصرف این 
محصول قرار داریم و صنایع غذایی، قنادی ها و مردم در 
این فصل تخم مرغ بیشتری مصرف می کنند ضمن 
اینکه تقاضای صنایع غذایی به دلیل مشکالتی که در 

تولید دارند، کاهش یافته است.

مسافرانهواپیمابلیتراازمراکز
مجازخریداریکنند

خبرگزاری میزان- دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
گفت: برای پرواز های ایام نوروز ۱۵۰ فروند هواپیما در 
نظر گرفته شده است که امیدواریم با توجه به افزایش 
پرواز ها در ایام عید با کمبود هواپیما در این بخش مواجه 
نشویم. مقصود اسعدی سامانی افزود: ظرفیت محدود 
در صندلی  پرواز ها وجود دارد به همین دلیل مسافران 
در ایام نوروز باید هر چه سریعتر بلیت های خود را از 
سایت های معتبر خریداری کنند تا در این ایام با مشکل 
مواجه نشوند. وی تصریح کرد: توصیه می شود مسافران 
در زمان های تعیین شده اقدام به خرید بلیت کنند تا در 
روز های پایانی با کمبود بلیت در مسیر های پرتردد مانند 
مشهد مواجه نشوند. وی گفت: مسافران برای بلیت های 
ایام عید حتما به دفاتر معتبر مسافری یا سایت های معتبر 
مراجعه کنند.اسعدی سامانی در خصوص قیمت بلیت 
پرواز های خارجی مانند عتبات عالیات گفت: تصمیمی 
برای افزایش قیمت بلیت عتبات عالیات و پرواز های 
خارجی گرفته نشده است و شرکت های هواپیمایی با 
نرخ هایی که خود تعیین کرده اند بلیت ها را به فروش 
می رسانند. وی گفت: برنامه ای برای یکنواخت کردن 
پرواز های عتبات عالیات و خارجی وجود ندارد و بر 
می رسد. فروش  به  بلیت ها  تقاضا  و  عرضه  اساس 

ثبتنامدریافتگواهیسالمت
خودروهایدوگانهسوزآغازشد

پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مهر-مدیر 
فرآورده های نفتی ایران از آغاز فرآیند ثبت نام دریافت 
اساس  بر  دوگانه سوز  خودروهای  سالمت  گواهی 
مصوبه هیئت دولت خبر داد. حمید قاسمی ده چشمه 
گفت: فرآیند ثبت نام آغاز شده است و همه دارندگان 
خودروهای دوگانه سوز می توانند با ثبت نام در سامانه 
اطالعات جامع خودروهای گازسوز کشور به نشانی 
دریافت  به  نسبت   https://www.irngv.ir
گواهی سالمت خودروی گازسوز خود اقدام کنند. وی 
با اشاره به اینکه فرآیند ثبت نام تا یکم آبان ماه ۹۸ به 
صورت اختیاری ادامه خواهد یافت و پس از این تا تاریخ 
یکم دی ماه ۹۸ به صورت اجباری انجام خواهد شد، 
افزود: طبق مصوبه هیئت دولت از تاریخ یکم دی ماه 
۹۸ به بعد امکان سوخت گیری در جایگاه های عرضه 
گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( تنها برای خودروهای 
عبارت  آنها  شناسایی  کارت  در  که  دوگانه سوزی 
»دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز تبدیلی« درج شده و دارای 
گواهی معاینه فنی معتبر هستند، امکان پذیر خواهد بود.

آغازمعایناتزائرانحجتمتع
از2۰اسفندماه

خبرگزاری میزان- رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر از آغاز معاینه حدود ۹۰ هزار زائر حج تمتع 
۹۸، از ۲۰ اسفندماه جاری خبر داد. محمد تقی حلی ساز  
به روند انتخاب پزشکان اعزامی به عربستان اشاره کرد 
و گفت: برای انتخاب ۵۷۰ پزشک که شامل پزشکان 
می شوند،  عفونی  و  قلب  اورژانس،  داخلی،  عمومی، 
مصاحبه های اولیه انجام و ۱/۵ برابر ظرفیت مورد نیاز، 
اسامی پزشکان به هالل احمر استان ها ارسال شده که 
اسامی نهایی ظرف به زودی اعالم می شود.به گفته 
حلی ساز، به ازای هر دو کاروان یک پزشک به حج 
تمتع اعزام می شود که ۷۰ درصد از این پزشکان، تجربه 
ارائه خدمات در عمره و عتبات را داشته و ۳۰ درصد نیز 
از داوطلبان متقاضی خدمت انتخاب می شوند تا هر سال 
درصدی از نیرو های تازه نفس به مجموعه اضافه شوند 
و اعزام پزشکان فقط به تعدادی خاص محدود نباشد.

حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران به هیئت دولت رفت

اولینموضع»رئیسی«بعدازانتصابدرقوهقضائیه

حجت االسالم و المسلمین رئیسی که با حکم مقام  
معظم رهبری به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب 
شده است در اولین پیام خود بعد از انتصاب در شبکه 
اجتماعی خود نوشت: آینده ایران عزیز و تداوم جریان 
و  عدالت  اجرای  گرو  در  آن  های  ارزش  و  انقالب 
مبارزه با فساد است و زندگی اشرافی با تفکر انقالبی اسالمی سازگاری ندارد.

محسنرضایی:دولتخودشرابهخوابزدهاست

رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
بودجه ۹۸ را در هیئت عالی نظارت بررسی کردیم. 
دولت و مجلس نزدیک به سه چهارم بودجه را برای 
شرکت های دولتی بسته اند که در اختیار مدیران است.  
این بودجه هیچ تناسبی با شرایط تحریمی و جنگ 

اقتصادی ندارد و نشان می دهد که دولت خود را به خواب زده است.

توزیعبستههایحمایتی،تبلیغاتیاست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام دولت 
در توزیع بسته های حمایتی تبلیغاتی است و تناسبی 
بین این اقدامات و نیازهای واقعی مردم وجود ندارد. 
علی اکبر کریمی، با انتقاد از رویه اعطای بسته های 
حمایتی، گفت: متأسفانه رویه توزیع بسته های حمایتی 

از سوی دولت منطقی، منصفانه و عادالنه نیست.

تخریبدولتدرجنگاقتصادینگرانکنندهاست

جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور گفت: آن چیزی 
که نگران کننده است تخریب دولت در شرایط جنگ 
اقتصادی است. وی تاکید کرد: در شرایط سخت دولت 
 بیشتر نیازمند حمایت نخبگان و تولید کنندگان است.
 به فضل الهی و با توجه به ظرفیت های موجود خواهیم 

توانست مشکالت را برطرف و اقتصاد کشور را پیش ببریم.

اصولگرایانکمربهنابودیروحانیبستهاند

 مصطفی هاشمی طبا گفت: این روزها همه از این 
حرف می زنند که رابطه اصالح طلبان با دولت با وجود 
انتقادها و برخالف آنچه گاهی گفته  می شود، رابطه ای 
تعاملی و همصدایی است، در واقع اصولگرایان کمر 
به نابودی آقای روحانی بسته و از هر بهانه ای بهره 

می گیرند تا چهره دولت را ناکارآمد نشان  دهند.

واعظی:هرگزعضوجریانراستنبودهام

واعظی، در پاسخ به این سوال که حضورش در دفتر 
روحانی  راست  به  گردش  معنای  به  جمهور  رئیس 
است،گفت: این از آن دست حرف های خیلی عجیب 
تاریخی است که حضور من به جای آقای نهاوندیان 
را گردش به راست تعبیر می کنند. در عمرم سابقه هیچ 
حضوری در جریان راست را نداشتم، چطور اکنون گردش به راست تعبیر می شود؟

حملتخصصیاثاثیهمنزلباکادریمجربوماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند    

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند روز پنجشنبه ۹۸/۱/۲۰ ساعت ۱۴ 
در محل سالن اعالن بار- پایانه باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت 
می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی 

در دفتر انجمن به عهده داشته باشد.
دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئتمدیره

آگهیمزایدهروزبازارشهرداریحاجیآباد)نوبتاول(
موضوع: واگذاری روز بازار شهرداری حاجی آباد به صورت اجاره ماهیانه در محل بلوار امام رضا )ع( جنب بوستان 
امام رضا )ع(. شهرداری حاجی آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۴۱۰/پ/۹7 مورخ ۱3۹7/۱۲/۱5 شورای 
 محترم اسالمی شهر حاجی آباد ، روز بازار مربوط به این شهرداری را  به صورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط مزایده به صورت اجاره: ۱-کلیه افراد واجد شرایط و دارای صالحیت می توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده در مهلت مقرر به شهرداری مراجعه و اسناد الزم را دریافت نمایند. ۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده 
جهت بهره برداری از خدمات بازار روز مبلغ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ریال که شرکت کنندگان می بایست مبلغ ذکر شده را 
به حساب سپرده شماره ۸6۴۱۴۲5۸۹ نزد بانک کشاورزی واریز و یا به همین مبلغ یک فقره ضمانت نامه بانکی 
شرکت در مزایده تهیه و تحویل نمایند. 3- فروش اسناد مزایده از تاریخ ۱3۹7/۱۲/۲5 لغایت ۱3۹۸/۰۱/۰5 
می باشد.  ۴-آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری ۱3۹۸/۰۱/۰5 می باشد.  
5- زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۱۴:3۰ روز دوشنبه مورخ ۱3۹۸/۰۱/۰5 در محل شهرداری خواهد 
بود.  6- مبلغ پایه اجاره ماهیانه جهت بازار روز با ۲۸ غرفه در محل بازار روز مبلغ 33.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. 
۹- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  ۱۰-کلیه هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی از برنده 
مزایده اخذ خواهد شد. ۱۱- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.  ۱۲. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
۱۲- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 3- ۰563۲5۰۱5۰۰ امور مالی و یا به واحد خدمات شهری  

احسانکریمدادی-شهردارحاجیآبادشهرداری مراجعه فرمایید.

آگهیمناقصهواگذاریرفتوروبمعابرشهر
شهرداري حاجي آباد در نظر دارد: به استناد مصوبه شماره ۴۱۰/پ /۹7مورخ ۱3۹7/۱۲/۱5 شوراي محترم اسالمي شهر 
حاجي آباد  خدمات رفت و روب معابر و پارک های سطح شهر را به مدت یک سال )فروردین لغایت اسفند ۱3۹۸( با 
مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مناقصه کتبي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱3۹7/۱۲/۲5 تا پایان وقت اداري مورخ ۱3۹۸/۰۱/۰5 به امور مالي شهرداري 
مراجعه و مدارک را پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری ۱3۹۸/۰۱/۰5 به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
شرایط : تضمین شرکت در مناقصه باید به حساب سپرده پیمانکاران شهرداري  واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 
واصله مختار است. سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري  و در صورت امتناع نفر اول سپرده وی  
ضبط و قرارداد با شرکت دوم و سوم منعقد خواهد شد و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفرات دوم و سوم نیز به 
ترتیب ضبط و مناقصه تجدید مي شود. کلیه هزینه هاي متعلقه شامل هزینه انتشار آگهي و ... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برنده مناقصه ملزم به ارائه تاییدیه از اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 
مناقصه مندرج می باشد. بازگشایي پاکتهاي پیشنهادي ساعت ۱۴:3۰ روز  ۱3۹۸/۰۱/۰5در محل شهرداري انجام خواهد 
شد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-3۲5۰۱5۰۰ داخلي 5 تماس حاصل فرمایید. سایر شرایط در اسناد مناقصه 

درج خواهد شد.

شرح
مساحت قابل رفت 

وروب )متر مربع(
قیمت برآوردی پایه 
جهت رفت و روب 

سالیانه  )ریال(

مبلغ ضمانت 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

واگذاری رفت و روب معابر 
و پارک های سطح شهر

9745943.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱55.۰۰۰.۰۰۰

احسانکریمدادی-شهردارحاجیآباد                                                      

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

فرو درباتوماتیکسیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  1۵   

0۹1۵۵۶1۴۸۸0

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۴6 فرعی از ۱3۹6 - اصلی 

بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم زهرا شکیبائی فرد ۲- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر انباری 
پالک ۱۴7 فرعی از ۱3۹6 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای زهرا شکیبائی فرد در روز شنبه مورخ 
۱3۸۹/۱/۱۰ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل وقوع حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 

دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخد و به این اداره تسلیم نمایند.

 تاریخ انتشار: ۱397/۱۲/۱9       علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

نقاشـیساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

0۹1۵۶۶۳۳2۳0- برگی
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شرکت گاز خراسان جنوبی موفق به دریافت گواهینامه ISO ۵۰۰۰۱  شد

غالمی- مدیر عامل شرکت گاز استان از اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت انرژی بر اساس ایزو ۵۰۰۰۱ خبر داد. هاشمی با بیان این که پس از انجام ممیزی خارجی شرکت 
گاز خراسان جنوبی موفق به کسب گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی بدون هیچگونه عدم انطباق و برای بازه زمانی سه ساله از شرکت یونیسرت آلمان شد. عنوان 
استدعا کرد: شروع فعالیت های ممیزی برای دریافت این گواهینامه از سال گذشته آغاز شد و طی این مدت فضای اداری و صنعتی و تمام تجهیزات فرآیندی شرکت ممیزی شد. پزشکی  علوم  دانشگاه  محترم  ریاست  از 

تخصص  فوق  دکتر  یک  جذب  به  نسبت  دارم 
شهر  در  مردم  نمایند  اقدام  استان  در  نفرولوژی 
و  برند  می  رنج  واقعا  دکتر  این  نبود  از  بیرجند 

مسافت طوالنی تا مشهد را طی می کنند.
738...9۱۵
می خواستم به مسئوالن مربوطه بگید یه فکری برای 
درختکاری شهر بیرجند کنند درختان کاج مضرات 
زیادی دارند و فصل گرده افشانی بسیار حساسیت 
ایجاد می کنند حتی فضای شهر رو بی روح کرده تورو 

خدا بگید درختان دیگری رو جایگزین کاج کنند.
9۱۵...488
میدان شهدای عبادی یکی از ورودی های اصلی 
شهر است و هیچگونه زیباسازی نشده شهرداری 
محترم اقدامات الزم را قبل از آبروریزی انجام دهند
9۱۰...۱۰3
و  سالم  مردم  به  روستایی، سالم  یک  از طرف 
به مسئوالنی که نمیدونم کی میخوان از خواب 
به  اما  داشتیم  ریواس  زمانی  یه  ما  بشن  بیدار 
منقرض شده  بی رویه  و  نادرست  برداشت  خاطر 
انقراض  این  به  داریم  هم  کما  گیاه  برای  االن 
نزدیک میشیم ما مردم روستا کندن کما رو برای 
به  شهر  از  متاسفانه  اما  کردیم  ممنوع  خودمون 
بیابان ها حمله کردن هر نفر یه کیسه به دست 
برادر  من  افتادن خواهر  زمین  به جون  و  گرفته 
من میدونی با این کار چه بالیی سر من روستایی 
میاد؟ منابع طبیعی و محیط زیست خوابین؟ نمی 
مراتعی  همین  از  بیاین  کنید  بیابانزدایی  خواهید 
عقرب  میان  روز  یه  کنید  حفاظت  باقیمانده  که 
ها رو جمع میکنن و میبرن یه روز میان مارها رو 

میبرن چی در انتظار ماست؟
9۱۵...۰۰9
 از تمامی اعضای محترم شورای شهر که با همدلی 
برنامه  شهر  بهترشدن  هرچه  جهت  همسویی  و 
توسعه  و  دهند  می  انجام  المنفعه  عام  ریزیهای 
نیازهای عمومی ، هدفمند  با توجه به  شهری را 
مورد توجه قرار داده اند که نمونه بارز آن، ایجاد باغ 
ملی و میدان اجتماعات در مرکز شهر می باشد و 
همچنین بابت انتخاب شهرداری عملگرا و دانا که 
با مدیریت شایسته، مقتدرانه طرحهای ناتمام را به 
سرانجام می رساند. کمال تشکر و سپاس را داریم.
9۱۵...873
برسه،  دادمان  به  نیست  کسی  مملکت  این  تو 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری فقط 
تاکسی را برای عوارض، هزینه پروانه، پنج درصد 
صدور  هزینه  فروش،  و  خرید  در  قولنامه  مبلغ 
از  و  شناسد  می  و....  مدارس  سرویس  برچسب 
طرفی تبلیغات تاکسی اینترنتی را باالی ایستگاه 
کجا  به  اینها  مگر  چسباند.  می  مهرشهر  های 
وصلند که قانون از عهده آنها بر نمی آید. مسئوالن 
تاکسیرانی اگر نمی توانند جلوی این موازی کاری 
با تاکسی های اینترنتی را بگیرند حداقل عوارض و 

هزینه های الکی از تاکسی نگیرند.
9۱۵...689
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رکاب زنی دوچرخه سوار هم استانی برای ثبت رکورد ملی 

رکاب زدن 4500 کیلومتر به جای جشن ازدواج

نسرین کاری-  در سال 93، حسن خراشادی زاده 
با شعار »در  بستانی دو زوج دو چرخه سوار  و مهشید 
رکاب زندگی« بعد از پیمودن 4۵۰۰ کیلومتر و گذشتن 
از ۱8 استان کشور در مدت 8۰ روز به بیرجند برگشتند. 
این زوج ورزشکار هم استانی برای شروع زندگی خود  
رکاب  از  پس  و  فارس  استان  در  واقع  پاسارگاد،  از 
و  کیلومتر   4۵۰۰ از  بیش  مسافت  به  مسیری  زدن 
صعود به قله های دنا، سبالن و دماوند در 27 شهریور 
وب  در  زاده  خراشادی  حسن  برگشتند.  بیرجند  به   93
سایت خود درباره این سفر  می گوید: عشق و عالقه 
بر  را  ما  سواری،  دوچرخه  و  گردی  طبیعت  سفر،  به 
داشته  زندگی  شروع  برای  نو  ای  ایده  تا  داشت  آن 
باشیم و در سفری سخت و در عین حال زیبا و مهیج، 
برای  گرفتیم  تصمیم  منظور  به  بزنیم.  محک  را  خود 
شروع، ایران را در یک نگاه با دوچرخه بپیماییم و در 
توان  می  سفر  در  کنیم.  پیمایشی  نیز  خود  روح  عمق 
به  توان  در سفری سخت می  بسا  و چه  بهتر شناخت 

بهترین آغاز رسید. آغازی مملو از شادی ...

دوچرخه سواری با هدف ثبت رکورد ملی و جهانی
حسن خراشادی زاده، دوچرخه سوار 32 ساله  که ۱4 سال 
سابقه دوچرخه سواری دارد ۱9 مرداد ۱397 مسیر بدلندها 
)کوه های مریخی( نهبندان تا ریگ یالن را در دمای 64 
ثبت رکورد  این دوچرخه سواری  زد. هدف  درجه رکاب 

ملی و جهانی گینس بوده است. 
حضور  با  و  صبح  دقیقه  ساعت7:2۰  رکورد  ثبت  برنامه 
 جمعی از مسئوالن آغاز شد. در نهایت ساعت ۱4:32دقیقه
) 7 ساعت و ۱۱ دقیقه پس از استارت(، مسافت ۱2۰کیلومتر 

در حاشیه غربی ریگ یالن به پایان رسید. 
این معلم از بچگی به دوچرخه سواری عالقه مند بود و 
اکنون با همسرش حرفه ای این کار را انجام می دهد او 
همچنین 9 سال هم حرفه ای کوهنوردی می کند و با 
بیرجند رکاب  از شهر  دوچرخه معمولی ساعت ها خارج 
می زند.  او سال 8۵ گواهینامه بین المللی سایت توریست 
را دریافت کرد و سال 9۵ جرقه اولیه رکاب زدن در کویر 
تمرین  این کار  انجام  برای  و  به ذهنش خطور  نهبندان 
های خاصی را شروع کرد که تاکنون انجام نداده بود و 
سرانجام به این کارش رنگ واقعیت بخشید و در گرمای 
شدید تابستان 97 مسافتی بالغ بر ۱2 کیلومتر را در زمان 
7 ساعت و ۱۵ دقیقه در سرزمین کویر نهبندان رکاب زد 

تا رکوردی را به نام خود ثبت کند.

سفر با دوچرخه در 18 استان کشور
و  ورزش  من  گوید:  می  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  او 
گردشگری را در کنار هم دوست دارم و برای همین سفر 

انجام  استان کشور  را در ۱8  با دوچرخه همراه همسرم 
دادم. وی می افزاید: ۱2 سال است به عنوان دبیر آموزش 
و پرورش در روستاهای سربیشه خدمت و به طور معمول 
تابستان  فصل  و  امتحانات  زمان  و  تعطیل  روزهای  در 
دوچرخه سواری می کنم. وی اظهار می کند: هدف ما 
کتاب  در  ثبت  با  که  است  به جهان  لوت  بیابان  معرفی 
رکورد  ثبت  اکنون  و  رکوردهای گینس مطرح می شود 

گینس در خراسان جنوبی نداریم.

کویر لوت با دمای باالی 70 درجه
گرم ترین نقطه زمین

کار  این  اینکه  به  اشاره  با  استانی  هم  جوان  ورزشکار 
دوچرخه  عنوان  با  گینس  جهانی  رکورد  ثبت  هدف  با 
سواری در گرم ترین نقطه زمین با همکاری یک تیم 

با  بیابان  این  کند:  می  عنوان  شد  اجرا  نفری  هشت 
این  و  گرفته  لقب  زمین  نقطه  ترین  گرم  ناسا  تایید 
سانتیگراد  درجه   7۰.7 با  زمین  دمای  باالترین  نهاد 
را در این منطقه ثبت کرده است. وی ادامه می دهد: 
این  با تهیه مستندات  باید  رکورد تاکنون ثبت نشده و 
عنوان را به گینس ثابت کنیم. خراشادی زاده با اشاره 
ایران نماینده ای ندارد و  اینکه متاسفانه گینس در  به 
کنیم،  ارسال  آنها  برای  و  تهیه  را  مستنداتی  مجبوریم 

می گوید:  گینس برای ثبت رکورد پول می گیرد که 
هزینه های آن بسیار باال است. به گفته وی برای هر 
و مدارک  اسناد  بررسی  منظور  به  با گینس  مکاتبه  بار 
این  در  بار  تا سه  دو  و  پرداخت  هزار و3۰۰ دالر  باید 

شود.  مکاتبه  زمینه 

تمرین 10 ماهه برای ثبت رکورد در کویر
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ ماه برای انجام این کار وقت 
گذاشتم و در این مدت عالوه بر برنامه ریزی مناسب، 
بدنم را نیز با تمرین هفتگی در کویر آماده کردم خاطر 
این  برای  را  تمرینات خاصی  باید  البته  کند:  نشان می 
با   کویر  در  سواری  دوچرخه  زیرا  دادم  می  انجام  کار 

وجود هوای بسیار گرم موقعیت خاصی را می طلبد. 
رکاب  این  برای  الزم  های  هماهنگی  افزاید:  می  وی 

لوت  پایگاه جهانی  مدیر  ملکوتی  با  خانم رضایی  زنی 
پایگاه  مسئول  به  وی  طریق  از  و  شد  انجام  تهران  در 

جهانی لوت خراسان جنوبی معرفی شدیم.
اداره  موافقت  با  اینکه  بیان  با  جوان  سوار  دوچرخه 
معاون  توسط  موضوع  این  استان،  فرهنگی  میراث  کل 
استان  گردشگری  کارگروه  در  کل  اداره  گردشگری 
مطرح شد ادامه می دهد: معاون هماهنگی امور عمرانی 
تا همکاری  خواست  مربوط  های  دستگاه  از  استانداری 

الزم را در این زمینه انجام دهند. 
به گفته وی مسئوالن میراث فرهنگی استان در زمینه 
به  مالی  حامی  جذب  برای  رایزنی  و  کار  این  تدارکات 
ما کمک کردند اما با این وجود نتوانستیم حمایت مالی 
چندانی برای انجام کار جذب کنیم و بیشتر هزینه ها را 

خودمان پرداخت کردیم.
دما  خاکی  مسیر  ابتدای  اینکه  به  اشاره  با  خراشادی 
نظر  مورد  مکان  به  و هر چه  بود  سانتیگراد  درجه   ۵8
نزدیک تر می شدم شدت گرمای هوا نیز بیشتر خود را 
نشان می داد،ادامه می دهد: ابتدای ریگ یالن دمای 
6۵ درجه ثبت شد و دو ساعت بعد دماسنج از کار افتاد 
تا جایی که برای اطالع از دمای هوا پیگیری هایی از 
زن  رکاب  این  دادیم.  انجام  استان  هواشناسی  طریق 
نرم  خاک  رفتم  می  جلوتر  هرچه  کند:  می  خاطرنشان 
امر  این  با آن بیشتر می شد و  تر و درگیری دوچرخه 

بر سختی و کند شدن کار می افزود.

مسافت 12 کیلومتری به سمت ریگ یالن
وی با اشاره به اینکه لحظات آخر با این که کار بسیار 
حرکت  یالن  ریگ  سمت  به  دوباره  بود  شده  سخت 
و  پیمودم  را  کیلومتر   ۱2.3 مسافت  افزاید:  می  کردم، 
۱۰۰ متر به ریگ یالن مانده بود که گفتند برای ثبت 
اینکه حتی  بیان  با  است. وی  مقدار بس  رکورد همین 
مسئوالن استان کرمان خواستند با حمایت کامل مالی 
بخش  در  که  لوت  بریان  گندم  در  را  نظر  مورد  رکورد 
اما  کند:  می  تاکید  کنم  ثبت  است  استان  آن  کویری 
خودمان  استان  برای  رکورد  ثبت  داشتم  دوست  چون 
بیان  با  جوان  سوار  دوچرخه  نکردم.  قبول  شود  انجام 
رکورد  مسئوالن  و  خیران  همت  با  امیدواریم  که  این 
گرم  عنوان  به  لوت  کویر  در  سواری  دوچرخه  گینس 
ترین نقطه زمین به ثبت برسد، اضافه کرد: این رکورد 

نیز افتخاری برای استان خواهد بود.
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موفقیت و انرژی

اضطراب

موفقیت، برنامه ریزی می خواهد

تنها چیزی که برای موفقیت نیاز دارید این است که 
مصمم باشید، تالش تان را تا حد امکان بکنید و از 
شکست هایتان درس بگیرید. در ضمن مورد دیگری 
که درباره موفقیت وجود دارد، این است که موفقیت 
اصال تصادفی نیست، بر خالف نظر خیلی از افراد که 
موفقیت را وابسته به شانس می دانند. البته اصال نمی 
توان کتمان کرد شانس هم تا اندازه ای در موفقیت 
دخیل است، اما این که بخواهید آن را کامال وابسته 
به شانس بدانید، اصال. یکی از اصلی ترین راه های 
موفقیت این است که حرف را کنار بگذارید و عمل 
را شروع کنید. پس وقت آن رسیده که اهداف تان را 
مشخص کنید چرا که این اهداف به شما کمک می 

کنند تا بدانید که از زندگی چه می خواهید.

تمرین های آرام سازی

تنفس عمیق قبل از مواجهه با موقعیت های اضطراب 
برانگیز و یا حین آن می تواند موجب کاهش دلشوره 
و ایجاد احساس آرامش شود. منطق تمرین های آرام 
سازی این است که افراد نمی توانند همزمان هم در 
حالت آرامش باشند و هم نگرانی و اضطراب، پس اگر 
افراد یاد بگیرند در موقعیت های اضطراب برانگیز در 
حالت آرامش باشند دیگر مضطرب و بی قرار نخواهند 
ابتدا در یک  باید  آرام سازی  البته تمرین های  بود. 
محیط ساکت و آرام تمرین شده و سپس از آن ها در 

موقعیت های اضطراب زا استفاده شود.
تمرین آرام سازی:  در مکان کامال راحتی روی زمین 
یا یک صندلی راحتی بنشینید،  چشم هایتان را ببندید، از 
انگشت پا شروع کنید و عضالت بدن تان را به ترتیب از 
پایین به باال شل کنید، شست پا، کف پا، ساق پا، ران ها، 
شکم، پایین کمر، باالی کمر، قفسه سینه، شانه ها، 
بازوها، گردن، صورت و پیشانی،  چشمان تان را به آرامی 

باز کنید و چند نفس عمیق بکشید. 
تصویرسازی های ذهنی خوشایند: از تکنیک های دیگر 
که به کاهش تنش و اضطراب کمک می کند تجسم 
مکان های خوشایندی است که فرد دوست دارد در آنجا 
باشد. هر قدر تجسم این مکان ها زنده تر و با جزئیات 

بیش تر باشد در کاهش اضطراب مؤثرتر است.
تصویرسازی ذهنی:  خود را در یک مکان کامال آرام 
و لذتبخش مثل یک دشت باصفا، جنگل یا ساحل 
دریا تجسم کنید.  تصور کنید که در این مکان کامال 
احساس راحتی می کنید و هیچ مشکلی ندارید و هیچ 
چیزی شما را اذیت نمی کند.  در حالی که این احساس 
آرامش و راحتی را حفظ می کنید، به محیط واقعی که در 
آن هستید برگردید. به آرامی چشم خود را باز کنید و چند 

نفس عمیق بکشید.
بهروز کاظمی  - روانشناس بالینی

نشستن زیاد و تأثیر منفی 
بر سالمت رگ های خونی

نشستن باعث می شود جریان خون به سمت پاها محدود 
شود. حتی ۱۰ دقیقه یکجا نشستن، توانایی عروق ریز 
برای گشاد شدن )در پاها( را مختل می کند. بنابراین 

جریان خون کمتری در پاهایتان خواهید داشت. حتی 
بدتر، کاهش جریان خون، ریسک تشکیل لخته خون را 
افزایش می دهد. وقتی لخته خون در پاها شکل می گیرد، 
این احتمال وجود دارد که به سمت ریه ها راه بیفتد که 
ُکشنده است. به همین علت باید در طول روز پاهای خود 

را مدام حرکت دهید تا جریان خون در آن ها بیشتر شود.

این بیماری را با
 سنگ پا درمان کنید

هنگام خروج از حمام، گرم مزاجان  بهتر است پاهای 
خود را با آب سرد و سردمزاجان پاهای خود را با آب گرم 
بشویند. استفاده از سنگ پا در حمام برای رفع سردرد 

و اکثر بیماری های مغزی مفید است. همچنین هنگام 
ُپری معده و گرسنگی استحمام نباید صورت پذیرد. 
خوردن و نوشیدن در حمام و بالفاصله بعد از خروج از 
حمام زیان آور است، زیرا در این حالت بدن گرم است. 
همچنین پودر سدر مخلوط با آب برای رفع چرک های 

بدن بسیار مؤثر است.

غذاهای مفید 
برای مادران

برای غلیظ شدن شیر مادرانی که رقیق است بهتر از 
فعالیت های شدید و ورزش های سنگین پرهیز کنند و 
به جای خوردن خردل، نعناع، سیر و پیاز، شیره انگور را 

با نان سنگک بخورند.مصرف سیر و پیاز خام مشکالت 
گوارشی را افزایش می دهد و موجب سوزش سردل 
می شود پس بهتر است افراد ازسیر و پیاز پخته مصرف 
کنند. بهترین مواد غذایی برای زن شیرده شامل نان 
گندمی که خوب پخته شده، گوشت گوسفند، ماهی تازه، 

کرفس، کنجد وچغندر است. 

این عالئم نشان می دهد 
غذا در معده تان فاسد شده است

اگر بعد از صرف غذا، عالئمی مانند آروغ بدبو یا با 
بوی ترشیدگی, حالت تهوع، کشیدگی عضالت باالی 
شکم و زیر دنده ها، سوزش معده وجود داشته باشد، 

از نشانه های فساد هضم است و نیاز به تدابیری برای 
درمان آن وجود دارد. خوردن غذای بیش از اندازه که 
معده از هضم درست آن عاجز باشد یا خوردن غذا با 
معده پر و در حالت سیری می تواند از عوامل فساد هضم 
در معده باشد. عدم رعایت ترتیب خوردن و آشامیدن  از 

اسباب فساد هضم هستند.

نکاتی در خصوص مصرف دارو
 در سفر

هنگام سفر نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز  
بپرسید و هیچگاه داروها را در اتومبیل که زیر نور 
آفتاب پارک شده و یا پشت شیشه عقب اتومبیل حتی 

در زمستان قرار ندهید.  داروهای یخچالی را همراه با 
یخ و یا در داخل ظروف خنک کننده حمل نمایید. 
چنانچه به دلیل ابتال به بیماری مزمن ، دارویی را به 
صورت مرتب مصرف می کنید ، آن را به حد نیاز تهیه 

و تاپایان سفر همراه داشته باشید.

 ترکیبات ضدعفونی کننده موجود در دهان شویه، باکتری های مفید دهان و دندان را از بین  می برد و می تواند منجر به 
افزایش فشار خون شود. باکتری های موجود در سیستم گوارشی و به ویژه روده، نقش موثری بر سالمت کلی بدن دارند. 
تاثیر باکتری های دهان و دندان بر سالمت به تازگی مورد توجه قرار گرفته، بیماری های لثه و تغییر باکتریوم دهان با 
بیماری های قلبی، آلزایمر و اختالل تنفسی مرتبط است. همچنین باکتری های دهان می تواند سرعت پیشرفت سرطان 
روده را تسریع و بیماری را تهاجمی تر کند.تعادل میکروبیوم دهان می تواند احتمال بروز بسیاری از بیماری ها را کاهش دهد 
و  زمانی که این تعادل از بین می رود،  خطر تشدید بسیاری از بیماری های التهابی از قبیل بیماری های روده، دیابت، آرتریت 
روماتوئید، چاقی و دیابت افزایش می یابد. تعادل میکروبیوم محیط دهان با تبدیل نیترات خوراکی به اکسید نیتریک، نقش 

مهمی بر کنترل فشار خون و سالمت قلب و عروق دارد.

نخود سبز دارای فواید متعددی است که بهتر است در رژیم غذایی گنجانده شود. نخود سبز مملو از آنتی اکسیدان هایی  
است که می تواند به پیشگیری از واکنش های بدن که ممکن است منجر به بیماری شود کمک کند. همچنین نخود سبز 
حاوی آهن، کلسیم، روی، مس و منگنز است که می تواند به بهبود سیستم ایمنی کمک کند. میزان باالی فیبر موجود 
در نخود سبز می تواند به روند تسهیل هضم غذا کمک کند. فیبر با افزایش حجم مدفوع، به تسهیل حرکت روده کمک 
می کند. از این رو محققان توصیه می کنند نخود سبز را  در  ساالد و غذایتان بگنجانید چرا که می تواند با یبوست مقابله 
کند. نخود سبز به خاطر داشتن میزان باالی فیبر نامحلول می تواند به از بین بردن ریسک بیماری قلبی و سکته کمک 
کند. نخود سبز حاوی میزان کم چربی و کالری است. میزان باالی فیبر موجود در آن، نقش مهمی در کمک به کاهش 

وزن دارد. نخود با کمک به ایجاد حس سیری موجب دوری از زیاده روی در خوردن می شود.

فایده نخود سبز در بهبود سالمت و  کاهش وزناثر دهان شویه بر فشار خون

امام هادی )علی النقی( امام دهم شیعیان است. آن حضرت در 
سال 2۱2 ه.ق دیده به جهان گشود و در سال 22۰ ه.ق به امامت 
رسیدند. مدت امامت آن حضرت حدود 34 سال بود و در سال 

254 ه.ق به دست معتمد عباسی به شهادت رسیدند.
اوضاع سیاسی زمان امام هادی علیه السالم

امام علی النقی الهادی علیه السالم در سال 22۰ ه.ق در مدینه 
به امامت رسیدند. آن حضرت ۱3 سال اول امامت خود را در آن 
شهر سپری نمود و ضمن بهره رسانی معنوی و علمی به شیعیان، 
به امور  آنان رسیدگی می کردند تا این که متوکل )خلیفه وقت( 
که در دشمنی با ائمه اطهار علیه السالم مشهور بود، به خاطر 

هراسی که از نفوذ و محبوبیت امام علیه السالم در جامعه داشت 
ایشان را از مدینه به سامرا فراخواند زیرا احساس می کرد باید امام 
را از نزدیک تحت نظر بگیرد. پس از آمدن امام به سامرا، اگرچه 
ایشان ظاهرا آزاد بود اما »متوکل« منزل امام را طوری انتخاب 
کرده بود که همواره تحت نظر باشند. او به طور مرتب دستور 
تفتیش منزل ایشان را صادر می کرد و تمام دیدارها و رفت و 

آمدها توسط نیروهای حکومتی کنترل می شد.
آنها خوشگذرانی هایی می کردند که به گواهی تاریخ، هزینه 

های مربوط به آن بی سابقه بوده است.
فعالیت های امام علیه السالم

امام هادی علیه السالم با این که شدیدا تحت نظر بود، اما از پای 
ننشست و فعالیت های خود را به شیوه ای مطابق اوضاع زمان 
خویش به پیش برد. از مهمترین فعالیت های ایشان این بود که 
به مردم از راه های گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام 
علمی خود را در سخنان خویش و در مناظرات و پرسش و پاسخ 
های علمی، آشکار کرده و تثبیت کنند. همچنین عدم مشروعیت 
حکومت بنی عباس را تبیین می کردند. مرقد مطهر امام هادی 
علیه السالم در سامرا و فرزند بزرگوارشان امام حسن عسکری 

علیه السالم نیز در همین بقعه مدفونند.

شهادت امام هادی )علیه السالم( تسلیت باد

آیه روز

ای کسانی که ایمان آورده  اید از خدا پروا کنید و به او ]توسل و[ تقرب جویید و در راهش جهاد کنید 
باشد که رستگار شوید. )سوره مائده/ آیه 35(

سخن روز

شاید چاالک ترین انسان نباشم، شاید باالبلندترین یا نیرومندترین نباشم، شاید بهترین و زیرک  ترین 
نباشم، اما قادرم کاري را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار هنر خود بودن است.
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میان  در  که  کشوری   -۱ افقی: 
دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد 
اروپا محسوب  و مرز میان آسیا و 
از   -2 کردن  سفر   - می شود 
از  یکی  فارس-  استان  شهرهای 
پولی  اقتصاد دانان  برجسته ترین 
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تهران - از درندگان - خانه بزرگ 
- تاکید شده 4- مناجات - درجات  
-  خالص 5- گوساله ای که برای 
کار شخم استفاده می شود - رها و 
نیاز -  اثاثه مورد  به  آزاد - مجهز 
اضافی   الفت-   -6 مفعولی  ضمیر 
- حالت وچگونگی 7- دوستی - 
یارکلنگ - چهره - رنگارنگی 8- 
مساعدت - از محصوالت صادراتی 
کشورهای آفریقایی - سفر فرنگی 
9- کوچ - ویتامین خونی - ماده 
بیهوشی - نت سوم موسیقی ۱۰- 
خط انگلیسی - باد خنک - اشاره 
به دور  ۱۱- شرنگ - سخن چین 
- قریه و روستا - فروشنده ظروف 
آن  با  که  پیمانه ای   -۱2 مس 
روغن در چراغ می ریزند - چشیده 
منظوم یک  آثار  - مجموعه  شده 
به  اعتقاد   -۱3 نویسنده  یا  شاعر 
آلمان  شرقی  شهر   - قیامت  روز 
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برای  عطر - تکه کاغذ چاپ شده 
ورود به سینما تماشاخانه و اتوبوس 
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۱3- تکنیک ها - ابزار ماهیگیری 
- غمگین تر - دریای تازی ۱4- 
نمای بیرونی ساختمان - نیم نظر 
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- اصطالحی در ساختمان سازی 
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۰۰ ) مدرن برتر(

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 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
18:1521:30شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2014:301316:15شروع سانس

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

 به دو شاطر خانم جهت
 پخت نان هیزمی نیازمندیم. 

09155632257

کنـاف ، دکوراسیون 

بازسازی ، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

به تعدادی راننده با خودرو و جهت کار 
در شیفت عصر نیازمندیم.

آژانس پارک       09365613536

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه
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اولویت سال 98 پرورش مربی ورزشی است
مدیر کل ورزش و جوانان:

نامه دانشجویان استان به فرمانده کل سپاه: 

اخبار کوتاه

خبر ویژه

انتخاب  فیلم کارگردان بیرجندی 
به عنوان بهترین فیلم معلول 

جشنواره “فیلم پرواز”

نسرین کاری - چهارمین دوره جشنواره بین المللی 
“فیلم پرواز” 11 اسفند با مشخص شدن برگزیدگان 
به  تهران  موزه قصر  پارک  در  رشته های گوناگون 
کار خود پایان داد. در ابتدا مستندهایی از محمدعلی 
محسن  علو،  ژاله  مشایخی،  جمشید  کشاورز، 
قاضی مرادی و فردوس کاویانی برای حضار پخش 
شد و در این مستند اهالی سینما و تلویزیون درباره این 
 پیشکسوتان به صحبت پرداختند. این جشنواره با شعار

” اندیشه ات را به پرواز درآور تا باورکنی که می توانی 
 حتی اگر توانت اندک باشد” برگزار شد و فیلمساز

 هم استانی “مژگان گلیان” به عنوان  بهترین فیلمساز 
معلول انتخاب شد. دبیر جشنواره در این مراسم گفت: 
در  اعالمیه حقوق بشر بر ضرورت کرامت انسان ها 
و برابری حقوق آنان تاکید فراوان شده است. با توجه 
به این که 15 درصد  از جمعیت جهان به نوعی دچار 
آسیب های جسمی و ذهنی هستند ، فرهنگ سازی 
در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است. وی 
خاطر نشان کرد: در سال های اخیر به دعوت سازمان 
ملل متحد در راستای تدارک برنامه هایی خاص، برای 
ارتقای کیفیت زندگی افراد دچار معلولیت جنبشی 
فیلمسازان  مشارکت  و  است  گرفته  شکل  جهانی 
معلول در جشنواره ها یکی از این کارهاست. جمشید 
مشایخی به عنوان اولین هنرمندی که از وی تقدیر 
شد در این مراسم گفت: همیشه، هر وقت و هر جا 
خواستم حرفی بزنم به عشق مردم بوده و همیشه 
لطف شما همراه من بوده است. از این همه لطفی 
که به من دارید سپاسگزارم و قدردان شما هستم. 
مژگان گلیان فیلمساز هم استانی در گفتگو با خبرنگار 
آوا عنوان کرد: موفق شدم در رقابت با فیلمسازانی 
که پیشکسوت هستند حائز رتبه بهترین فیلمساز 
معلول شوم. وی افزود: »یک روز با من زندگی کن« 
به عنوان بهترین فیلم از نگاه داوران معلول، در این 
همایش بزرگ مورد توجه قرار گرفت و خوشحالم که 
افتخاری برای استان به دست آورده ام. این فیلمساز با 
بیان اینکه برای پوشش مستندهای بهزیستی و امور 
مربوط به معلوالن آماده  همکاری هستم، خاطر نشان 
کرد: فقط در چتر حمایت مسئوالن، جوانان استان 
باالخص معلوالن می توانند پله های موفقیت را طی 
کنند. بانوی فعال فیلمساز هم استانی با اشاره به اینکه 
جشنواره بین المللی فیلم پرواز با هدف فرهنگ سازی 
در مورد مسایل معلولیت و نمایش توانمندی های 
افراد معلول با بهره مندی از هنر قدرتمند هنرمندان 
از  اخذ مجوز رسمی  با  و  فیلم و سینما  در عرصه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمین دوره خود 
را برگزار می کند، ادامه داد: در بزرگداشت هر هنرمند 
قسمت هایی از نقش های به یادماندنی آنها در آثار 
گوناگون تلویزیونی و سینمایی برای حضار به نمایش 
درآمد که با استقبال تماشاگران مواجه شد.)خوانندگان 
ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره این ستون 
به حساب کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال 

فرمایند.(

ابالغ 365 میلیارد  ریال تسهیالت
 اشتغال  به استان

ایرنا - مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: 
تسهیالت  سوم  مرحله  در  ریال  میلیارد   365
قرض الحسنه اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
صندوق  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  محل  از 
زنگنه  محمد  شد.  ابالغ  استان  امید  کارآفرینی 
های  طرح  به  پایدار  اشتغال  تسهیالت  افزود: 
و  تصویب  از  بعد  کارا  سامانه  در  شده  نام  ثبت 
گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کارگروه  توسط  ابالغ 
استان پرداخت خواهد شد. وی بیان کرد: مجموع 
استان  امید  کارآفرینی  به صندوق  ابالغی  اعتبار 
از ابتدای امسال در سه مرحله 713 میلیارد ریال 
بوده است.وی گفت: با پرداخت تسهیالت اشتغال 
امید  کارآفرینی  صندوق  توسط  روستایی  پایدار 
فراهم  استان  در  نفر  و 350  هزار  اشتغال  زمینه 
می شود که نشان می دهد هر فرصت شغلی به 

طور متوسط 260 میلیون ریال هزینه دارد.

تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان 
و احصای تهدیدات

مهر- مدیرکل پدافند غیر عامل خراسان جنوبی از 
تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل استان خبر داد و 
گفت: این طرح تمام تهدیدات استان را احصا کرده 
و راهبردهای مقابله با آن را بیان می کند. آخوندی 
مراحل  طرح  این  اجرای  برای  که  این  بیان  با 
انتخاب مشاور انجام شده است، ادامه داد: در آینده  
نزدیک قرارداد به امضای مسئوالن استان خواهد 
رسید تا ظرف کمتر از 10 ماه شاهد تهیه این طرح 
عظیم باشیم.به گفته وی دستگاه های مربوطه هم 
قوانین و دستورالعمل هایی موجود در این راهبردها 
را در دستور کار قرار می دهند تا افزایش ضریب 

ایمنی را داشته باشیم.

استقرار 151 گروه جهادی
ایام نوروز در خراسان جنوبی

گروه   151 امسال  نوروز  تعطیالت  سیما-  و  صدا 
جنوبی  خراسان  در   رسانی،  خدمت  برای  جهادی 
مستقر می شوند. مسئول بسیج سازندگی استان با 
اعالم این خبر گفت:  این گروه های جهادی از 20 
اسفند تا 17 فروردین 98 در استان فعالیت می کنند. 
هنری، با بیان اینکه در این اردوهای جهادی بیش از 
2 هزار و 140 نفر از دانشجویان خراسان جنوبی و 
دانشگاه تهران حضور دارند، افزود: هزار و 277 نفر 
این افراد را برادران و 860 نفر را خواهران تشکیل می 
دهند. این گروه های جهادی در 121 نقطه روستایی و 
30 نقطه حاشیه شهرهای استان فعالیت خواهند کرد. 

ورزشی
خراسان جنوبی قهرمان مسابقات

هفت سنگ منطقه 5 کشور شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
خراسان جنوبی قهرمان مسابقات هفت سنگ منطقه 5 
کشور شد. این مسابقات با حضور پنج تیم از استان های 
خراسان جنوبی، شمالی و رضوی در شهرستان فردوس  
برگزار شد که بعد از انجام 10 دیدار دوره ای، تیم قاین 
از خراسان جنوبی، تیم کاشمر از خراسان رضوی و تیم 
فردوس از خراسان جنوبی به ترتیب در جایگاه اول تا 

سوم ایستادند.

افتخار آفرینی تیم کاراته استان
در مسابقات بین المللی سبک های کنترلی

کاروان 22 نفره کاراته خراسان جنوبی در اعزام به 
مسابقات بین المللی سبک های کنترلی به میزبانی 
کرمان، با حضور قدرتمند و درخشش در این رقابت 
ها موفق به کسب 5 مدال طال، 7 نقره و 10 برنز 
شد. در این ماراتن بین المللی، 600 شرکت کننده 
از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ایران در 

دو قسمت کاتا و کومیته با یکدیگر رقابت کردند.

قهرمانی تیم اسکیت بیرجند
در مسابقات لیگ برتر رول بال کشور

تیم اسکیت رول بال بانوان بیرجند قهرمان لیگ برتر 
کشور شد. نماینده خراسان جنوبی با 9 برد از 10 بازی 
انجام شده و کسب 27 امتیاز در صدر جدول مسابقات 

مرحله نهایی لیگ رول بال بانوان کشور قرار گرفت.

روز بازار جدید بیرجند آماده افتتاح است

ایرنا- مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: 
بزرگترین روز بازار شرق کشور با عنوان بازار فروش 
محصوالت محلی و صنایع دستی در بیرجند آماده 
افتتاح است. خسروی عنوان کرد: این بازار با 262 
غرفه در وسعت هفت هکتار چهارشنبه 22 اسفند در 
محل میدان میوه و تره بار قدیم شهر بیرجند به بهره 
برداری می رسد. وی افزود: سه هکتار از این بازار به 
پارکینگ اختصاص دارد و بیش از یکهزار خودرو در 
آن جا می گیرد. به گفته وی احتماال این روز بازار به 
غیر از چهارشنبه ها برای یک روز دیگر برقرار باشد 
تا شهروندان در 2 نقطه مختلف شهر )محل قدیم و 

جدید( از خدمات این روز بازارها بهره مند شوند. 

بارش  برف در بیرجند/ بارش ها تا دوشنبه ادامه دارد

امین جم - بارش برف از شب گذشته در بیرجند آغاز شد.به گفته کارشناس هواشناسی استان، با توجه به الگوهای پیش یابی هواشناسی تا دوشنبه هفته جاری 
با تقویت ناپایداری های جوی و وزش تندباد شدید و گرد و خاک، افزایش متناوب ابر، بارش باران و در مناطق مستعد بارش برف پیش بینی می شود. لطفی 

اوج فعالیت بارشی را تا امروز عنوان کرد و افزود: در این مدت کاهش دمای هوا محسوس و در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش ها به شکل برف خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
سال 1398 در خراسان جنوبی سال مربی است و 
اگر مربیان خوب و مسئولیت پذیر پرورش دهیم، 

آنها جامعه مستعد و نهفته ما را پیدا می کنند.
در مجمع  مهران سرپرست  ایرنا،  گزارش  به 
عمومی انتخاب رئیس هیئت سه گانه استان 
روند  ادامه  در  تا  داریم  را  آمادگی  این  افزود: 
تخصیص اعتبارات ملی، حداقل 500 میلیون 
مربیان خود سرمایه  پرورش  در حوزه  تومان 
گذاری کنیم.  وی اظهار کرد: باید سیاست خود 
را تغییر دهیم و سال آینده چند مسابقه بین 
المللی و ملی را در بیرجند برگزار می کنیم که 
این روند و شتابی که ایجاد شده است، حفظ 
می شود. مدیرکل ورزش و جوانان همچنین 
با بیان اینکه با فقر استمرار معرفی ورزشکاران 
مواجه هستیم، افزود: در خصوص سهم ما از 
ورزش ملی چه تعداد ورزشکار و چه فعال بودن 
بخش خصوصی در قالب باشگاه ها و دیگر 
حوزه ها غالب توجهات و رویکردها در توجیه 

این بود که به دلیل کمبود منابع مادی به ویژه 
مالی این کاستی ها رخ داده است. سرپرست 
گفت: بعدها با رجوع به ارقام و اتفاقاتی که در 
سال جاری رخ داد متوجه شدیم خیلی رابطه 
معناداری بین پایین بودن سطح امکانات مالی 

و توفیقات ورزش استان نیست و بیشتر مشکل 
به مدیریت بر می گردد.

وی اضافه کرد: خبرهای بسیار خوبی در سال 
1398 از عملکرد ورزش در سال جاری منتشر 

خواهد شد و این اتفاقات بزرگ برای خیلی از 
افراد در مجموعه ورزش کشور و مقام عالی 
وزارتخانه  معاونان  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
باورپذیر نبود که این اقدامات بزرگ امسال در 

خراسان جنوبی رخ داده است.

142 پروژه فعال عمرانی در استان
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی به 
سال  در  کل  اداره  این  دستاوردهای  تشریح 
جاری پرداخت و افزود: در حوزه ایجاد امکانات 

حقوقی،  های  محیط  توسعه  زیرساخت،  و 
توسعه نهادها و بسیاری مولفه های پشتیبانی 
و نظارتی که کارهای بزرگی انجام شد، شاید 

خیلی برای مخاطب عام جذابیت ندارد.
وی بیان کرد: اینکه امروز به مرز 40 میلیارد 
تومان اعتبار در 10 ماه اخیر می رسیم و 142 
پروژه عمرانی فعال در خراسان جنوبی داریم که 

این تعداد پروژه در کشور بی نظیر است.
افزایش  درصد   30 با  گفت:  سرپرست 
استان  کشور،  در  یافته  سازمان  ورزشکاران 
نخست هستیم و از چهار استان برتر کشور در 
حوزه توسعه ورزش همگانی قرار داریم و توجه 

ویژه ما به شناخت استعدادهاست.
بسیج  با  ای  نامه  تفاهم  که  این  بیان  با  وی 
ورزشکاران به زودی امضا می شود ، اضافه کرد: 
تفاهم نامه اصلی ما با اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی است که روی متن آن کار می 
کنیم و امیدواریم ابتدای سال 1398 یک تفاهم 
نامه کاربردی و پویا با یکدیگر داشته باشیم تا 

مبنای تنظیم برنامه های مدیریتی در آموزش و 
پرورش شهرستان ها باشد. 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان 
کرد: امروز هیئت های ورزشی ساختار تشکیالتی 
خود را اصالح کرده اند. سرپرست یادآور شد: از 
رسانه ها تقاضا داریم در حوزه توسعه مشارکت 
خیران به ورزش کار کرده و یادداشت و تحلیل 
نوشته و این تحلیل را به خیران بدهند که امروز 
اگر مدرسه ای می سازند، فعالیت ورزشی کمتر 
از آن نیست. به گفته وی بحث اساسی ما که از 
اکنون آن را شروع می کنیم آغاز المپیاد نخبگان 
ورزشی سال 1398 است که بحث مهمی بوده 
و در این راستا تفاهم نامه ای که با آموزش و 
ارائه  پرورش امضا شود مبنای ما شناسایی و 
برتر  استعدادهای  شناخت  و  عمومی  مشاوره 

است.
در این نشست سید امید حسینی از مجموع 14 
رای ماخوذه با کسب 13 رای برای چهار سال 

سکاندار هیئت سه گانه استان شد.   

دانشجویی  تشکل های  از  جمعی  مهر- 
سپاه  فرمانده  به  کشور  شرق  دانشگاه های 
ریشه ای  حل  برای  کردند  پیشنهاد  پاسداران 
به  کمک  و  کشور  شرق  در  امنیت  مسئله 
سیستان وبلوچستان  استان های  محروم  مردم 
و خراسان جنوبی، سپاه پاسداران با تغییر مدل 
قراردادی خود از حالت پیمانکاری به مشارکتی، 
ساخت و بهره برداری از محور ریلی چابهار- 
سرخس را در دست بگیرد تا زیرساخت الزم 
برای شکوفایی اقتصادی، اشتغال زایی و ارتقای 

امنیت در این منطقه فراهم شود. 
در متن این نامه آمده است:

استان های محروم خراسان جنوبی و سیستان 
 و بلوچستان با وسعت 20 درصدی از مساحت 

کشور، فقط 3 درصد از جمعیت کشور را در 
تا  شده  سبب  آنچه  و  داده  است  جای  خود 
استان ها  این  در  وسعت  با  متناسب  جمعیت 
استقرار پیدا نکند وضع معیشت و اقتصاد این 
استان ها است. قابل توجه اینکه ظرفیت های 
اقتصادی بی نظیری مانند گردشگری و شیالت 
و  جنوب  در  کشاورزی  مکران،  سواحل  در 
با  معادن  وجود  سیستان وبلوچستان،  مرکز 
ذخایر عظیم در سراسر استان های سیستان  و 
بلوچستان و خراسان جنوبی در این منطقه از 
مانده  باقی  مناسب  بهره برداری  بدون  کشور 

است.
داشتن هر کدام از موارد فوق برای ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصادی آرزوی یک کشور است. در 
این بین آنچه سبب شده تا این ظرفیت ها به 
طور مناسب مورد بهره برداری قرار نگیرد، نبود 
زیرساخت حمل ونقلی مناسب در این استان ها 
است که سبب خواهد شد تا هزینه های سرمایه 
گذاری و بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی 
موجود در این منطقه از کشور کاهش یابد و 
ضمن ایجاد اشتغال پایدار، تولیدات حاصل از 
آن، با قیمتی رقابتی در بازارهای مصرف عرضه 
ممتاز  موقعیت  فوق  موارد  بر  عالوه  گردد. 
بهشتی  بندر شهید  ویژه  به  ایران  جغرافیایی 
مناسب  فرصتی  تا  است  شده  سبب  چابهار 

ترانزیت  از  حاصل  عوائد  از  بهره مندی  برای 
جهت ایجاد دسترسی کشورهای آسیای میانه 
که  گردد  فراهم  ایران  برای  آزاد  آب های  به 
علیرغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر 
توسعه سواحل مکران و بهره مندی از ظرفیت 
ترانزیتی کشور به خصوص کریدور ترانزیتی 
شمال جنوب، دولت ها تا کنون اقدام درخوری 
برای پیشبرد این زیرساخت مورد نیاز اقتصادی 

انجام نداده اند.
نمایندگان  حمایت  و  بینی  کوته  با  که  چرا 
کوتاه مدت جهت  پروژه های  انجام  ذی نفوذ، 
دارای  را  برداری در دوران تصدی خود  بهره 
منفعت بیشتر دیده و این موضوع سبب شده 
است تا نسبت به فراهم نمودن زیرساخت های 
ریلی جهت اتصال این دو استان به شبکه ریلی 
پس از سال های متوالی همت گمارده نشود.

از جمله آثار مثبت بهره برداری از این محور 
ترانزیتی، فراهم شدن زیرساخت حمل و نقلی 
برای بهره برداری از ظرفیت باالی معدنی در 
همچنین  و  سیستان وبلوچستان  استان های 

خراسان جنوبی است. 
هزینه های  می توان  طریق  این  از  همچنین 
ارزش  زنجیره  در  نقل  و  حمل  باالی 
و  داد  کاهش  را  کشور  شرق  در  تولیدات 
صنایع  در  گذاری  سرمایه  برای  الزم  زمینه 

فراهم  را  شیالت  و  فوالد،کشاورزی،دامداری 
ساخت که این امر تأثیر مستقیمی برای تأمین 
امنیت، اشتغال زایی، رفع محرومیت و پیشرفت 
داشت.  خواهد  کشور  شرق  در  محور  عدالت 
یکی از مهم ترین موانع تکمیل این پروژه که 
به طوالنی شدن زمان اجرا و به تبع آن، افزایش 
هزینه های جاری کشور منجر شده، عدم توجه 
دولت و مجلس به این پروژه و در نتیجه کمبود 
اعتبارات تخصیص یافته به آن است. به عنوان 
نمونه، طبق الیحه قانون بودجه 98، در طول 8 
سال گذشته جمعاً حدود 1,100 میلیارد تومان 
به آن تخصیص یافته و در سال 98 نیز تنها 
110 میلیارد تومان )معادل احداث 11 کیلومتر(  

اعتبار پیشنهاد گردید.
ریلی  پروژه  مالی  تأمین  در  روند  این  ادامه   
که  شد  خواهد  موجب  سرخس،  چابهار- 
بکشد.  سالیان سال طول  پروژه  این  تکمیل 
در  جدی  تغییری  که  دارد  ضرورت  بنابراین 
پذیرد.  صورت  پروژه  این  مالی  تأمین  نحوه 
قرارگاه  پروژه  این  پیمانکار  آنکه  به  توجه  با 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( است و این نهاد 
در  غیردولتی  بخش  توانمندترین  به عنوان 
شناخته  کشور  زیرساخت  پروژه های  اجرای 
می شود، پیشنهاد می شود برای حل ریشه ای 
همچنین  و  کشور  شرق  در  امنیت  مسئله 

کمک به مردم محروم سیستان وبلوچستان و 
خراسان جنوبی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تغییر مدل قراردادی خود از حالت پیمانکاری 
از محور  بهره برداری  و  به مشارکتی، ساخت 
ریلی چابهار - سرخس را در دست بگیرد و 
شکوفایی  برای  الزم  زیرساخت  این چنین، 
اقتصادی، اشتغال زایی و ارتقای امنیت در این 
منطقه را فراهم نماید. بر اساس آنچه ذکر شد، 
اثر عینی تغییر رویکرد در تأمین مالی  اولین 
محور ترانزیتی چابهار- سرخس که با مشارکت 
بالفعل شدن  می شود،  پاسداران حاصل  سپاه 
همسایه های  و  کشور  شرق  معادن  پتانسیل 
شرقی از جمله افغانستان، ایجاد وابستگی بین 
ایران، هند و کشورهای آسیای میانه با ابزاری 
از دیگر مزایای  بود.  از نفت خام خواهد  غیر 
راه اندازی هرچه سریع تر این کریدور ترانزیتی، 
اقتصادی  پیشرفت  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
استان های محصور در کویر و مناطق دورافتاده 
جریانات  نفوذ  مانع  که  است  کشور  شرق 
این  شد.  خواهد  کشور  داخل  به  تکفیری 
دستاورد می تواند همانند سایر خدمات گران قدر 
سپاه پاسداران، در راستای تأمین معیشت مردم 
برای  مؤثری  بسیار  گام  کشور  شرق  شریف 
ارتقای وضع اقتصادی تمامی کشور عزیزمان 

به حساب آید. ان شاءا...

* چهار میلیارد ریال برای تکمیل و به روز رسانی بازارچه 
گلورده )میل 73( شهرستان درمیان هزینه شد.

* مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی با هدف حمایت 
و کمک به نیازمندان در محل هیات واقع در مصلی 

بیرجند راه اندازی شد.
آبخیزداری سنگ و مالتی حوزه همبو در  * سازه 
شهرستان سرایان، بند خاکی لجنو حوزه جهرآباد و سازه 
آبخیزداری مهوید در شهرستان فردوس در اثر ذوب 

شدن برف ها آبگیری شد.
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گردآوری1200 وصیت نامه شهید در استان    
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
جنوبی گفت: تاکنون هزار و 200 وصیت نامه 
بندی  طبقه  و  آوری  جمع  استان  شهدای  از 
االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به  است.  شده 
خبری  نشست  در  گذشته  روز  عزیزی  تقی 
وصیت  تاکنون  ها  پیگیری  براساس  افزود: 
نامه شهدایی که فامیلی آنها با الف آغاز می 
اعتبار  شود، تکمیل شده و در صورت تامین 
جلد   500 باالی  تیراژ  در  بقیه  استانداری  از 
وی  رسید.  خواهد  چاپ  به  اول  مرحله  در 

راهکارهای  مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار 
آوری  جمع  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
و نشر آثار و وصایای شهدا است که در این 
راستا 20 عنوان کتاب از وصایا با موضوعات 
حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، اسالم، 
اخالق، نماز، جهاد و جنگ در تیراژ پایین منتشر 
شده و در صورت تامین اعتبار در تیراژ باالتر 
به چاپ خواهد رسید. مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: با توجه 
به فرا رسیدن 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد 

شهید، به همین مناسبت همایش گرامیداشت 
روز شهدا در دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
برگزار می شود. وی بیان کرد: در این همایش 
تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران حضور 
خواهند داشت و تجلیل از خانواده و خدام شهدا 
و ایثارگران از مهمترین برنامه های این روز 
اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  عزیزی  است. 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش هنر در این 
مهم اجتناب ناپذیر است که هنرمندان با تولید 
آثار فاخر باید نقش شهدا را در امنیت، آسایش 

و عزت ایران اسالمی تبیین کنند.
وی برگزاری مسابقات انشانویسی در مدارس 
استان را از دیگر برنامه های روز گرامیداشت 
شهدا ذکر و تصریح کرد: 22 دانش آموز دارای 
اثر برتر تجلیل می شوند. مدیرکل بنیاد شهید 
تقویت  ایثارگران غبارروبی مزار شهدا،  امور  و 
طرح سپاس، فعالیت در فضای مجازی و طرح 
نهالکاری هر شهید یک کاشت درخت را از دیگر 
برنامه های بزرگداشت روز شهدا بیان کرد. وی 
از فعالیت مضاعف موسسه پیام آوران ایثار در این 

مدت خبر داد و گفت: پیام آوران ایثار با حضور در 
دانشگاه ها، مدارس و مساجد با بیان خاطرات بر 

اهمیت این روز خواهند افزود.
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سپاه ساخت محور ریلی »چابهار- سرخس«  را در دست بگیرد

 بیمه بیکاری برای بیش از هزار نفر برقرار شد   
گشایش4.5 کیلومتر دیگر

 از باند دوم محور بیرجند- قاین
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
در زمان حاضر بیمه بیکاری برای هزار و 57 نفر برقرار است 
که این تعداد بنا به دالیل مختلفی از جمله اخراج از کار و 

تعطیلی کارخانه از کار بیکار شده اند.
به گزارش تسنیم ، عباس رکنی اظهار کرد: آخرین نرخ 
بیکاری استان در پاییز امسال 8.2 بود که در سال  گذشته 

این میزان 11.7 گزارش شد.
به گفته وی، نرخ مشارکت اقتصادی پاییز امسال معادل 
41.7 و پاییز سال گذشته در مدت مشابه  41.8 اعالم 
شد. رکنی با بیان این که تعداد پرونده های بررسی در 
ابتدای  از  بیکاری  بیمه  بررسی کنندگان  هیئت های 
است،  بوده  مورد   42 و  یکهزار  بهمن  پایان  تا  سال 
امسال  ماهه   11 در  بیکاری  بیمه  برقراری   افزود: 

یکهزار و 11 نفر است. رکنی بیان کرد: یکهزار و 57 
نفر در استان از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند 
هیئت های  به  دادخواست  امسال 483  ماهه  در 11  و 
تشخیص واصل شده که بیشتر این پرونده ها مربوط به 
حق سنوات، عیدی، پاداش و حقوق معوقه بوده است 
و 475 رأی در هیئت تشخیص برای این دادخواست ها 
صادر شده که 204 مورد آن بالغ بر 43 درصد سازشی 
بوده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی خاطرنشان کرد: تعداد حوادث ناشی از کار در 11 
ماهه امسال 40 مورد بوده که از این تعداد 19 مورد در 
بخش ساختمان، 2 مورد در بخش کشاورزی، 7 مورد در 
بخش معدن، 9 مورد در بخش صنعت و معدن و تولید 

و 2 مورد آب، برق و گاز بوده است.

باند دوم محور بیرجند - قاین  از  4.5 کیلومتر دیگر 
بازگشایي و زیر بار ترافیک رفت. به گزارش صدا و 
این  گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  سیما، 
محور   31 تا   27 کیلومتر  محدوده  در  کیلومتر   4.5
راهداری و  ادا ره کل  با همکاري  و  قاین  بیرجند - 
بازگشایی  استان  راه  پلیس  و  ای  جاده  نقل  و  حمل 
 8 را  قطعه  این  برای  شده  هزینه  اعتبار  شد.جعفری 
این  بازگشایي  با  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد 
و  شده  دوبانده  مسیر  مجموع  از  کیلومتر   49 قطعه 
تا  گردد  تکمیل  باید  که  ماند  مي  باقي  کیلومتر   51
و  تالش  از  همچنین  شود.وی  دوبانده  محور  تمام 
جنوبي  خراسان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره  اهتمام 
به  استان  دوم  باندهاي  افزایش  و  بازگشایي  برای 

سفرهاي  و  مسافران  تردد  و  ایمني  افزایش  منظور 
قاین   - بیرجند  محور  است  داد.گفتنی  خبر  نوروزي 
پیچ  در  هاست  سال  کیلومتر،   100 از  کمتر  با طول 
و خم بودجه ها با بی توجهی مواجه می شود اما به 
اتفاقات مثبتی   ، همت مسئوالن و نمایندگان استان 

اتمام بازسازی قدیمی ترین کتابخانه بیرجنددر این چند وقت برای آن رخ داده است.

صدا و سیما -کتابخانه استاد سعیدی قدیمی ترین 
کتابخانه شهر بیرجند، بازسازی و بهسازی شد.مدیر 
کل کتابخانه های عمومی استان گفت: برای بازسازی 
و بهسازی کتابخانه استاد سعیدی  400 میلیون تومان 
هزینه شده است. رضایی افزود: از این مقدار اعتبار 
هزینه شده، 100 میلیون تومان از اعتبارات تملک 
دارایی های استان، 200 میلیون تومان از اعتبارات 
مرکز  های  شهرداری  درصد  نیم  درآمد  و  داخلی 
استان و 50 میلیون تومان از کمک نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور  تخصیص یافته است. وی تعداد 
اعضای این کتابخانه  را حدود 5 هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: این کتابخانه شامل دو سالن مطالعه مجزا 
برای آقایان و خانم ها به ظرفیت 200 نفر، نمازخانه، 
اتاق پذیرایی ، غذاخوری و کافی نت است، همچنین 
قسمت مرجع و مخزن کتاب ها از جمله مکان های 

بهسازی شده در این کتابخانه 58 ساله است.

تحقق صد در صدی ایجاد
 اشتغال در میراث فرهنگی قاین

صداوسیما-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری قاین از تحقق صد در صدی تعهد ایجاد 
اشتغال میراث فرهنگی قاین خبر داد و گفت: تعهد اشتغال 
شهرستان قاین در سال 97،  125 نفر بود که با ظرفیت 
ها و قابلیت های سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری محقق شده است. عباس پور اسفدن با 
بیان  اینکه در تحقق این تعهد،  برنامه ریزی، مدیریت 
صحیح و اراده قوی در پرداخت تسهیالت از همان ابتدای 
سال بسیار موثر بوده است، افزود: حوزه صنایع دستی 
و هنرهای سنتی با تحقق 80 درصدی در سه بخش 
مشاغل خانگی، طرح های پشتیبان و تسهیالت صندوق 
توسعه، زمینه اشتغال بیش از صد نفر را فراهم کرده است.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
یا جابُِر! لََقد أعطاني ا... ِعلَم ما کاَن و ما ُهَو کائٌِن إلی یَوِم الِقیاَمِة

ای جابر! خداوند علم گذشته و آینده تا روز قیامت را به من عطا کرده است.
)بحار األنوار : ج 46 ، ص 2۹6(

روسیه: مفاد اقتصادی
 برجام لطمه دیده است

آژانس  در  روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
بین المللی انرژی اتمی ضمن نکوهش سیاست دولت 
همکاری  قصد  که  کشورهایی  ترساندن  در  آمریکا 
با ایران دارند، گفت: مفاد و بندهای اقتصادی برجام 
مفاد  که  حالی  در  گفت:  وی  است.  دیده  لطمه 
لطمات  می شود،  اجرا  موثر  صورت  به  هسته ای 
است. شده  وارد  برجام  اقتصادی  مفاد  به  سنگینی 

روابط ایران و آذربایجان تحت 
تاثیر عوامل مخرب قرار نمی گیرد

در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی 
خارجه  امور  وزیر  اف«  یار  محمد  »المار  دیدار 
دوستانه  و  گرم  روابط  گفت:  آذربایجان  جمهوری 
و  نبوده  کشوری  هیچ  علیه  آذربایجان  و  ایران 
و  ای  منطقه  مخرب  عوامل  تاثیر  تحت  هرگز 
توسعه  افزود:  وی  گیرد.  نمی  قرار  ای  فرامنطقه 
روابط همه جانبه به ویژه ارتقای مناسبات اقتصادی 
میان تهران و باکو خواست و اراده مردم و رهبران 
دوکشور بوده و به نفع امنیت و ثبات منطقه است.

 
نمی توان اجازه داد عراق

 مبدأ حمله به همسایگانش باشد

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت عراق با تاکید بر 
اینکه نباید بگذاریم عراق بار دیگر میدان خصومت ها و 
تصفیه حساب ها و جنگ های نیابتی شود،اظهار کرد: 
نمی توان اجازه داد عراق مبدأ حمله به همسایگانش 
باشد. وی یکی از بزرگترین چالش های پیش روی 
عراق را چالش استقالل و حاکمیت ارضی در سایه 
نزاع سختی که در منطقه و جهان درگرفته دانست 
و تصریح کرد: باید عراق نقش سازنده صلح را در 
منطقه بر عهده بگیرد و پایگاه ثبات در خاورمیانه باشد.

مقام سازمان ملل: 
همه باید به برجام پایبند باشند

ماریا فرناندا اسپینوزا رئیس مجمع عمومی سازمان 
توافق جمعی دانست  را حاصل  برجام  ملل متحد، 
که پای آن را امضا کرده اند، از این رو همه باید به 
آن پایبند باشند و احترام بگذارند. باید به مواردی که 
امضا می کنیم، احترام بگذاریم و به آن پایبند باشیم.

طلبه اگر معتقد به انقالب نباشد
 به درد کشور نمی خورد

و  استاد  و  اینکه طلبه  بیان  با  انقالب  رهبر معظم 
مرجع ما اگر معتقد به انقالب نباشند، به درد کشور 
ما،  طلبه   انقالبی  جهت گیری  نمی خورند،فرمودند: 
استاد ما، فاضل ما، عالِم ما، مرجع ما اگر چنانچه 
معتقد به این تحّول عظیمی که اسمش انقالب است، 
بود، به درد این کشور خواهد خورد. اینکه بنده می 
نیست که حاال  این  معنایش  انقالبی،  گویم حوزه  
حتماً در مثاًل فالن  جا شعار ]بدهد[؛ حاال یک وقت 
بنده هم گاهی  داد؛  باید  باشد، شعار هم  الزم هم 
که الزم است، شعار می دهم لکن مهم این است 
که عمیقاً از بن دندان معتقد باشد این تحّولی که در 
این کشور اتفاق افتاده، باید همچنان ادامه پیدا کند.

جزئیاتی  از بزرگترین کالهبرداری 
تاریخ  ایران

پرونده  دادگاه متهمان  در  دادستان  حسینی،نماینده 
فساد در پتروشیمی با قرائت کیفرخواست متهمان به 
تحلیل اقدامات مجرمانه آنها پرداخت و با تشریح نقش 
متهم فراری در وقوع جرائم کالن گفت: مرجان شیخ 
االسالمی که شریک متهم اصلی این پرونده است 
هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و 
۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دالر تحصیل مال غیر مشروع کرده 
است. نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش 
محصوالت پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم ها به 
حساب مرجان شیخ االسالمی واریز می شده است.

مرجان شیخ االسالمی متهم ردیف اول این پروند از 
کشور گریخته و  اکنون در واشنگتن اقامت دارد. رقم 
این پرونده  سه برابر بدهی بابک زنجانی به شرکت 

نفت می باشد.

سرلشکر باقری: تهیه سند قدرت 
هوایی ضروری است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه سند قدرت هوایی 
برای پاسخگویی مقتدرانه به تهدیدات آینده را ضروری 
دانست و گفت:بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب و سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ مبنای ساخت نیروی هوایی تراز نظام 
و انقالب اسالمی است. سرلشکر باقری خاطرنشان 
کرد:هم افزایی بین ارتش و نیروهای مسلح نتیجه بخش 
بوده و پیامدهای این تعامل و هماهنگی ،تحکیم اقتدار 
دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور را سبب شده است.

برخی تصمیمات بد  دولت
 به مردم آسیب رساند

اینکه  بیان  با  نماینده مردم تهران   ، الیاس حضرتی 
اصالح طلبان به برخی اقدامات دولت انتقاد دارند اما 
همراهی و حمایت هم دارند، گفت:معتقدم برخی تصمیمات 
بد دولت موجب آسیب رساندن به مردم شده است.   

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی و به همت انجمن علمی دانشجویی نانو:

 دومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد

افتتاحیه دومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند روز گذشته با حضور ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند و اساتید برجسته 
استان برگزار شد. دکتر هاشمی ریاست دانشگاه ضمن اشاره به پتانسیل  و توانایی های اساتید فعال در این حوزه در دانشگاه از زحمات 
آن ها در طول این چند سال قدردانی نمود و بر همکاری فعال دانشگاه صنعتی با ستاد ملی فناوری نانو تأکید کرد.دکتر رونقی عضو هیئت 
علمی گروه مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی و مشاور انجمن علمی نانو نیز هدف از این جشنواره را ترویج و بسترسازی جهت آشنایی بیش 
از پیش دانشجویان با مفاهیم نانو  و اهمیت آن و همچنین معرفی دستاوردهای تحقیقاتی در این حوزه به دانشگاهیان و عالقه مندان 
معرفی نمود و بیان کرد: در همین راستا دانشگاه صنعتی بیرجند با ورود پر رنگ به این حوزه ضمن ارائه مقاالت در ژورنال های معتبر و 
ثبت اختراعات متعدد، براساس رسالت صنعتی خود در رفع نیازهای صنعتی استان و کشور قدم های مؤثری را برداشته است. وی ادامه داد: 
امید است با توجه به پتانسیل های صنعتی و معدنی استان و با تکیه بر دانش موجود و تحت نظارت و حمایت های مؤثر ریاست دانشگاه 
و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بتوان روحیه کارآفرینی و نوآوری را در میان عموم مردم و به ویژه دانشجویان تقویت نمود. الزم به ذکر 
است همایش استانی فناوری نانو روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰ در محل تاالر شهید چمران دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار 
می گردد. همچنین روزهای شنبه و یکشنبه غرفه نمایشگاهی این انجمن واقع در سالن اصلی ساختمان اداری، آموزشی شماره ۱ دانشگاه 

صنعتی پذیرای عالقه مندان خواهد بود.
الزم به ذکر است،انجمن علمی نانوی دانشگاه صنعتی تنها نهاد ترویجی ستاد ملی فناوری نانو در استان خراسان جنوبی است.


