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کارآفرینان ، مولفه ای
 مهم در اقتصاد استان

 امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ، 
سال »رونق تولید« نام گرفته است تا با 
بررسی و تسهیل این مهم ، اقتصاد کشور 
به مسیری امن هدایت شود.مطمئنا زمانی 
که تکیه گاه اصلی کشور و نیازهای مردم 
نیروهای  توانمندی  و  داخلی  تولید  بر 
متخصص بومی باشد، تحریم ها هرچه 
مرز ها را محکم تر از قبل ببندند، بازهم 
اقتصاد کشور و همچنین معیشت مردم 
آسیب نخواهد دید. موضوعی که سال 
هاست مطرح  است و در شعار سال های 
گذشته نیز بیان شده است.موضوعی که 
می توان به عنوان زیرمجموعه ای از 
اقتصاد مقاومتی نیز  ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
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استان: جذاب برای استرالیا  و آلمان
صفحه 5

مالیات گرفتار یک “ها ”
 قانون گذار با گذاشتن یک “ها“ در کنار کلمه صندوق 
از  حمایت  های  صندوق  مالیاتی  مشکل  تواند  می 
توسعه بخش کشاورزی را رفع کند.پانزدهمین جلسه 
توسعه  از  حمایت  صندوق  گذاری  سیاست  شورای 
بخش کشاورزی در حالی امسال در خراسان جنوبی به 
عنوان اولین و بهترین استان در عملکرد برگزار شد که 
خبرنگاران به دلیل درخواستی که از آنها شده بود جلسه 
را ترک کردند. در این جلسه مدیران صندوق ها شروع به 
بیان مشکالت خود کردند. به همین دلیل از خبرنگاران 

خواسته شد ... مشروح در صفحه 5

صفحه 6

 

 ایران، آمریکا را 
دادگاهی می کند

صفحه 6

 

ایران استراتژی خود را بر مبنای 
“توصیه” خارجی تدوین نمی کند

 

 

صفحه 6

صفحه 6

دولت دچار ضعف است
 البته تقصیر  رقباست!

 ترامپ، ادامه دهنده 
سیاست های اوباماست

افتتاحیه
 فسـت فـود مـاژان

توسط سر آشپز بین المللی امیر سالم
به مناسبت افتتاحیه از ۳۰ درصد تخفیف 

در تاریخ های پنجم و ششم اردیبهشت بهره مند شوید.
آدرس: خیابان محالتی - بین معلم و پاسداران

 پالک ۳۵- فست فود ماژان    ۳24۳۰۰۰۰

مــژده مــژده

اطالعیه مهم اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
به استناد بند )ک( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 

مقرر گردیده است: 
کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به 

نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های 
دولتی مکلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که 
به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا 

از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند 
و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به 

حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این 
بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق 
بند )الف( این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.

 روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی     
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

جناب آقای مهندس حسین علی بخشی
انتصاب جناب عالی را به سمت  بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند

 تبریک عرض نموده و از خدمات آقای مهندس حسین مالکی بیرجندی در طول تصدی این 

مسئولیت تشکر و قدردانی نموده و انتصاب ایشان را به سمت معاون عمرانی فرمانداری خوسف
 تبریک و تهنیت عرض می نماییم، توفیق شما بزرگواران را در خدمت به مردم از خداوند مسئلت داریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای میریک

جناب آقای مهندس حسین علی بخشی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند

تبریک عرض نموده توفیق شما را در خدمت به این مردم والیتمدار و شهیدپرور از خداوند خواهانیم
و از خدمات شایسته جناب آقای مهندس حسین مالکی بیرجندی

 در زمان تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی نموده و انتصاب ایشان را به سمت 
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خوسف

 تبریک می گوییم، توفیق روز افزون شما خدمتگزاران صدیق را از درگاه الهی آرزومندیم.
شورای اسالمی و دهیاری روستای دستگرد

جناب آقای سید حسین فراتی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس شعبه ۲ تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد تبریک عرض نموده،  طول عمر با عزت، سالمتی 

و سربلندی روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

جمعی از دوستان

همیاران ستاد دیه استان 

جناب آقایان رضا و مرتضی گلرو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ گرامی تان شادروان حاج علی گلرو 

را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان جنوبی

زمـان: 98/2/5 ویژه بانوان
 از ساعت 9 الی 13

98/2/۶ ویژه آقایان از ساعت 9 الی 13
مکـان:

 بیرجند- استخر کوثر )سایت اداری(
شهرستان هـا:

درمیان: استخر میثاق  سرایان: مجموعه آبی غدیر
فردوس: مجموعه خلیج فارس نهبندان: بلوار آموزش و پرورش - سالن تختی 

قاین: استخر فرهنگ  طبس: استخر فجر

استعدادیابی رایگان شنا در جهت ارتقای تیم شنا در کل استان

 ابوذر اکبری - رئیس هیئت شنا   شمـاره تمـاس: 09158۶24303   

 محل سایت جدید نمایشگاه هاي بین المللي استان   انتهاي بلوار آویني - جاده علي آباد لوله امروز  ۱۳۹۸/٠۲/٠4افتتاح نمایشگاه  بزرگ گل و گیـاه
    ساعت بازدید: ۵ تا ۱٠ شب    به مدت ۵ روز تا ٠۸/٠۲/۱۳۹۸

جناب آقای دکتر حسین دهقانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
         که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی شما می باشد 

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

خانواده  های: عبدالهی ، غالمی
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کارآفرینان، مولفه ای مهم در 
اقتصاد استان!
*امین جم

)ادامه از صفحه اول( موضوعی که سال هاست مطرح  است 
و در شعارسال های گذشته نیز بیان شده است.موضوعی 
که می توان به عنوان زیرمجموعه ای از اقتصاد مقاومتی 
نیز از آن یاد کرد. مطمئنا در راستای رونق تولید ، به قشر 
جوان و همچنین متخصصانی  نیاز است که قصد دارند 
در این راه قدمی برداشته و با ایجاد شرکت ، کارخانه یا ... 
اقدام به تولید کاال یا خدمات کنند.کسانی که در یک کالم 
کارآفرین محسوب می شوند و قصد دارند در وضع فعلی 
جامعه و افزایش نرخ بیکاری ، با ایده های خود کاری برای 
بهبود مشکالت  جامعه بردارند.کارآفرینان در هر کشوری 
از حلقه های کلیدی و مهم آن جامعه و اقتصاد محسوب 
می شوند و نقش ویژه آنها غیر قابل چشم پوشی است.در 
این میان اما نکته قابل توجه نحوه تعامل و همکاری با این 
افراد نخبه اقتصادی و بسترسازی برای ایجاد زمینه های آن 
است. موردی که در خراسان جنوبی نیز با توجه به ظرفیت 
های بالقوه موجود هم در بعد نیروی انسانی و هم از لحاظ 
امکانات و ویژگی های خاص سرزمینی ، بسیار مهم تلقی 
می شود.استان ما عالوه بر محرومیت های خاص خود 
و برخی عقب ماندگی های تاریخی که هنوز هم گریبان 
گیر بسیاری از مباحث توسعه ای ان است ، ظرفیت های 
بکر و دست نخورده ای دارد که شاید برخی از آن ها در 
کشور نیز بی مانند باشند.محصوالت استراتژیک همچون 
 زرشک ، زعفران ، عناب و ... ، سنگ های قیمتی و زینتی ، 
معادن خاص و ویژه ، گردشگری و ... است. بسترهایی 
که برخی هیچ توجه به آنها نشده یا به تازگی شروعی در 
راه استفاده و بهره وری اقتصادی از آنها دیده می شود.

به عنوان مثال استان خراسان جنوبی که سال ها یکه تاز 
میدان تولید زعفران بوده است ، حاال با وضعی روبرو است 
که به دلیل خام فروشی یا در مقاطعی فروش پیاز آن به 
کشور همسایه ، کمترین نفع اقتصادی را در این چرخه 
بزرگ می برد.منافعی که می توانست با فرآوری توسعه یابد 
و در صورت وجود بسترهای مناسب ، جایگاهی برای رشد 
و فعالیت کارآفرینان باشد. این موضوع در  مورد زرشک و 
عناب نیز به نحوی دیده می شود اما خوشبختانه به تازگی 
برای عناب فعالیت های ویژه ای شده که می توان به آنها 
امیدوار بود. جدای از این موضوع ، سنگ های قیمتی و 
زینتی زیبایی در استان پیدا می شود اما هنوز هم آن طور 
که باید در زمینه فرآوری آنها کاری انجام نگرفته است 
یا حتی حوزه گردشگری که به دلیل ظرفیت های بکر 
طبیعی مورد توجه بسیار قرار دارد. نیروی انسانی توانمند و 
متخصص نیز جزو ویژگی های بارز استان است که یا در 
شرکت های استارت آپی مشغول به کارند یا شرکت های 
دانش بنیان و نو پا و ... .البته توانمندی بسیاری هم به خاطر 
نبود برخی بسترها و وضع اقتصادی کشور ، آن طور که باید 
بالفعل نشده است. در مجموع ، این نکته حائز اهمیت است 
که استان خراسان جنوبی با توجه به توانمندی ها و ظرفیت 
بزرگ نیروی جوان ، می تواند در حوزه تولید با گسترش و 
حمایت از کارآفرینی افق های تازه ای را تجربه کند و به 
آینده روشن امیدوار باشد. هرچند برای بسیاری از تصمیمات 
دیر است و در نگاهی هم این دوره دقیقه 90 محسوب می 
شود ، اما به هر روی نمی توان در حال سکون ، امیدوار به 
تغییر بود. انتظار می رود با توجه به شعار سال و تاکیدات و 
توجهات مسئوالن باالدستی ، امسال شاهد بهبود فضای 
کسب و کار باالخص استفاده بهینه از توانمندی و ظرفیت 

های کارآفرینان و جوانان فعال باشیم.

احیای قنات القورات پس از 15 سال

قنات روستای القورات بیرجند پس از 15 سال احیا شد و مردم این روستای 40 خانواری را خوشحال کرد. این قنات 15 سال متروکه و خشک شده بود که با 
تالش جهادکشاورزی بیرجند با انجام 250 متر عملیات الیروبی و کول گذاری زنده شد. رئیس جهادکشاورزی بیرجند گفت: این قنات هم اکنون نیم لیتر بر 
ثانیه آبدهی دارد و 9 هکتار زمین کشاورزی پایین دست را آبیاری می کند. محمدی افزود: برای عملیات احیای این قنات، 100 میلیون تومان هزینه شده است.

طبق یافته های انجمن جهانی روزنامه ها و نشریات خبری، می توان 
گفت 4 میلیارد نفر از مردم جهان هر روز روزنامه می خوانند و این 
اتفاق بسیار قابل مالحظه است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
اخبار شرق ایران به نقل از ایسنا، روزنامه ایران نوشت: روزنامه ها 
که رقبای سرسختی چون شبکه های اجتماعی و سایت های خبری 
را پیش روی خود می بینند، بخش مهمی از چشم انداز رسانه ای 
جهان را در دست دارند و کارشناسان، آنها را یکی اثرگذارترین 
ابزارهای اطالعاتی در عصر حاضر می دانند. با همه این توضیحات 
تأثیر فراوانی در  باید پذیرفت که دیجیتالی شدن زندگی مردم 
این زمینه برجا گذاشته است و همین مسأله باعث شده از دهه 
2000 میالدی به بعد تعداد مشترکان روزنامه ها کاهش یابد. این 
روند به گونه ای دنبال شده است که برخی روزنامه های بزرگ در 
آستانه ورشکستگی به سر می برند و تعداد زیادی از هفته نامه ها 
نیز برای همیشه از عرصه رسانه خارج شده اند. در این میان افراد 
زیادی وجود دارند که همچنان مایل به خواندن روزنامه ها هستند و 
ضمن دسترسی به دنیای دیجیتال، ترجیح می دهند آخرین اخبار را 
در رسانه های کاغذی دنبال کنند. مرکز تحقیقاتی نیلِسن بر اساس 
آخرین بررسی های خود میزان محبوبیت روزنامه نزد مخاطبان 
جهان را رو به کاهش می بیند و البته آینده چندان نگران کننده ای را 

هم برای آن متصور نمی شود.

تیراژ رسانه کاغذی
آخرین گزارش های رسمی حاکی از آن است که در پایان سال 
201۸ میالدی در کشور آمریکا به طور میانگین در طول روزهای 
کاری ۳1 میلیون نسخه و در پایان هفته ۳4 میلیون نسخه روزنامه 
به چاپ رسید که این رقم کاهش 11 درصدی را نسبت به سال 
قبل نشان داد. کاهش انتشار روزنامه در آمریکا طی سال 201۸ 
میالدی به بیشترین حد خود در طول تاریخ رسید و این اتفاق برای 
ناشران و اهالی رسانه بسیار نگران کننده بود. البته این روند نزولی 
فقط محدود به ایاالت متحده نمی شود و در گزارش مرکز تحقیقاتی 
نیلسن گفته شده تیراژ روزنامه های جهان بین سال های 2014 تا 

201۸ میالدی نیز کاهش قابل مالحظه ای داشته است. طبق 
اطالعات رسمی موجود، در سال 201۸ میالدی به طور میانگین 
5۳۶.۶ میلیون نسخه روزنامه در سراسر جهان منتشر شد که این 
رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش ۷00 هزار نسخه ای در هر 

روز را نشان می داد.
که  است  آن  از  حاکی  می رسد  به گوش  روزها  این  که  اخباری 
رسانه های بزرگ از جمله وال استریت ژورنال، رویترز، یونی ویژن، 
سال 2019  ابتدای  از  و...  تایمز  سیاتل  آسوشیتدپرس،  گانِت، 

تا  کرده اند  کاری خود  نیروی  کاهش  به  اقدام  تاکنون  میالدی 
بتوانند با توجه به کاهش اقبال مردم برای خرید روزنامه، جلوی 
ضررهای مالی بیشتر را بگیرند. با وجود این، مرکز تحقیقاتی نیلسن 
همچنان امیدهای فراوانی دارد و معتقد است در کنار فعالیت های 
گسترده رسانه های دیجیتال، تعداد افرادی که روزنامه می خوانند 

رضایت بخش است. در گزارش جدیدی که این مرکز با عنوان 
»نیلسن اسکاربرو« منتشر کرده است مشخص شد 59 درصد مردم 
جهان با خرید رسانه های چاپی از طریق سایت های اینترنتی یا به 
کمک اپلیکیشن های موبایلی، هر روز اخبار را دنبال می کنند و بیش 
از نیمی از آنها برای دسترسی به اخبار مورد نظر خود حاضر به 
پرداخت هزینه هستند. در این بررسی مشخص شد نسخه چاپی 
همچنان محبوب ترین ابزار رسانه ای برای مردم است و ۸1 درصد 
مخاطبان ترجیح می دهند اخبار را به این شکل مطالعه کنند. بیش 

از نیمی از مردمی که در این نظرسنجی شرکت کردند هم توضیح 
دادند که به جز نسخه چاپی سراغ هیچ رسانه دیگری نمی روند و 

روزنامه تنها منبع اطالعاتی برای آنها محسوب می شود. 
در این میان ۳0 درصد مردم توضیح دادند که به منظور کسب 
اطالعات کافی، نسخه دیجیتالی و کاغذی رسانه مورد نظر خود را 

به صورت روزانه دنبال می کنند.

عرصه پرتالطم رسانه ای
حدود 20 سال قبل که اینترنت نخستین گام های خود را برای 
ورود به زندگی مردم برمی داشت، برای نخستین بار این بحث میان 
رسانه های بزرگ مطرح شد که چگونه می توانند خود را با دنیای وب 
سازگار کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. این فرآیند در سال های 
اخیر جدی تر شد و این روزها تمام روزنامه های بزرگ جهان سایت 
اینترنتی یا اپلیکیشن موبایلی خود را در اختیار مخاطبان می گذارند تا 

ارتباط بیشتری با آنها داشته باشند.
نوجوانان و جوانان که نزدیک به یک سوم ساکنان کره خاکی 
را تشکیل می دهند، کمترین عالقه مندی را به خواندن روزنامه 
نشان می دهند و بررسی های مرکز تحقیقاتی نیلسن مشخص 
کرده است که تنها 24 درصد آنها روزنامه می خوانند. در مجموع 
جوانان  را  جهان  روزنامه خوان های  یک پنجم  گفت  می توان 
رسانه های  در عوض ۳2 درصد مخاطبان  و  تشکیل می دهند 
دیجیتالی، جوان هستند. با همه این توضیحات، »انجمن جهانی 
پیش  )WAN-IFRA( چندی  نشریات خبری«  و  روزنامه ها 
در یک گزارش ویژه توضیح داد روزنامه ها در مقایسه با صنعت 
فیلم یا کتاب بسیار قوی تر عمل می کنند و در حال حاضر 2.۷ 
میلیارد نفر از مردم جهان به صورت روزانه روزنامه مورد نظر خود 
را خریداری می کنند و همچنین 1.۳ میلیارد نفر هم مطالب منتشر 
شده در روزنامه مورد نظرشان را روی اینترنت دنبال می کنند. با 
این توضیح می توان گفت 4 میلیارد نفر از مردم جهان هر روز 

روزنامه می خوانند و این اتفاق بسیار قابل مالحظه است.
این مرکز همچنین توضیح داد 92 درصد تمام درآمدی که صنعت 
جهانی روزنامه نگاری به دست می آورد از روزنامه های کاغذی 
است و این مسأله نشان می دهد که رسانه قدیمی چاپی همچنان 
پابرجا به حیات خود ادامه داده است. بر این اساس شاید چندان 
هم دور از ذهن نباشد که طی چند دهه آتی باز هم روزنامه ها را 

در دستان مردم ببینیم.

روزنامه ها همچنان پرطرفدارند

حضورفعالگروهجهادیاستاندرمناطقسیلزدهغربوشمال
از  جنوبی  خراسان  الرضا)ع(  انصار  سپاه  فرمانده 
حضور فعال گروه جهادی استان در مناطق سیل زده 
غرب و شمال کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، 
سردار قاسمی در دیدار صمیمی با اصحاب رسانه 
اظهارکرد: عملکرد 40 ساله انقالب نشان می دهد 
که علیرغم همه مشکالت، تهدیدها و تحریم ها 
ایستاد.  خواهیم  نیز  آخر  تا  و  کردیم  ایستادگی 
قطعا  باشیم  متحد  یکدیگر  با  اگر  افزود:  وی 
پیروز خواهیم شد چرا که رمز پیروزی وحدت و 
یکپارچگی است.فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( به حادثه 

سیل اخیر اشاره و بیان کرد: در حادثه سیل مشاهده 
کردیم مردم چگونه پای کار آمدند و تالش کردند. 
وی از افتتاح دفتر قرارگاه خاتم در  استان خبر داد و 
یادآور شد: کارنامه 40 ساله سپاه نشان می دهد بسیج 
و سپاه همیشه همگام مردم بوده و به محرومان و 
مستضعفان کمک می کنند. قاسمی با بیان اینکه امید 
است با حمایت و پشتیبانی مردم و رسانه ها همچون 
گذشته تکلیف خود را در حوزه نظامی انجام دهیم بیان 
کرد: در همه صحنه ها همراهی و حمایت های رسانه 
ها را شاهد بودیم. وی با اشاره به حضور پرشور رسانه ها 

در انعکاس فعالیت های بسیج و سپاه خاطرنشان کرد: 
در بسیاری از جاها رسانه ها ،بسیج و سپاه را حمایت 
و فعالیت های آنان را منعکس می کنند اگرچه خود 
بسیج و سپاه خیلی راغب این امر نیستند. وی گفت: در 
بحث تنگناهای اقتصادی خواسته دشمن این است که 
انقالب به زانو درآید اما مردم ما با وجود همه تنگناها 

ایستادگی کردند و باید دست این مردم را بوسید.
قاسمی با اشاره به اینکه خوشبختانه گروه های جهادی 
مردمی بسیار خوب عمل می کنند، اظهار کرد: در 
خوزستان، خرم آباد و گلستان از خراسان جنوبی چندین 

گروه جهادی به صورت خودجوش حضور پیدا کردند. 
وی با بیان اینکه این عالقه مندی مردم به نظام و 
کشور بسیار خوب و قابل ستایش است، خاطرنشان 
کرد: تاکنون کمک های مالی بسیاری در بخش های 

مختلف صورت گرفته است.
مسئول سازمان بسیج رسانه نیز در این نشست بیان 
کرد: از قبل برنامه ریزی شده بود تا جلسه ای را با 
فرمانده سپاه داشته باشیم و از بیانات ایشان استفاده 
تروریست  بر  مبنی  آمریکا  اقدام  از  بعد  اما  کنیم 

خواندن سپاه این امر به تاخیر افتاد.

خسارت ۳۹۹ میلیاردی سیل 
به کشاورزی خراسان جنوبی

از  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کاوش-رئیس 
خسارت ۳99 میلیاردی سیل به کشاورزی استان 
در پی بارندگی های اخیر خبر داد. قوسی اظهارکرد: 
در سیل اخیر به بیش از پنج هزار و 200 هکتار از 
اراضی کشاورزی خسارت وارد شد.وی افزود: این 
سیل بیش از ۳99 میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.وی تصریح کرد: 
بیشترین میزان خسارت ها، به بخش باغات با بیش 
از هشت هزار و 200 هکتار و با مبلغی بالغ بر ۳1۶ 
میلیارد تومان بوده، پس از باغات بیشترین خسارت 
به ترتیب به منابع آبی با مبلغی بالغ  بر شش میلیارد 
تومان و ۳۸ میلیون تومان، بخش زراعی با مبلغی 
نهایت  بالغ بر ۶ میلیارد و 29 میلیون تومان و در 
سایر بخش ها از جمله دام، طیور، شیالت و آبزیان و 
تأسیسات با مبلغی بالغ بر هشت میلیارد و 14 میلیون 
تومان وارد شده است. قوسی بیشترین آمار خسارت 
وارد شده را در شهرستان سرایان با مبلغی بالغ  بر 

1۸00 میلیارد تومان اعالم کرد .

جشنواره خیرین مدرسه ساز
 در مشهد برگزار شد

یکمین جشنواره خیرین و  بیست  آوا،  گزارش   به 
 مدرسه ساز خراسان جنوبی روز گذشته در مشهد 
مقدس برگزار شد. گفتنی است این جشنواره با رویکرد 
افزایش ایمنی مدارس و با مشارکت خیرین مدرسه ساز 
در محل هتل پردیسان تاالر ابن هیثم  مشهد برگزارشد.

آغاز اجرای طرح زیباسازی پیاده روی 
خیابان جمهوری بیرجند

غالمی-طرح زیباسازی پیاده روی خیابان جمهوری 
بیرجند در مرحله اول از سمت میدان امام تا سه راه 
اسدی کلید خورد. معاون عمران شهرداری گفت: طرح 
بزرگ و زیبای ایجاد پیاده روی خیابان جمهوری از 
میدان آزادی تا میدان امام حسین )ع( به طول ۳400 
متر در حالت رفت و برگشت اجرا خواهد شد که در 
مرحله اول اجرای پیاده رو از میدان امام تا سه راه 
اسدی آغاز شد.عدل با بیان اینکه برای مرحله اول 
طرح، 2 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: 
این طرح در مجموع حدود ۶ میلیارد تومان هزینه دارد 
که از محل اعتبارات داخلی شهرداری اختصاص می 
یابد.وی گفت: مرحله اول اجرای این طرح در صورت 
امکان تا تیر به پایان می رسد، در مرحله بعد اجرای 
پیاده رو از میدان آزادی تا میدان امام و سپس از سه راه 

اسدی تا میدان امام حسین )ع( اجرا می شود. 

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی تغییرات شرکت خوش نصیب تجارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5513 و شناسه ملی 10500089116 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عبدالعزیز ریگی میرجاوه به شماره ملی 
3620320101 و آقای یوسف ریگی میرجاوه به شماره ملی 6110075469 و آقای یعقوب ریگی میرجاوه به شماره ملی 3620168891 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای فقیر محمد کتری به شماره ملی 3650097699 
به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالناصر ریگی میرجاوه به شماره ملی 6119870415 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 3 -روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )438961(

آگهی تغییرات شرکت خوش نصیب تجارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5513 و شناسه ملی 10500089116 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عبدالعزیز ریگی میرجاوه به شماره ملی 3620320101 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف ریگی میرجاوه به شماره ملی 6110075469 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب ریگی 
میرجاوه به شماره ملی 3620168891 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه علی پور به شماره ملی 0945315430 به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت2 سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای 
خانم سمیه علی پور )مدیرعامل( یا آقای عبدالعزیز ریگی میرجاوه )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبراست وکلیه اوراق عادی 

و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )438964(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیل های پی وی سی مهراس کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2464 و شناسه ملی 
10360041661 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
آقای مهدی یوسفی با کد ملی 0650332989 و آقای مرتضی یوسفی با کد ملی 0651866227 و آقای محمود رضا یوسفی با کد 
ملی 0651988934 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای رسول سابقی با کد ملی 
5639500875 به سمت بازرس اصلی و خانم منصوره فضلی نژاد با کد ملی 0651957850 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند . 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )440281(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیل های پی وی سی مهراس کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2464 و شناسه ملی 
10360041661 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای مهدی یوسفی با کد 
ملی 0650332989 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی یوسفی با کد ملی 0651866227 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمود رضا یوسفی با کد ملی 0651988934 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای محمود رضا یوسفی )مدیر عامل( و آقای مهدی 
یوسفی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمود رضا یوسفی )مدیر عامل( مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )440282(

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف خرازان و پالستیک نگین بیرجند درتاریخ 1398/01/26 به شماره ثبت 480 به شناسه ملی 14008273422 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع : 
انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تالش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف 
و اختیارات خود، همچنین تالش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطالع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی - به موجب مجوز شماره 6435 مورخ 1397/12/08 اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی تاسیس گردید. 2 - مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، شهدا ، کوچه شهید هاشم کوشه ای6 ]طالقانی8/3[ ، بن بست ))اصناف(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9714883937 4 - سرمایه شخصیت حقوقی 
: 2000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای ابوالحسن تقدیری به شماره ملی 0650151496 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه، آقای حسن حسن پور به شماره ملی 0650565819 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه، آقای حمیدرضا 
طوقی به شماره ملی 0651693111 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه، آقای ابراهیم دادرس مقدم به شماره ملی 0651815428 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه، آقای غالمرضا مهدوی زاده به شماره ملی 0653071949 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمدولی کاظمی به شماره ملی 5239071950 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه 6 - اولین مدیران : آقای محمدولی کاظمی به شماره ملی 5239071950 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا طوقی به شماره ملی 0651693111 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا مهدوی زاده به شماره ملی 0653071949 سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسن حسن پور به شماره ملی 0650565819 به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالحسن تقدیری به شماره 
ملی 0650151496به سمت دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار وتعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای آقای محمدولی کاظمی )رئیس هیئت مدیره 
( و آقای حسن حسن پور )خزانه دار( و در غیاب هریک با امضای آقای حمیدرضا طوقی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت 
مدیره به همراه مهر اتحادیه معتبرخواهد بود. 8 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 9 - بازرسان موسسه : آقای ابراهیم دادرس مقدم به شماره ملی 0651815428 به عنوان بازرس اصلی و خانم خدیجه نوکندی به شماره ملی 0653194481 به عنوان بازرس 

علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )441511(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهني( 

 به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرا ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دارای پالک ثبتی یکهزار و ششصد و سی و سه فرعی از یک اصلی )پالک 1633 فرعی از 1- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، طالقانی 9،  کوچه شهید احمدی پالک 
36 ملکی خانم اعظم بهارشاهی فرزند امین اله به شماره ملی 0653195117 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 34069 ، صفحه 368 دفتر جلد 215 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود اربعه ذیل بدین شرح : شماال دیوار به 

دیوار به طول 16/40 متر به پالک 91 فرعی ، شرقا درب و دیوار به طول 17 متر به کوچه ، جنوبا درب و دیوار به طول 15/25 متر به کوچه، غربا دیوار به دیوار به طول17/92 متر به پالک باقیمانده 225 فرعی از یک اصلی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر اسناد رهنی شماره 
10922- 1393/8/21 و متمم های 112760- 1395/4/23 و 113356- 1395/8/27 و 115270- 1396/8/29 دفترخانه 4 بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال )1/500/000/000( به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی نامبرده فوق 
راجع به عقد مشارکت مدنی در احداث ساختمان برای مدت سی و هشت ماه از تاریخ امضای قرارداد در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در اسناد مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک مرتهن 
مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند نسبت به وصول مبلغ 2/867/911/377 ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ1/500/000/000 ریال اصل طلب، مبلغ 1/116/172/602 ریال سود و مبلغ 251/738/775 ریال خسارت تاخیر تادیه 
تا روز درخواست 1397/1/29 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه خانم اعظم بهارشاهی به عنوان وام گیرنده و راهن را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9700356 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره 
1397010950 - 1397/10/8 ششدانگ پالک فوق با عرصه ای به مساحت 275/8 مترمربع دو نبش با موقعیت شمالی - غربی که از سمت شرق در دو قسمت شمال شرق به عمق 1/70 متر و جنوب شرق به عمق 2/5 متر  و از سمت جنوب به عمق 2/20 متر و پخی 
جنوب شرق به طول 2 متر کال به مساحت 65/20 مترمربع در طرح تعریض قرار گرفته و اجرا شده است. نوع سازه در چهار طبقه با اسکلت فلزی، سقف عرشه فوالدی نمای ضلع جنوب با سرامیک و نمای ضلع شرق آن ترکیب سرامیک و آجر قرمز می باشد. طبقه همکف 
آن به متراژ 134/6 مترمربع با ظرفیت 5 پارکینگ جهت پنج واحد مسکونی که کف آن با موزاییک قرمز 40*40 مفروش شده و دیوارهای جانبی پارکینگ به ارتفاع 80 سانتی متر با سرامیک و مابقی با گچ کار شده است، پارکینگ مورد نظر دارای دو درب برقی )کرکره 
ای( و همچنین پله های اتاقک راه پله مجتمع با سنگ گوهره و پاگردها با سرامیک مفروش و دیواره های اتاقک راه پله هم با گچ سفید می باشد. طبقه اول مجتمع به متراژ 134/6 مترمربع شامل دو واحد مسکونی، کف ها با سرامیک، پنجره ها upvc که هر واحد آن 
 دارای دو خواب ، هال و آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی می باشد و طبقه دوم آن به متراژ 143/5 مترمربع هم به صورت دو واحد مسکونی مشابه طبقات زیرین و طبقه سوم آن به متراژ 110/23 مترمربع یک واحد مسکونی دو خوابه و طبقه چهارم آن به متراژ 81/45 
مترمربع هم یک واحد مسکونی دو خوابه می باشد و قسمت راه پله و آسانسور هم به متراژ 22/12 مترمربع می باشد. واحدهای مجتمع فوق فاقد کانال کشی سیستم گرمایشی و کولر بوده و همچنین فاقد کابینت، شیرآالت و پکیج، رادیاتور می باشد. الزم به ذکر است چهار 
واحد از واحدهای مجتمع به افراد غیر واگذار و در تصرف آنان قرار دارد. دارای شش امتیاز آب و شش اشتراک گاز و شش امتیاز برق و همچنین یک انشعاب برق سه فاز جهت آسانسور 4 نفره می باشد و جمعا به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال )8/500/000/000(  
ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1398/2/29 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه وارده 
به شماره 1397013332 - 1397/12/1 گواهی نموده که مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی بوده و مدیون تاکنون هیچ گونه وجهی بابت دیون خود به بانک تودیع ننموده است، به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد 
توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط 

راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: 1398/2/4     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد
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پیام شما

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

چهارشنبه * 4  اردیبهشت 1398 * شماره 4331

خرید سه دستگاه سونوگرافی پیشرفته اورژانسی برای بیمارستان های بیرجند

صداوسیما- سه دستگاه سونوگرافی پیشرفته اورژانسی برای سه بیمارستان امام رضا )ع(، ولی عصر)عج( و رازی بیرجند  با کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای تسریع در ارائه خدمات به بیماران خریداری شد.گلرو مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: این دستگاه ها با هزینه 360 میلیون تومان از 
سوی هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و هفته آینده تحویل اورژانس این سه بیمارستان خواهد شد.

باسالم و احترام. اجرای سرود زیبا و نوای دلنشین دمام در 
شب میالد حضرت مهدی )عج( جان و دل مستمعین را 
جال بخشید. انشاا... در آینده شاهد برنامه های قوی تری 
از این عزیزان باشیم. خدا به همه این جوانان و مسئوالن 
محترم هیئت صاحب الزمانی)عج( بیرجند جزای خیر 

عنایت فرماید. از طرف اهالی سجاد 4
915...971
بلوار  باید  رئیس فضای سبز بیرجند چند سال دیگه 
خاکی  رو  دی   9 و  روشن  احمدی  خیابان  ورودی 
ببینیم!؟ درسته مهرشهر می شینیم ولی به خدا آدمیم! 
اگه  میشه!  چقدر  مگه  درخت  تا   50 کاشت  هزینه 
اونقدری که دقت روی بقیه مسائل دارین به فضای 
سبز توجه می کردین این نبود فضای سبز شهر بیرجند!
915...196
جناب استاندار مستدعی است از مسئوالن شهر جویا 
شوید چرا برای انتقال واحدهای کارگاهی مزاحم شهر 
 به شهرک کارگاهی اهمال کاری می کنند و وعده 

بی عمل به مردم می دهند.
915...100
با عرض سالم و ادب دستگاهی امدادی طراحی کردم 
که نمونه مشابه اون فقط درکشور آمریکا تولید میشه 
البته با 4 عملکرد و قیمت حدودی۲3 میلیارد اما دستگاه 
من با 1۲عملکرد و قیمت 1/5 میلیارد علیرغم پیگیری 
های مجدانه متاسفانه استقبالی از طرف ارگانهای ذیربط 
صورت نپذیرفته و االن به عنوان یک شهروند درخواست 
مالقات حضوری با شخص استاندار محترم به عنوان 
عالی ترین مقام اجرایی استان رو دارم. حاال خوبه حضرت 
آقا فرمودند سال رونق تولید هست درغیر اینصورت خدا 
میدونه چه بالیی به سر جوانان خالق و کارآفرین می 
آوردند. این کاماًل روشنه که مملکت از تحریم خارجی در 

عذاب نیست بلکه از تحریم داخلی در رنجیم.
915...6۲4
سالم ، با توجه به درخواست اهالی خیان های پیروزی 
خواهش شهرداری  محترم  مسئوالن  از  بهمن   و 
تقاطع  محدوده  سبز  فضای  برای  فکری  کنیم  می 

خیابان نصر، بهمن و پیروزی بکنید
915...91۲
سالم. دوشنبه ظهر ماشین سمپاش شهرداری در هوای 
طوفانی و هنگام تعطیلی دبستان اقدام به سمپاشی 
درختان خیابان فتح می کرد در حالی که دختر بچه 
ها از زیر باران سم عبور می کردند. لطفا کمی نظارت! 

)هشدار! سرطان خون(
915...037
عید سری زدم به باغ شوکت آباد و از داخل عمارت هم 
بازدید کردم متاسفانه در راهروهای عمارت در سه نقطه 
قسمتی از ساختمان را تخریب و دیوار آجری کشیده 
بودند و داخل آن در حال ساخت سرویس بهداشتی 
بودند. تا آنجا که من اطالع دارم هرگونه تخریب در 
بناهای تاریخی و ثبت شده ممنوع است چون بنا را 
از حالت اصلی و سنتی آن خارج می کند. مالکیت آن 
در اختیار هر شخص حقوقی یا حقیقی که باشد حق 
تغییرات بنا بدون مجوز میراث فرهنگی ندارد چگونه 
است که در این خصوص همه سکوت کرده اند و به 
خاطر درآمدهای مادی اجازه داده اند که پیمانکار دست 
به چنین کاری بزند درصورت امکان به طریقی از محل 

بازدید شده و موضوع را پیگیری بفرمایید ممنون
ارسالی به تلگرام آوا
راه  ایستگاه سه  در  دقیقه  ظهر سه شنبه مدت ۲5 
با  بودم  نشسته  سجادشهر  اتوبوس  منتظر  اسدی 
ایستگاه آزادی تماس گرفتم میگه هر ده دقیقه یک 
سرویس میاد فکر می کنم با هماهنگی ایستگاه از 
میدان امام گرد می کنند میرن خونه می خوابند  حاال 
جوابگوی وقت مردم کیه شورای شهر دست و دلباز؟ 

شهردار؟ یا حراست اتوبوسرانی.
915...4۲3
سالم. چرا  مسئول ارشدی پیدا نمی شود در این استان 
از بازدیدهای سرزده به ادارات دولتی هم داشته باشد. 
و  روزمرگی ها  ارباب رجوع در وسط  به  توجه  کمی 

تعریفات شان بد نیست 
915...3۲5

جوابیه های شهرداری بیرجند

*بنا بر اعالم سازمان ساماندهی مدیریت حمل و نقل 
نابجای  در خصوص حرکات  مسافر شهرداری  و  بار 
و  معلم  خیابان  قرمز  از چراغ  عبور  و  اتوبوس  راننده 
برخورد ناشایست با مسافران به استحضار می رساند: 
هرگونه حرکات و رفتار نامتعارف و خالف قوانین و 
قانونی  برخورد  مستوجب  رانندگان  جانب  از  مقررات 
است لذا از شهروندان محترم تقاضا می شود در صورت 
اتوبوس را که بر روی  اینگونه حرکات، کد  مشاهده 
بدنه جلو و عقب اتوبوس درج گردیده را به شماره های 
کنترل خطوط  و  بازرسی   3۲۲۲6545 -3۲311500

سازمان اعالم تا برخورد جدی صورت پذیرد. 

در  معاون خدمات شهری شهرداری  اعالم  بر  بنا   *
خصوص پیام شهروند گرامی تحت عنوان چه خوب 
بود سازمان هایی که حرف از حمایت محیط زیست می 
زنند زباله هایی که بازیافت نمی شود )کیسه پالستیک( 
را  شود  می  گرفته  آن  از  مالیات  که  همانطور   را 
می خریدند تا مشوقی برای محیط زیست عاری از زباله 
باشد به استحضار می رساند: شهرداری نیز به دنبال 
محیط  پاکسازی  برای  که  باشد  می  سازی  فرهنگ 
زیست حداقل از شهر بیرجند بتوانیم کیسه پالستیک 

کمتری استفاده کنیم.

مدرسه سازی، راز جاودانگی
زندگی جز مهربانی و عشق ورزیدن به بندگان خداوند نیست و انجام 
امور خیر از قبیل مدرسه سازی جلوه ای از عشق خدا به همنوع و راز 
جاودانگی است. به گزارش ایرنا ، در زمانه ای که انسان های زیادی 
به دنبال ثروت و مال اندوزی هستند یا به قول معروف »سواره از 
پیاده خبر ندارد« انسان های بی آالیش و دور از هیاهوی پر زرق و 
برق زندگی، مصمم به احداث بنایی برای انسان سازی و کمک به 
نیازمندان و قشر کم برخوردار هستند.خیرین مدرسه ساز به سادگی 
از اموال شان برای ساخت پلی از تاریکی به روشنایی برای نسل 
آینده و پیشرفت جامعه می گذرند تا مبادا فردای ایران با مشکل و 

کمبود مواجه شود.
زنان و مردان نیک اندیش با همت بلند و گام های استوار در راه 
خدمت به خلق کمر همت بسته اند و به بهانه های مختلف از جمله 
گذر از داغ دیدگی فرزندی که در اثر تصادف جان به جان آفرین 
تسلیم کرد برای وی باقیات الصالحات گذاشته و هم آینده ای روشن 

برای فرزندان سرزمین شان ترسیم می کنند.
جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی سوم اردیبهشت ماه 
امسال به میزبانی خراسان رضوی و با حضور مردمانی از خراسان 

جنوبی مقیم مشهد در این شهر مقدس برگزار می شود.
این موضوع بهانه ای شد به سراغ یکی از خیرین مدرسه ساز خراسان 
جنوبی »سارا طیبی« برویم. مادری که تنها با کار خیر به ویژه مدرسه 
سازی می تواند دلتنگی و فقدان فرزند و نوه اش را تحمل کند. 

سخت ترین و دردناک ترین تجربه داغ دیدگی، مرگ فرزند است 
اما مهم ترین و بزرگ ترین ارمغان وقتی به دست می آید که دوباره 
شادمانی را بازمی یابیم. 9 تیرماه سال 94 بود که دخترش زهرا ۲۲ 
ساله دانشجوی دندانپزشکی و فرزند وی فاطمه که تنها ۲ ماه داشت 
را در اثر واژگونی خودرو در جاده مشهد - بیرجند از دست می دهد. 

سارا طیبی متولد 1348 از بیرجند، سه فرزند دارد. دختر بزرگش 
که رتبه 60 کنکور سراسری رشته دندانپزشکی در دانشکده مشهد 
را کسب کرده بود در این سانحه جان باخت، از آن زمان تصمیم 
گرفت درد فقدان فرزند و نوه اش را در نشاندن لبخند بر لب دانش 
آموزان فراموش کند.وی اقدام به ساخت مدرسه به نام فرزندش 
»زنده یاد دکتر زهرا حسینی« در مهرشهر با امکان تحصیل 700 
دانش آموز در دو شیفت صبح و عصر و یک واحد آپارتمان در 
سجادشهر بیرجند وقف حوزه علمیه کرد. این خیر مدرسه ساز 
گفت: کار خیر و مدرسه سازی اینقدر لذت دارد که آدم دوست 
دارد نان شب خود را هم در این امر هدیه کند، این آرامش و نشاط 

درونی با هیچ مادیاتی قابل مقایسه نیست.
طیبی ادامه داد: مدرسه سازی صدقه جاریه است و هر کار نیکی که 
انسان انجام دهد خوب است ولی در این برهه از زمان و با توجه به 
نیاز جامعه، مدرسه سازی در اولویت قرار دارد، چراکه تعلیم و تربیت 
در نظام آموزشی و همچنین در قرآن از جایگاه باالیی برخوردار 
است.وی با بیان اینکه تعالی بشر در گرو تعلیم و تربیت و همین 

مدرسه سازی است، اظهار کرد: از آنجایی که بیشتر آیات قرآن به 
طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان هاست و با توجه 

به نیاز جامعه، مدرسه سازی در اولویت است.
این خیر مدرسه ساز بیان کرد: انگیزه من از ساخت مدرسه، کمک به 
همنوعان و محرومان بود و در منطقه مهرشهر وجود کانال در مسیر 
راه سبب مشکل در رفت و آمد دانش آموزان می شد که با ساخت 

این مدرسه مشکل رفع شد.
وی یادآور شد: آرزوی من این است که در این مدرسه نخبگانی 
مانند زهرا جانم پرورش داده شود.طیبی در بیان خاطرات دخترش 
زهرا می گوید: دخترم نخبه علمی بود و یک دفعه از دست امام 
جمعه وقت بیرجند نیم سکه گرفت ولی چون کار خیر را دوست 
داشت آن را به دو خانواده نیازمند اهدا کرد.وی اضافه کرد: دخترم 
زهرا نیتش خیر بود و همیشه کمک به نیازمند را دوست داشت به 
همین دلیل این مدرسه به نیت زهرا و شادی روح او ساخته شده 
تا کسانی مانند خودش در این مدرسه تربیت شوند.این خیر مدرسه 
ساز گفت: این مدرسه با زیر بنای یکهزار و 900 متر مربع با هزینه 
کرد ۲ میلیارد تومان با کمک اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش 
ساخته شد.وی افزود: این مدرسه به طرز معجره آسایی از کلنگ 
زنی تا افتتاح، در یک سال به بهره برداری رسید و به لطف خدا 

دانش آموزان هم اکنون در این مکان مشغول تحصیل هستند.
طیبی عنوان کرد: مدرسه » دکتر زهرا حسین زاده« خانه دوم من 

است و مرتب با مدیر و دانش آموزان این مدرسه در ارتباط هستم و 
همواره آماده کمک رسانی هستم.

او که خود معلم است گفت: تصمیم دارم از سال آینده خودم معلم 
این مدرسه شوم تا از نزدیک در جریان کار دانش آموزانم باشم و 
با همکاری اداره کل آموزش و پرورش قصد دارم ۲ واحد تجاری 
درست کنم تا درآمد این دو واحد تجاری وقف امور قرآنی و بچه 
های بی بضاعت شود.وی اظهار کرد: به مردم توصیه می کنم که 
در کار خیر ورود پیدا کنند چراکه لذتی که با کمک به یک دانش 
آموز، زوج جوان و خانواده بی بضاعت به دست می آید، آرامشی 
دارد که با هیچ مادیاتی قابل مقایسه نیست.این خیر مدرسه ساز 
با بیان اینکه اگر در این کار خیر مدرسه سازی شریک نمی شدم، 
نمی توانستم مصیبت از دست دادن دخترم زهرا را تحمل کنم، 

ادامه داد: آرامشی از ساخت این مدرسه نصیبم شده که با هیچ 
چیز قابل مقایسه نیست.

طیبی با بیان اینکه با دل کندن از مال خود، مال انسان کم نمی شود 
افزود: همان طورکه خداوند در قرآن بر کمک به دیگران و افزودن 
مال تاکید کرده است، پولی که کمک داده می شود سه برابر آن را 
خداوند می دهد. این بانوی خیر یادآور شد: کار خیر باقیات الصالحات 
و ماندگار است و نعمت هایی که خداوند به ما داده تنها متعلق به 
خودمان نیست بلکه باید دیگران را دریابیم.طیبی بیان کرد: تصمیم 
دارم ساخت مدرسه را ادامه دهم همچنین تاکنون 10 خانواده نیازمند 
را تحت پوشش قرار دادم و ماهیانه مبلغی به حساب شان واریز می 
کنم. وی گفت: مدرسه سازی توفیقی است که خدا به ما داده و باید 

دعا کرد که خداوند روز به روز بر این توفیقات بیافزاید.

اداره کل ورزش و جوانان گره مشکل سالن برای مسابقات جام رمضان را باز کرد

قول هایی برای جذب تیم های ورزشی 

حسینی، اصغری- پس از برگزاری نشست ورزشی روزنامه آوا با 
دست اندرکاران مسابقات جام رمضان، نشستی نیز با نمایندگان 
سازمان ها و ارگان هایی که می توانند در برگزاری هر چه بهتر 
این رویداد بزرگ ورزشی کمک کنند، برگزار شد. مدعوین این 
جلسه آقایان مهران پور معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان، 
سرهنگ شکوهی راد معاون عملیات نیروی انتظامی شهرستان 
بیرجند، قالسی مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری، کوثری مسئول تربیت بدنی ارتش، حبیب زاده رئیس 
هیئت فوتبال شهرستان بیرجند، عرفی رئیس هیئت ورزش های 
همگانی شهرستان، جباری پیشکسوت فوتبال، علیزاده رئیس 

هیئت ورزش کارگری و اکبرپور پیشکسوت فوتبال بودند.

فقط دو سالن واجد شرایط
 برگزاری جام رمضان هستند

جعفر حبیب زاده رئیس هیئت فوتبال بیرجند در ابتدا به نبود 
سخت افزارهای الزم و مهم ترین آن سالن برای برگزاری 
دلیل  به  ها  شهرستان  در  گفت:  و  کرد  اشاره  رمضان  جام 
باید  سالن  رمضان،  جام  و  فجر  جام  مسابقات  حساسیت 
شرایط کافی به لحاظ امنیتی را داشته باشد. در بیرجند نیز 
جز سالن شهیدین قاسمی و سالن دانشگاه آزاد بقیه سالن ها 
و اماکن ظرفیت برگزاری مسابقات را هم به لحاظ پذیرش 

تماشاچیان و هم موارد امنیتی ندارند.
وی با بیان این که برای برگزاری جام فجر سال گذشته ابتدا با 
دانشگاه آزاد مذاکره کردیم، اضافه کرد: آن ها هزینه هر جلسه 
را 85 هزار تومان آن هم با پیش شرط موافقت  با موضوع 
در جلسه شورای اداری دانشگاه، اعالم کردند که با توجه به 
حساسیت برگزاری جام رمضان موافقت نشد. انتخاب دانشگاه 

دولتی بیرجند هم به دلیل بعد مسافت منطقی نبود.
 به گفته وی با مستاجر وقت سالن شهیدین قاسمی در این 
هزار   90 تا   85 را  جلسه  هر  هزینه  که  کردیم  مذاکره  باره 
تومان اعالم کرد؛ علت را که پرسیدیم گفت: “جلسه ای 45 
هزار تومان هزینه ای است که از تیم ها می گیریم، با توجه 
بخواهیم  اگر  ایم  بسته  ها  تیم  با  قرارداد  در  که  تعهدی  به 
ساعت  فعالیت آن ها را تعطیل کنیم به اندازه دو جلسه ضرر 
با  زاده  برابر می شود. حبیب  دو  هزینه  نتیجه  در  کنیم  می 
اشاره به این که برای حل این مشکل با “بازیار” رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان صحبت و قرار گذاشتند برای تیم 
هایی که شیفت آن ها لغو می شود سالن دیگری پیدا کرده 
با همان جلسه ای 45 هزار  برای سالن شهیدین قاسمی  و 
تومان قرارداد ببندند، هرچند برای این کار نیز همکاری نشد 
و خود هیئت به دنبال سالن بود. وی دیگر مشکل این سالن 
را نور بسیار نامناسب، سیستم گرمایشی و سرمایشی، رختکن 
داور، بوفه تماشاچیان و کنترل ضعیف رفت و آمدها دانست و 
خاطرنشان کرد: از طرفی مستاجر سالن نظافت را برعهده خود 
هیئت گذاشته و حتی در پایان 90 هزار تومان برای نظافت 

سالن پس از مسابقات دریافت کردند!

حمایت بخش خصوصی از فوتبال
 بسیار کم شده است

رئیس هیئت فوتبال بیرجند به درخواست خود از اداره کل ورزش 
و جوانان برای در اختیار  گذاشتن یک سالن مختص هیئت، 

برگزاری مسابقات و آماده سازی تیم ها ، اشاره کرد و افزود: 
همچنین امسال مسابقات در چهار رده سنی پیشکسوتان، آزاد، 
زیر 18 سال و زیر 15 سال برگزار می شود. درباره پیشنهاد 
برگزاری جام رمضان در نقاط گوناگون شهر نیز معتقدم زیبایی 

این مسابقات به مرکزیت آن در یک سالن است.
حبیب زاده همچنین خاطرنشان کرد: برای من سوال بود چرا 

نیروی انتظامی برای مسابقات مداخله مستقیم نمی کند، متوجه 
شدم در جام رمضان 3 سال پیش طبق قراری که با نیروی 
انتظامی بسته شده بود باید مبلغ 700 هزار تومان حق الزحمه 
تامین امنیت مسابقات به آن ها پرداخت می شد،  که  متاسفانه 
این اتفاق رخ نداد، همچنین در مسابقات سال بعد آن قرار بود 
هیئت فوتبال در ازای تامین امنیت دو عدد توپ فوتسال و یک 
وقت سالن بدهد اما به دلیل این که هیئت سالن نداشت این 
موضوع نیز عملی نشد. با این حال طی تعاملی که با نیروی 
انتظامی داشتیم تامین امنیت جام فجر طبق قرارداد همکاری 
انجام شد. وی با بیان این که در جام فجر ورودی برای هر تیم 
450 هزار تومان پیش بینی شده بود ولی انتهای مسابقات هزینه 
کم آوردیم و هیئت فوتبال از جیب خود پرداخت کرد، یادآور شد:  
حمایت بخش خصوصی از فوتبال بسیار کم شده است و رغبتی 

برای این کار ندارند.

استفاده از تبلیغات محیطی برای کاهش هزینه ها

کوثری مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش 04 ، نیز به برگزاری 
مسابقات جام رمضان اشاره کرد و گفت: 3 سال پیش مسابقات 
جام رمضان را برگزار کردیم و تجربه بسیار خوبی از تبلیغات 
محیطی داشتیم، به گونه ای که هیئت از این طریق 7 میلیون 
تومان درآمد داشت. در همین راستا اگر ابتدای کار فردی با روابط 
عمومی باال را برای جذب تبلیغات محیطی بخش خصوصی 
همچون مجتمع های کاشی ، بانک ها، اتکا و ... استخدام کنید، 
می توان از هزینه ها کم کرد و با کاهش مبلغ ورودی شرکت 

کننده بیشتری جذب کرد. 
وی با انتقاد از این که برای مسابقات فقط دو نیروی انتظامی 

توانستند  نمی  و  بودند  آمده  سالن  داخل  امنیت  تامین  برای 
درگیری هایی که ایجاد می شد را خنثی کنند، اضافه کرد: 
مجبور شدیم در این زمینه از یگان ویژه کمک بگیریم، زیرا اگر 
جلوی تشنج در همان ابتدای مسابقه گرفته شود کار به توقف 
بازی نمی رسد.کوثری همچنین به تقارن مسابقات بسیج با 
جام رمضان اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب شد تعداد 

تیم های کمتری شرکت کنند.

استعدادیابی، همزمان با برگزاری 
مسابقات جام رمضان

مالی  منابع  به  هم  کارگری  ورزش  هیئت  رئیس  علیزاده 
اعتیاد  از  پیشگیری  و  جوانان  نشاط  و  ادارات مختص شور 
اشاره کرد و یادآور شد: ورزش به عنوان یکی از اصلی ترین 
راه های ایجاد نشاط نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار 
گیرد. پیگیری شود تا از این اعتبارات برای جام رمضان نیز 
درصد   3 از  هم  ورزشی  پیشکسوت  اکبرپور  شود.  استفاده 
بودجه ورزشی ادارات سخن گفت و بیان کرد: باید از طریق 
راستای  در  بودجه  این  از  چرا  که  شود  پیگیری  استانداری 

فعالیت های ورزشی استفاده نمی شود.
 با احتساب این که 40 تیم برای جام رمضان شرکت کنند و 
هر کدام 10 عضو جوان داشته باشد، به همراه تماشاچیانی که 
شرکت می کنند، هر شب بیش از هزار نفر در این مسابقات 
حاضرخواهند بود  که این رویداد در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی هم موثر خواهد بود. وی با تاکید بر این که همزمان 
مدنظر  را  استعدادیابی  رمضان،  جام  مسابقات  برگزاری  با 
قرار دهید، اضافه کرد: قرعه کشی بین تماشاچیان نیز تاثیر 

بسیاری در جذب آنان به سالن های ورزشی دارد.

تعداد نیروی درخواستی را در قرارداد ذکر کنید

انتظامی  نیروی  عملیات  معاون  راد  شکوهی  سرهنگ 
شهرستان بیرجند نیز با بیان این که پوشش امنیتی مسابقات 

جام رمضان دو مقوله است، اضافه کرد: یکی پوشش محل 
انتظامی در  برگزاری مسابقات و بیرون آن است که نیروی 
خدمت می باشد ولی برای داخل سالن مسئله به گونه دیگری 
است. ماموران نیروی انتظامی دارای شرح وظایف مشخص 
بوده و پس از 1۲ ساعت خدمت ، ۲4 ساعت استراحت دارند 
با وجود  برای داخل سالن  افراد  این  از ظرفیت  توان  و نمی 

ماموریت های متعدد دیگری که دارند استفاده کرد. زمانی این 
موضوع امکان پذیر است که با بنیاد تعاون ناجا عقد قرارداد 
انجام شود ، اگر می بینید در مسابقات دو نفر بیشتر نمی آیند به 
دلیل این است که در قرارداد این گونه عنوان کردید و خودتان 
همین تعداد درخواست دادید. با توجه به حساسیت مسابقات 
و مراحل آن، در قرارداد تعداد نیروی درخواستی را حتما قید 
کنید. وی با اشاره به این که یگان ویژه فراغت بیشتری نسبت 
به نیروی انتظامی دارد پیشنهاد داد تا از این افراد برای تامین 

امینت داخل سالن استفاده شود. 
شکوهی راد خاطرنشان کرد: می توان از شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر نیز که رسالت ذاتی پیشگیری از آسیب 
اجتماعی را دارد کمک گرفت، زیرا هرچه در ورزش هزینه شود 

سرمایه گذاری است.

برگزاری جام رمضان محالت

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  عامل  مدیر  قالسی 
نیز  استانداری  اجتماعی  کل  اداره  گفت:  هم  شهرداری 
و  دارد  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  برای  اعتباراتی 
پیگیری  با  شاید  کند،  تقسیم می  مرتبط  ادارات  بین  را  آن 
مسابقات  به  اعتبارات،  این  های  ردیف  محل  از  بتوان  ها 
که  این  به  اشاره  با  وی  داد.  اختصاص  هم  رمضان  جام 
سحر  تا  نوجوانان  رمضان،  ماه  های  شب  قدیم،  زمان  در 
گونه  این  اکنون  اما  کردند  می  بازی  فوتبال  ها  کوچه  در 
نیست، خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری آمادگی دارد با همکاری هیئت فوتبال، بازی های 

جام رمضان محالت را در پارک ها برگزار کند.

پرداخت 50 درصد از هزینه های سالن
 ورزشی با اداره کل ورزش و جوانان

مهران پور معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان هم با 
 تاکید بر تاثیر ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، 
سالن  و  اماکن  کل،  مدیر  تدبیر  با  خوشبحتانه  کرد:  عنوان 
این  در  زیرا  شدند  خارج  ای  مزایده  حالت  از  ورزشی  های 
از  بسیاری  راستا  همین  در  رفت.  می  باال  ها  قیمت  حالت 
اماکن ورزشی با حد پایین اجاره و حتی بدون آن به هیئت 
دست  جدید،  شرایط  این  با  که  شد،   واگذار  ها  شهرستان 
سالن  مشکل  دیگر  هم  رمضان  جام  برگزاری  اندرکاران 
از  درصد   50 پرداخت  قول  همچنین  داشت.وی  نخواهند 
هزینه سالن ورزشی را داد و افزود: این مبلغ به هیئت فوتبال 

پرداخت می شود تا از هزینه ورودی مسابقه کم کنند.
مهران پور برای پرداخت حق الزحمه نیروهای انتظامی نیز 
 ، ورزشی  اقالم   ، تهاتر  و  تعامل  با  توان  کرد: می  پیشنهاد 
سالن ها و استخرهای اداره کل را در اختیار نیروی انتظامی 
در ازای تامین امنیت جام رمضان قرار داد. وی با گالیه از 
گرفتن  برای  آخر  لحظه  در  فوتبال  هیئت  هرساله  که  این 
همراه  به  وقت  اسرع  در  کرد:  تاکید  کند،  می  اقدام  سالن 

مستاجر سالن برای بستن تفاهم نامه به دفتر من بیایید.

برخورد جدی و شدیدترین 
حکم های انضباطی برای توهین کنندگان

معاون ورزشی اداره کل در بخش دیگری از سخنانش با بیان این 
که سال گذشته بسیار افسوس خوردم که یکی از پیشکسوتان 
را  تماشاچیان  های  توهین  و  بود  جمعیت  میان  در  ورزشی 
می شنید، اضافه کرد: باید این موضوعات با برخورد جدی و 
ابتدای کار حل شود.  انضباطی همان  شدیدترین حکم های 
همچنین از پیشکسوتان ورزشی دعوت کنید تا در سالن و حتی 
بین جوانان حضور پیدا کنند این گونه جوان نیز به حرمت آن ها 

بسیاری از مسائل را رعایت می کند.
مهران پور با اشاره به این که قبول ندارم که می گویند هیئت 
فوتبال با بی مهری رو به رو شده است، ادامه داد: سال 97، 
بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون تومان بین هیئت های ورزشی 
استان و شهرستان توزیع شد، مدیران هیئت ها باید اعتبارات را 
مدیریت کنند و بخشی را برای برگزاری این مسابقات جداگانه 
در نظر بگیرند. وی با بیان این که عدم رغبت حامیان مالی به 
این دلیل است که پس از مسابقات کسی از آنان تقدیر نکرده 
است، تصریح کرد: حتما برای قدردانی از این افراد برنامه ریزی 
کنید.معاون ورزشی اداره کل، از تاثیر رسانه ها در جذب جوانان 
ادامه داد:  و تیم ها به مسابقات جام رمضان سخن گفت و 
ردیف هزینه کرد اعتبارات حوزه اجتماعی استانداری متناسب 
با تفاهم نامه ها مشخص بوده و نمی توانند این اعتبارات را 
به مسابقاتی همچون جام رمضان اختصاص دهند ، زیرا در 

سرفصل هایشان نیست.
مهران پور خطاب به هیئت فوتبال عنوان کرد: حتما قبل از 
و شورای  استانداری  ورزش  امنیت  کمیته  با  مسابقات  شروع 
تامین هماهنگ شوید. وی در پایان خاطرنشان کرد: برای هزینه 
از رئیس هیئت پزشکی ورزشی  یار جام رمضان هم  پزشک 
تقاضای همکاری خواهیم کرد تا از شما مبلغی نگرفته و اداره 

کل ورزش و جوانان هزینه را پرداخت کند. 
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موفقیت و انرژی

 موفقیت فردی

موفقیت آخر مسیر نیست

برخی فکر می کنند موفقیت آخر مسیر است، در حالی 
که موفقیت تازه شروع راه است. وقتی شما در زمنیه ای 

موفق می شوید، تازه سر و کله ی رقبا پیدا می شود. 
تازه باید از موفقیتی که به دست آورده اید دفاع کنید. وقتی 
موفق می شوید آنقدر کارهای زیادی باید برای حفظ 
موفقیت خود انجام دهید که اگر عاشق مسیرتان نباشید 
دیگر لذتی از مسیر خود در راه رسیدن به اهدافتان نمی 
برید. به محض این که موفق می شوید سر و کله ی رقبا 
پیدا می شود، تا وقتی ضعیف هستید کسی با شما کاری 
ندارد اما به مجض این که موفق می شوید باید از جایگاه 
و رتبه ی خودتان یا شرکتتان دفاع کنید.دقیقا وقتی موفق 
می شوید باید تالش خودتان را چندین برابر کنید تا بتوانید 

از موفقیت خودتان دفاع کنید.

عوامل تاثیر گذار در موفقیت فردی

آموزش  موفقیت  عوامل   از  مورد  اولین  آموزش 
پردرآمدترین  ما،  جامعه  در  باشد.  می  یادگیری  و 
مردم کسانی اند که بیشتر از حد متوسط می دانند. 
آنها از حقایق مهم و حیاتی ایده ها و اطالعات در 
زمینه تخصص خودشان بیش ازحد متوسط جامعه 
آگاهی دارند. در نتیجه، آن اشخاص می توانند کمک 
آگاه  به یک جامعه  برای دستیابی  را  ارزشمندتری 

نمایند و بهترین زندگی ممکن را داشته باشند. 
مهارت دومین فاکتور موفقیت که می توانید با به 
کارگیری آن، بهترین زندگی ممکن را داشته باشید 
صرفا مهارت می باشد.سطح توانایی شما در زمینه 
کاریتان، می تواند کیفیت و کمیت نتیجه کارتان را 
مشخص کند.برای شروع پیشرفت شخصی و کسب 
نتایج ویژه، آسانترین راه این است که در حرفه و 
محض  آورید.به  بدست  بهتری  نتایج  خود  شغل 
اینکه مهارت های خود را از طریق مطالعه و تجربه، 
افزایش دهید شما نتایج بهتری را در انجام کارهای 

کوچک بدست خواهید آورد.
ارتباطات سومین عامل موفقیت در پیشرفت شخصی 
و دستیابی به زندگی بهتر، توسعه دادن دایره ارتباطات 
گسترده دائمی است.شما خواهید دانست که هر تغییر 
اصلی در زندگیتان توسط شخص یا اشخاصی که 
درهایی را برای شما باز یا بسته می کنند،توام خواهد 
بود.امکان دستیابی شما به زندگی بهتر توسط تعدادی 
از مردم که شما را می شناسند و دوستتان دارند و نیز 
خواهان کمک کردن به شما هستند، تعیین خواهد 
شد.برای گسترش شبکه ارتباطات خود، باید در هر 

موقعیتی دائما در تماس باشید. 

سیستم تهویه حمام
 جوابگو نیست

حمام کردن یکی از کارهای لذت بخش در برنامه 
روزانه است. قارچ در محیط های مرطوب رشد می کند؛ 
بنابراین، حمام فاقد سیستم تهویه یا سیستم تهویه خوب 

می تواند مکانی رویایی برای قارچ ها باشند. گرچه برخی 
از خانه ها امکاناتی را حین ساخت برای تهویه هوا تعبیه 
دیده اند، اما نصب یک فن تهویه می تواند کمک شایانی 
به حل این مشکل کند. پس از پایان استحمام بهتر 
است فن را تا چند دقیقه روشن بگذارید زیرا آب بر روی 

سطوح دیوار و کف و سقف حمام باقی می ماند.

همیشه پوستتان 
را مرطوب نگه دارید

استفاده از کرم های مرطوب کننده افزون بر طراوت 
بخشیدن به پوست و ایجاد ظاهری زیبا در آن می تواند 
خطر ابتال به یکی از خطرناک ترین بیماری های مغزی 

را از افراد دور کند. البته استفاده از کرم مرطوب کننده، اما 
می تواند خطر ابتال به این بیماری را در افراد کاهش دهد. 
این سبب می شود تا میزان فراوانی از مواد شیمیایی از راه 
جریان خون به اندام های بدن و به ویژه مغز برسند و زمینه 

ساز ابتال به آلزایمر می شوند.

برفک دهان چه
 کسانی را درگیر می کند؟

کاهش قدرت سیستم ایمنی و دفاعی بدن شرایط را 
برای رشد قارچ و به خصوص برفک دهان بدن فراهم 
می کند. ضایعه قارچی معموال قابل برداشت است به 

این صورت که اگر ناحیه دچار برفک را فشار دهیم 
برداشته می شود و مقدار کمی هم خونریزی دارد. 
همچنین افرادی که دچار کم خونی و خشکی دهان 
هستند و آنانی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند 

در معرض ابتال به این عارضه هستند.

پر کردن دندان
 بیشتر هشت عدد ممنوع

داشتن بیش از هشت دندان پر شده در دهان می تواند 
به افزایش میزان جیوه در جریان خون بدن انسان منجر 
شود. ماده مورد بررسی محققان آمالگام دندانی نام دارد. 

نوعی ارزان قیمت و مقاوم از ترکیبات نقره که برای ۱۵۰ 
سال به عنوان ماده پر کننده دندان مورد استفاده قرار 
گرفته است اما ۵۰ درصد از این ماده را نیز جیوه تشکیل 
می دهد.  این زمینه ساز بروز آسیب هایی در مغز، قلب، 

کلیه، ریه و سیستم ایمنی بدن می  شود.

آیا الزم است هرروز 
موها را شامپو کنید؟

زودبه زود شامپو کردن موها باعث تغییراتی منفی بر 
پوسته محافظ روی موها می شود. با از بین رفتن این 
پوسته که از غدد چربی و آبرسان تشکیل شده است، 

تنظیم چربی موها از حالت تعادل خارج می شود، به این 
معنی که منجر به خشکی، خارش و شوره در پوست 
سر می شود و یا برعکس باعث چربی شدیدتر موها 
می شود. بهترین حالت، آن است که تنها دوبار در هفته 

موها با شامپو شسته شوند.   

آلزایمر و زوال عقل جزو الینفک پیری نیستند و نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد حتی کمی ورزش هم می 
تواند به پیشگیری از این مشکالت مغزی کمک کند. هر یک ساعت ورزش سبک در هفته ریسک پیری مغز را 
حدود یک سال کاهش می دهد. ه ازای هر یک ساعت اضافی ورزش با شدت سبک، اندازه مغز بزرگ تر می شود 
که نشاندهنده حدود یک سال پیری کمتر مغز است. افراد دارای تحرک فیزیکی بیشتر با احتمال کمتر ابتالء به 
انواع مشکالت سالمت نظیر بیماری قلبی، دیابت و برخی سرطان ها نیز روبرو هستند. همچنین سبک زندگی سالم 
می تواند توضیح دهنده روند پیری سالم مغز باشد. ما هنوز نمی توانیم با قطعیت بگوییم که فعالیت فیزیکی عامل 

داشتن ساختار مغزی بهتر در افراد است.

نوشابه های گازدار سرشار از کالری های خالی بوده و گزینه ای نامناسب در رژیم های غذایی محسوب می شوند. 
حتی نسخه های رژیمی نوشابه های گازدار نیز می توانند موجب افزایش اندازه دور کمر شما شوند. مطالعه ای که 

منتشر شد، نشان داد که نوشابه های معمولی و رژیمی، هر دو با افزایش خطر چاقی مرتبط هستند.
به جای مصرف نوشابه های گازدار بهتر است از آب یا چای شیرین نشده به عنوان نوشیدنی استاندارد به همراه 
وعده های غذایی خود استفاده کنید. آب خالی برای افراد بسیاری گزینه ای دلچسب محسوب نشده زیرا عطر و 
طعمی ندارد، اما می توانید با افزودن چند برش میوه، گیاهان دارویی مانند نعناع یا مقداری آبلیمو به آن این کمبود 
را برطرف کنید. قهوه نیز گزینه خوبی محسوب می شود، اما نباید در مصرف آن زیاده روی کرده یا افزودنی های 

حاوی کالری زیاد به آن اضافه کنید.

نوشابه گازدار گزینه نامناسب در رژیم غذاییبرای جوان ماندن مغز چه کنیم؟

پاسخ این سوال مهم که واقعا چه چیزی منجر به موفقیت 
می شود؟ یافته ها و نتایج یک تحقیق انجام گرفته بیانگر این 
موضوع است که کلیه افراد موفق در زمینه هایی با یکدیگر 
مشترک هستند و این  عوامل باعث موفقیت آنها در کسب و 

کار، فعالیت علمی یا اجتماعی بوده است.
 افراد موفق شور و شوق انجام کار )اشتیاق( دارند: افراد موفق می 
گویند ما توسط اشتیاق مان هدایت می شویم. آنها کارشان را با 
عشق انجام می دهند و آن را به همکاران خود نیز منتقل می کنند.

 پول درآوردن در فکر آنها دلیل اصلی کار کردن نیست بلکه یکی 
از نتایج آن است. آنها مطمئن هستند که اگر کاری را با عشق انجام 

دهند حتما به ثروت و پول نیز خواهند رسید.
 افراد موفق سختکوش هستند: هیچ چیز آسان به دست نمی آید 
و به دست آوردن آن حاصل سخت کار کردن است. همیشه کار 
کردن سخت بوده و هست اما سعی کنید همواره از کاری که می 
کنید لذت ببرید. با این تفکر است که می توانید سختکوشی را در 
ذهن خود نهادینه کنید.گاهی افراد جامعه فکر می کنند که افراد 
موفق به کار خود معتاد شده اند اما تعبیر بهتری برای آنها وجود دارد 

که آنها دیوانه کار کردن هستند.
 افراد موفق کار خوب ارائه می کنند: آنها می گویند برای موفق 
بودن سعی کنید با قلب تان کار کنید و در آن کار عالی شوید. 

هیچ جادویی در کار نیست، همه اش تمرین است و تمرین است 
و تمرین. با تمرین کردن مدام است که می توانید یک کار را به 

خوبی انجام دهید.
 افراد موفق تمرکز می کنند: افراد موفق معموال ایده های خالقانه 
زیادی را در ذهن خوددارند اما این موضوع همانگونه که یک 
فرصت بسیار خوب است، در صورت نداشتن تمرکز می تواند به 
عنوان تهدید لحاظ شود.داشتن ایده های بسیار، همانند سوار شدن 
بر اسب سرکشی است که هر لحظه شما را به سویی می کشاند 
و در صورتی که نتوانید آن را افسار بزنید و در یک راه مستقیم به 

حرکت درآورید هیچ گاه شما را به مقصد نخواهد رساند.

عوامل اصلی موفقیت در زندگی

آیه روز

و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان 
چرا که آنان قومی نادانند. سوره توبه آیه ۶

سخن روز

اینکه بعضی ها به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کنند،اثبات کننده این است که دیگران هم می توانند 
به آنها دست پیدا کنند.آبراهام لینکلن
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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 

نقد و اقساط
کـارگر سـاده دامداری با 

حقوق مکفی 09156046934

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه 240 صادره 
از بیرجند مقطع کارشناسی رشته 

مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه 240 صادره از 
بیرجند مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
معماری به شماره 1094000 صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

091582541۷2
نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر 25 سال( سالن دار

ساعت تماس: 12 ظهر تا 5 عصر 
32342315 -093968433۷1

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300868
09155629683-09151613۷۷6

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا 3 پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
3155۰

طاهری: 09153401186 قاسمی: 09151606836

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو * درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو * استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول * اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443

با ظرفیت محدود

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

09333193047
دفتر هیئت: طالقانی 15- مجتمع عسل

 Aهیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد



۵
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هشدار علوم پزشکی در مورد مصرف قارچ های خود رو

 کاوش- معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:  براساس اطالعیه وزارت بهداشت و درمان با عنوان پیشگیری از مسمومیت با قارچ های سمی ، مردم از مصرف قارچ های خود رو 
در طبیعت خودداری کنند. ناصری افزود: در این اطالعیه آمده است: با توجه به گزارش های مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های خود رو در طبیعت در سال های گذشته، یکی از انواع قارچ 
های عامل مسمومیت در کشور از جنس و گونه Amanita virosa  است که تا حدودی به قارچ های خوراکی شباهت داشته و حتی می تواند در کنار آنها در محل رویش وجود داشته باشد.

خبر ویژه

۴۰ درصد مطالعات ژئوفیزیک هوایی 
کشور در استان انجام شد

ایرنا-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
بیش از ۴۰ درصد مطالعات ژئوفیزیک هوایی کشور 
در این استان انجام شده است. شهرکی در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سرایان اظهار 
کرد: این شهرستان با 53 معدن، 1۰ فقره پروانه 
اکتشاف و ۴ فقره گواهی کشف حدود 1۰ درصد 
معادن استان را به خود اختصاص داده است. وی 
سرمایه گذاری  با  سرایان،  معادن  حوزه  در  گفت: 
77 میلیارد ریالی برای 235 نفر به صورت مستقیم 
بیشترین  کرد:  بیان  است.وی  شده  ایجاد  اشتغال 
معدن بنتونیت در استان در سرایان وجود دارد که 
ظرفیت و فرصت بسیار خوبی برای ایجاد واحدهای 
این شهرستان است. فرآوری و صنایع معدنی در 
شهرکی افزود: سرایان زیرپوشش پهنه ژئوفیزیک 
این شهرستان  و  دارد  قرار  قاین  هوایی فردوس- 
از محدود شهرستان هایی است که به طور کامل 
زیرپوشش این مطالعات در استان قرار گرفته است. 

2 راه ارتباطی خراسان جنوبی
 به کرمان همچنان بسته است

ایرنا - رئیس مرکز مدیریت راه های خراسان جنوبی 
گفت: همه راه های استان باز بوده، جز محور راور 
به دیهوک و شهداد به نهبندان که به دلیل آسیب 
جدی ناشی از سیالب اخیر در محدوده استان کرمان 
همچنان مسدود است. بهمنی افزود: در محورهای 
نهبندان 2 پل بزرگ  به  راور و شهداد  به  دیهوک 
تخریب شده است که به همین دلیل تردد در این 
محورها امکان پذیر نیست. وی با تاکید بر اینکه تردد 
از سمت نهبندان به شهداد به هیچ وجه توصیه نمی 
شود، گفت: این مسیر از ایمنی کافی برخوردار نیست 
لذا رانندگان چنانچه قصد سفر به کرمان را دارند باید 
از مسیر زاهدان به بم و سپس مسیر بم به شهداد 
استفاده کنند. وی بیان کرد: در مسیر دیهوک به راور 
نیز رانندگان می توانند از سمت یزد به طرف کرمان 
حرکت کنند. وی افزود: مسیرهای یاد شده در حوزه 
خراسان جنوبی مشکلی برای تردد ندارند اما چون در 
محدوده استان همجوار هنوز انسداد وجود دارد باید از 

مسیرهای جایگزین استفاده کرد.

گردشگران آلمانی و استرالیایی
 از جاذبه های استان بازدید کردند

تسنیم-معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
 15 ورود  از  استان   گردشگری  و  دستی  صنایع 
گردشگر آلمانی و گروه 7 نفره گردشگران استرالیایی 
گردشگران  ورود  آمار  گفت:  و  داد  خبر  استان  به 
خارجی به استان روز به روز رو به افزایش است. عربی 
اظهارکرد: این گروه از گردشگران آلمانی در نخستین 
روز اردیبهشت به بیرجند سفر کرده اند. وی گفت: 
جاذبه های  از  روزه  پانزده  بازدید  برای  گردشگران 
تاریخی کشور به ایران سفر کرده اند که در سفر به 
خراسان جنوبی از باغ و عمارت جهانی اکبریه، باغ 
و عمارت تاریخی رحیم آباد، مدرسه شوکتیه، آب 
انبار محسن زاده، خانه پردلی و موزه پهلوانی بازدید 
کردند.  وی همچنین از ورود گروه 7 نفره گردشگران 
و گفت: گردشگران  داد  خبر  استان  به  استرالیایی 
کویری  جاذبه های  از  بازدید  هدف  با  استرالیایی 
منطقه سه قلعه سرایان وارد استان شدند و یک شب 
را در اقامتگاه بومگردی نمکزار سه قلعه گذراندند.

۵۰ درصد موقوفات 
کاربری کشاورزی دارد

 ایرنا - مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 9 
هزار و 7۴6 موقوفه در استان وجود دارد، گفت: بیش 
از 5۰ درصد این موقوفات دارای کاربری کشاورزی 
است. بخشی پور اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
بقاع  در  بهاری  آرامش  طرح  اجرای  با  همزمان  و 
متبرکه، پنج وقف جدید به ارزش 31۰ میلیون تومان 
در شهرستان های سربیشه و نهبندان به ثبت رسیده 
است. وی افزود: اولین وقف امسال توسط بانویی در 
سربیشه ثبت شد که شامل یک قطعه زمین مسکونی 
به مساحت ۴۰۰ مترمربع بوده و در روستای کالته 
بازدید این شهرستان به نیت احداث حسینیه وقف 
 25 را  موقوفه  این  ریالی  ارزش  وی  است.  شده 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: در این زمین وقفی، 
حسینیه علی اصغر )ع( برای اهالی روستای بازدید 
ساخته خواهد شد. وی ادامه داد: در 2 وقف جداگانه 
 دیگر چهار زائر سرا برای امامزاده سیدالحسین )ع(
دهک نهبندان وقف شده که ارزش ریالی هر زائر سرا 
7۰ میلیون تومان است. بخشی پور یادآور شد: تمام 
تالش ها بر این است که وقف های جدید را به سمت 
نیازهای روز پیش ببریم که از همین رو مشاوره وقف 

در ادارات اوقاف شهرستان ها انجام می شود.

معادن طبس نیازمند اعتبار
 برای بازگشایی جاده دسترسی

راه های معادن طبس در پی  صداوسیما- تخریب 
بارندگی های اخیر، حمل مواد معدنی را با مشکل 
مواجه کرده است. رئیس اداره صنعت و معدن طبس 
با بیان اینکه سیل هفته گذشته راه های معدنی در منطقه 
پروده، رباط خان و بخش دستگردان را تخریب کرده 
است، گفت: برای حمل مواد معدنی در این شهرستان 
مشکالتی به وجود آمده به طوری که راه ارتباطی 
برای انتقال محصول استخراج شده معادن خاک نسوز 
رباط خان تقریبا به طورکامل قطع شده است.زارع نیا، 
خسارت سیل را 7۰ درصد در حوزه راه ها و 3۰ درصد 
به تاسیسات برقی و صنعتی معادن طبس عنوان کرد و 
افزود: تاکنون میزان خسارات سیل به صنایع و معادن 
طبس در حوزه زیرساخت ها و آبگرفتگی محوطه های 
استخراج حدود 2 میلیارد تومان برآورد شده است.وی با 
بیان این که مواد معدنی استخراجی از معادن طبس، 
به عنوان ماده اولیه سایر صنایع در استان های مجاور 
استفاده می شود، گفت: در صورت بازسازی نکردن به 
موقع راه های ارتباطی معادن، عالوه بر معادن شهرستان 
طبس، صنایع باالدستی در استان هایی همچون یزد 
نیز دچار مشکل می شوند.رئیس اداره صنعت و معدن 
طبس با اشاره به موقعیت استراتژیک این شهرستان 
خواستار تخصیص بودجه برای بازسازی هرچه سریعتر 
این راه ها و رفع خسارات تأسیسات برقی و صنعتی شد.

»خدمتی« برای دومین  بار
 مسافر المپیک شد

»نجمه خدمتی« در دومین دوره رقابت های جام 
جهانی تیراندازی پکن بر سکوی پنجم این ماراتن 
بین المللی ایستاد و نخستین سهمیه المپیک 2۰2۰ 
ایران به ارمغان آورد. خدمتی  در  توکیو را برای 
بانوان  متر   1۰ بادی  تفنگ  با  تیراندازی  رشته 
جهان با شایستگی و اقتدار و کسب 629.7 امتیاز 
مسابقات  فینال  راهی  و  ایستاد  سوم  سکوی  بر 
شد.دومین دوره رقابت های تیراندازی جام جهانی 
حضور  با  توکیو   2۰2۰ المپیک  سهمیه  کسب  و 
55۸ ورزشکار از 67 کشور جهان از دیروز در کشور 

چین آغاز شده و تا نهم اردیبهشت ادامه می یابد.

کمانداران بیرجندی با مدال برگشتند

رقابت های آزاد مسافت 3۰ متر خراسان رضوی 
به میزبانی مشهد در دو رشته ریکرو و کامپوند که 
به مناسبت والدت حضرت علی اکبر )علیه السالم(
بیرجندی  ورزشکاران  شد،  برگزار  جوان(  )روز 
آویختند. »صادق«  به گردن  را  ها  مدال  برترین 
در  بیرجند گفت:  باکمان  تیراندازی  رئیس هیئت 
این رقابت ها در رشته ریکرو »علی درانی پور« 
اول، »حمید درانی پور« دوم و »شایان شکری نیا« 
سوم شدند و »محمد کیانی« هم در کامپوند در 
جایگاه سوم ایستاد و »پارسا« تنهای بانوی شرکت 
به  تیم  این  شد.  چهارم  ها  رقابت  این  در  کننده 
سرپرستی و مربیگری آقای حسن جعفری و خانم 

رضایی به این مسابقات اعزام شده بود.

*کارکنان بانک کشاورزی استان همسو با آحاد مردم 
جهت همدردی و کمک به هموطنان سیل زده در 
اقدامی خداپسندانه بیش از 3۰ میلیون تومان  کمک 
های نقدی جمع آوری و به مردم سیل زده اهدا نمودند.
*اولین تئاتر طنز انجمن نمایش شهرستان طبس با 

عنوان طبیب اجباری به روی صحنه رفت.
*مردم روستای معصوم آباد بخش مرکزی شهرستان 
خوسف و کالته سری نیمبلوک قاین، 1۰ میلیون 

تومان به سیل زدگان کشور کمک کردند.
*فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: خودروی 
حامل ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نهبندان توقیف شد.
*اهالی روستای سیدان از توابع درمیان در روز برات در 
اقدامی خداپسندانه مبلغ بیست میلیون ریال به سیل 

زدگان  از طریق جمعیت هالل احمر کمک کردند.

 رئیس هیئت مدیره 
 شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:

حمایت از صندوق بخش 
منابع طبیعی به ما ربطی ندارد

محمودآبادی- دو سال قبل بود که در بخش منابع 
البته حفظ  از مرتع داران و  طبیعی برای حمایت 
منابع طبیعی استان پیگیری تشکیل صندوقی با 
طبیعی  منابع  توسعه  از  حمایت  صندوق  عنوان 
منظور  به  که  صندوقی  شد.  آغاز  آبخیزداری  و 
کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه  ساماندهی 
مشارکت  با  کند  می  موظف  را  دولت  و  تاسیس 
برداران باعث توسعه کمی  تولیدکنندگان و بهره 
باشد.این  بخش  این  در  گذاری  سرمایه  کیفی  و 
صندوق ها با مشارکت 51 درصدی تولید کنندگان 
و ۴9 درصدی دولت بر پا شده است. از بهمن سال 
۸۸ فعالیت جدی تاسیس صندوق در ذیل بخش 

منابع طبیعی و آبخیزداری آغاز شد.
 قرار بود شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی به صندوقی که در خراسان 
جنوبی بعد از 9 استان تشکیل شده بود کمک کند.
بر اساس اسناد و مدارک موجود با قول های مساعد 
مادر  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس 
تخصصی  صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری 
در خراسان جنوبی نیز تشکیل و با حمایت های اداره 
کل منابع طبیعی اعضای این صندوق بیش از 5۰۰ 
میلیون تومان سهم خود را به صندوق واریز کردند. 
اما روزها تبدیل به ماه شد و ماه ها  تبدیل به سال اما 

سهم دولت به این صندوق پرداخت نشد.
وام گرفته  داران و کشاورزانی که حتی  امید مرتع 
بودند تا در این صندوق سهمی داشته باشند کم کم 
کمرنگ و کمرنگ تر شد و حاال رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از 
 توسعه سرمایه گذاری آب پاکی را روی دست موسسان
 این صندوق ریخت.  مهندس سید عبدالکریم رضوی 
در گفت و گو با آوا اظهار کرد:حمایت از این صندوق 
به ما ارتباطی ندارد. وی اعالم کرد: اگر قرار است 
از طرف دولت سهمی به این صندوق برسد باید از 
سوی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور 
باشد. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها باید 
از محل فروش اموال خود این مبلغ را تامین کند، 
شرکت مادر تخصصی را در این خصوص هیچ کاره 
دانست. این در حالی است که سابقه اخبار موجود و 
مصاحبه های خبری سال 96 حمایت کامل شرکت 
مادر تخصصی را پشتوانه راه اندازی صندوق نشان 
نظرات  توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  دهد.  می 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

اخبار کوتاه

 حق دانش آموزان مناطق سیل زده نباید تضییع شود

درگیری مالیات با یک “ها ”
محمودآبادی - قانون گذار با گذاشتن “یک ها“ در 
کنار کلمه صندوق می تواند مشکل مالیاتی صندوق 
های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را رفع کند.

پانزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری صندوق 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حالی امسال 
در خراسان جنوبی به عنوان اولین و بهترین استان در 
عملکرد برگزار شد که خبرنگاران به دلیل درخواستی 

که از آنها شده بود جلسه را ترک کردند. 
بیان  به  این جلسه مدیران صندوق ها شروع  در 
مشکالت خود کردند. به همین دلیل از خبرنگاران 

خواسته شد این موارد انعکاس خبری داده نشود.
هرچند خبرنگاران در ادامه با همکاری روابط عمومی 
عامل  مدیر  با  مصاحبه  به  موفق  جهادکشاورزی 
صندوق شدند اما جای تیتر خراسان جنوبی سر سبد 

صندوق های کشور است خالی ماند. 
مادر  عامل شرکت  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس   
سرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  تخصصی 
گذاری روز گذشته در جلسه شورای سیاست گذاری 
صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی درباره مشکالت مالیاتی به 

وجود آمده برای این صندوق ها گفت: این مشکل 
در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

سید عبدالکریم رضوی افزود: متاسفانه در برخی 
استان ها از صندوق های ما مالیات دریافت می شود 
در حالی که این صندوق ها معاف از مالیات هستند. 
وی مشکل را مربوط به “یک ها“ دانست که در 

زمان ابالغ قانون در کنار واژه صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی قرار نگرفته است.

به گفته وی این مشکل به زودی رفع و به استان ها 

ابالغ خواهد شد.
رضوی درباره بحث حقوق و دستمزد که به عنوان 
یکی از مشکالت صندوق های حمایت از بخش 
کشاورزی استان در شورای سیاست گذاری مطرح 
شد، افزود: این موضوع امسال در دستور کار شرکت 

مادر تخصصی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از مشکالت مطرح 
ارائه  استان بحث  شده در شورای سیاست گذاری 
خدمات رفاهی به کارکنان صندوق ها بوده که این 

مشکل نیز به زودی در قالب آیین نامه رفاهی ابالغ تا 
در صندوق ها تصویب شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی با اشاره به وجود 13۰ 
صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی در سطح 
شامل  قالب  پنج  در  این صندوق ها  گفت:  کشور 
صندوق های خرد زنان، منابع طبیعی، صندوق های 

شهرستانی، استانی و تخصصی شکل گرفته  است.
رضوی در ارتباط با افزایش سرمایه صندوق های 
شد:  یادآور  کشاورزی  بخش  از  حمایت  توسعه 
افزایش سرمایه این صندوق ها از چند طریق شامل 
فروش اموال و امکانات مازاد جهاد کشاورزی که 
براساس قانون باید اعتبار به دست آمده از این امر 
برای افزایش سرمایه  صندوق های همان منطقه به 
کار رود، استفاده از ماده 31 قانون که به شورای 
برنامه ریزی شهرستان ها و استان ها این اجازه را 
داده که پنج درصد از سر جمع تمام منابع برای 
افزایش سرمایه صندوق ها مورد استفاده قرار گیرد، 
به  عنوان حوادث  اعتباراتی که تحت  از  استفاده 
کشاورزان پرداخت می شود و  می تواند به عنوان 

سرمایه دائم در صندوق ها باشد. وی چهارمین منبع 
برای افزایش سرمایه صندوق ها را استفاده از منابع 

ملی عنوان کرد.
توسعه  بحث صندوق های  در  اینکه  بیان  با  وی 
جنوبی  خراسان  کشاورزی،  بخش  از  حمایت 
جایگاه نخست در کشور را دارد، اضافه کرد: این 
صندوق ها  این  خوب  عملکرد  سبب  به  جایگاه 
سرمایه  میزان  رضوی  است.  شده  محقق 
از بخش کشاورزی  توسعه حمایت  صندوق های 
عنوان  تومان  میلیارد   6۰۰ و  یکهزار  را  کشور 
کشور در  فعال  صندوق   13۰ در  افزود:  و   کرد 
7 هزار و 5۰۰ تشکل و 1۰1 هزار بهره بردار بخش 
مدیرعامل  دارند.  قرار  پوشش  تحت  کشاورزی 
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی با اشاره به اینکه دو نوع تقویت 
در صندوق ها ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: یک 
نوع تقویت مربوط به تقویت مالی صندوق ها بوده 
که امسال در این رابطه پیگیری هایی شده و نوع 
دیگر تقویت انجام فعالیت های عمقی در نوع ارائه 

خدمات صندوق است.

نخبگان شرایط کشور را برای مردم تشریح کنند
نخبگان،  گفت:  جنوبی  خراسان  غالمی-استاندار 
فضال و علما، شرایط کشور و استان را برای مردم 
و افکار عمومی تشریح کنند. معتمدیان در سفر به 
شهر مقدس قم در جمع فضال و علمای خراسان 
جنوبی مقیم این شهر، خراسان جنوبی را خاستگاه 
باید  کرد:  تصریح  و  دانست  بسیاری  دانشمندان 
از این ظرفیت مهم به نحو مطلوب برای تقویت 
ارتباط با مردم استفاده کرد و در این بین روحانیون 
نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.وی با بیان اینکه 
فراوانی  بالقوه  استعدادهای  دارای  خراسان جنوبی 
است، گفت: باید تالش کنیم تا این استعدادها بالفعل 
شده و حالت اجرایی به خود بگیرد.مقام عالی دولت 
در استان، انسجام و هم افزایی را رمز موفقیت دانست 
و تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان برای ضربه 
زدن به نظام و انقالب از هیچ تالشی فروگذار نمی 
کنند باید با هم افزایی و همدلی در راستای توسعه 
استان بیش از پیش تالش کنیم.وی وجود نخبگان 
و نیروی انسانی موجود در استان را پشتوانه ای عظیم 
برای توسعه دانست و افزود: باید از این ظرفیت برای 
معرفی بهتر و موثرتر استان و نیز تبیین مشکالت و 
محدودیت هایی که وجود دارد، بهره گیری کرد تا 

بتوان به توسعه متوازن و همه جانبه دست یافت.

اقدامات کارشناسی نشده در گذشته 
ممکن است استان را با مشکل مواجه نماید
معتمدیان با بیان اینکه باید اقدامات براساس منابع 
 و امکانات و بر مبنای کار کارشناسی صورت گیرد ،
گفت: متاسفانه برخی اقداماتی که در گذشته اتفاق 
افتاده به دلیل عدم کار کارشناسی مناسب ممکن 

است در آینده استان را با مشکالت جدی مواجه 
نماید. وی وجود برخی ضعف های زیرساختی و نیز 
دوری از مرکز را از جمله مشکالت استان برشمرد و 
افزود: پراکندگی باالی جمعیت در کنار وسعت زیاد از 
دیگر مواردی است که خدمت رسانی به اقصی نقاط 

استان را با مشکل مواجه ساخته اما با توجه به همه 
این موارد تاکنون دولت با نگاه ویژه ای که به استان 
داشته خدمات قابل توجهی را به مردم این منطقه 
ارائه کرده که قابل تقدیر است.استاندار در بخش 
موثر جمهوری  نقش  به  خود  از سخنان  دیگری 
اسالمی ایران در منطقه و دنیا اشاره کرد و گفت: 
به رغم تمام تهدیدات و محدودیت هایی که آمریکا 
و اذناب منطقه ای آنان ایجاد کرده اند و هزینه های 

زیادی که در ایجاد جریان های انحرافی و تکفیری 
متحمل شده اند امروز ایران اسالمی به عنوان یک 
کشور مقتدر در منطقه و جهان مورد توجه قرار دارد.

معتمدیان همچنین استفاده از تمام ظرفیت های 
استان برای رسیدن به توسعه را مورد تاکید قرار 

داد و گفت: تالش خواهیم کرد تا از تمام ظرفیت 
های موجود در استان برای رسیدن به توسعه استفاده 
نماییم. وی پرورش شتر در استان را به عنوان نمونه 
ای از ظرفیت های استان مورد اشاره قرار داد و گفت: 
تالش خواهیم کرد تا با توجه به پتانسیلی که در این 
زمینه در 5 شهرستان استان وجود دارد در خصوص 
تکمیل چرخه شتر در استان در حوزه های پرورش، 

فرآوری، بسته بندی و... اقدام الزم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مسیر دسترسی 
فعاالن  و  تجار  برای  را  افغانستان  بزرگ  بازار  به 
به  دسترسی  گفت:  است،  کرده  فراهم  اقتصادی 
کشورهای آسیای میانه و فرصت های تجاری که 
 در این کشورها نیز وجود دارد از دیگر پتانسیل های 

به  را  منطقه  این  بتوان  تا  است  استان  اقتصادی 
تجارت بین الملل و بازارهای جهانی ارتباط داد.

در این جلسه هر یک از نخبگان، فضال و روحانیون 
خراسان جنوبی مقیم شهر مقدس قم به ارائه نقطه 
نظرات، مشکالت و دیدگاه های خود در حوزه های 

مختلف در جهت توسعه استان پرداختند.
گفتنی است، در این سفر استاندار بعد از طرح مشکالت 
استان و تبیین راهکارهای رفع آنها و نیز مسیرهای 
توسعه استان، کمیته های تخصصی چهارگانه با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در قم تشکیل و 
مقرر شد این جلسات برگزار و راهکارهای کارشناسی 
به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر تشریح و اجرایی 
شود. به گزارش روابط عمومی استانداری، روز گذشته 
کمیته مسکن با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و مدیرکل راه و شهرسازی استان، کمیته 
و  آموزش  مدیرکل  حضور  با  آموزش  و  فرهنگی 
پرورش و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
کمیته تبلیغی و فرهنگی با حضور مدیرکل تبلیغات 
اسالمی و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و کمیته 
امداد و خدمات با حضور مدیرکل کمیته امداد امام 

خمینی)ره( تشکیل شد.
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ایجاد 795 شغل پایدار با سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

طرح »تعویق کنکور سراسری« آماده شد

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با جذب سرمایه گذار، 
تاکنون زمینه اشتغال 795 نفر را به صورت مستقیم 
فراهم کرده است. به گزارش  صدا و سیما ، معاون 
اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: این 
تعداد شغل با سرمایه گذاری 1۴1 میلیارد و 7۰۰ 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  تومانی  میلیون 
ایجاد شده است. زارعی تعداد این سرمایه گذاران را 

۴5 گروه اعالم کرد و افزود: ۴ گروه از این سرمایه 
ایتالیا  افغانستان،  از کشورهای  و  خارجی  گذاران 
اکنون حدود 13  و چین هستند. وی گفت: هم 
واحد صنعتی و  1۸ دفتر خدماتی در منطقه ویژه 
اقتصادی بیرجند و قطعه منفصله آن در ماهیرود 
مستقر و مشغول فعالیت هستند. معاون اقتصادی 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اشاره به عقد قرارداد 

7 گروه سرمایه گذاری از اسفند پارسال تاکنون در 
شامل  ها  گذاری  این سرمایه  افزود:  منطقه  این 
کارخانه آرد، 2 واحد تولید قطعات پالستیکی در 
منطقه ویژه اقتصادی و ۴ انبارکاال در قطعه منفصله 
است که راه اندازی آن ۴3 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری و 95 فرصت شغلی به دنبال دارد. زارعی 
گفت: از آغاز امسال هم با 3 گروه سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی در حال رایزنی هستیم که با قطعی 
منطقه  تبدیل  و  بیشتر  اشتغال  زمینه  آنها  شدن 
منفصله ماهیرود به بندر خشک فراهم می شود. 
معاون اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی همچنین از 
ایجاد زیرساخت های این منطقه در سال جاری 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد: خط انتقال گاز، برق 
و آب که دغدغه اصلی سرمایه گذاران این منطقه 

بوده است، تا پایان امسال اجرا شود.
زارعی، اشاره ای هم به بازگشایی درب صادراتی 
قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در اسفند کرد 
و گفت: روزانه میانگین 15۰ کامیون و تانکر ایرانی 
و 9۰ کامیون افغانی در این قطعه، تخلیه و بارگیری 
می شوند که بازگشایی این در، هزینه های ترانزیتی 

را  کاهش داده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
سراسری  کنکور  تعویق  مورد  در  گفت:  اسالمی 
طرحی آماده و ارائه شده که در حال بررسی است.

زیادی  تعداد  درخواست  پی  در  فارس،  گزارش  به 
تعویق  به  برای  سراسری 9۸  کنکور  داوطلبین  از 
حجت االسالم  آزمون،  این  برگزاری  تاریخ  افتادن 
سیدمحمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف 

تحقیقات  و  آموزش  و عضو کمیسیون  درمیان  و 
مجلس شورای اسالمی در صفحه اینستاگرام خود به 
این مطالبه اینگونه واکنش نشان داد: تعداد زیادی از 
عزیزان دانش آموز در پیام های جداگانه در مورد تعویق 
کنکور سراسری 9۸ درخواست هایی داشتند که بر 
مبنای گفته های این عزیزان باید توضیحاتی را ارائه 
کنم. در مورد تعویق کنکور سراسری طرحی آماده و 

ارائه شده که در حال بررسی است، مطلبی که باید 
به آن توجه کنیم عزیزانی هستند که در استان های 
سیل زده با مشکالتی مواجه هستند که این مشکالت 
بر مبنای برخی پیام های ارسالی این عزیزان بسیار 
در  به طور کل  است. عده ای  سخت و طاقت فرسا 
جریان سیل کتاب و دفتر و جزوه شان را از دست 
داده اند، عالوه بر آن مکانی برای درس خواندن در 

حال حاضر ندارند، ضمناً با توجه به نیاز کمک به 
خانواده اصاًل فرصت و زمان درس خواندن تا مدتی نیز 
برای آن ها فراهم نیست. در هر صورت باید این شرایط 
خاص و بحرانی دانش آموزان در نظر گرفته شود چراکه 
واقعاً در صورت عدم اتخاذ تصمیم درست، زحمات و 
تالش های این عزیزان تضییع شده و این کم لطفی در 

برابر صبر این عزیزان است.

مردم پرونده سالمت خود را تکمیل کنند

گروه خبر- روز گذشته محمد دهقانی فیروزآبادی با 
نماینده ولی فقیه در  استان دیدار کرد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در 
این جلسه گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به 
مراکز بهداشتی نسبت به تکمیل پرونده سالمت خود 
اقدام کنند. نماینده ولی فقیه هم در این دیدار با بیان 
اینکه قتل ها، افسردگی ها و بیماری های روانی همه 
ریشه در عدم سالمت انسان دارد، گفت: دانشگاه 
از آنکه به  علوم پزشکی در تربیت پزشک بیش 

تخصص بپردازد باید به تقویت ایمان افراد کمک 
بسیاری  پیشرفت  عامل  کرد:  اظهار  کند.عبادی 
از میکروب ها خود ما انسان ها هستیم بنابراین هر 
فردی بهداشت را باید از زندگی شخصی خود آغاز 
باران های  اخیر گفت:  به سیل  اشاره  با  کند. وی 
الهی رحمت خدا هستند اما متأسفانه به خاطر عدم 
رعایت مسائل پیشگیرانه باعث شد بسیاری از مردم 
در سیل گرفتار شوند و وقتی مهندس ساختمان 
تنها به فکر امضا دادن باشد و هیچگونه نظارتی 

صورت نگیرد، طبیعی است که یک ساختمان با 
کرد:  تصریح  می ریزد.عبادی  فرو  زلزله ای  اندک 
عدم رعایت درست تغذیه، اعصاب و مصرف مواد 
مخدر زمینه هایی هستند برای بیماری های مختلف 
و بهداشت این موارد هنگامی قابل انجام است که 
انسان از نظر ایمانی و اخالقی ساخته شود پس در 
هر مکانی که فقدان سالمت وجود دارد باید دالیل 
آن را دریابیم.امام جمعه بیرجند گفت: همواره باید 
از پزشکان متعهد که به وظایف خود عمل می کنند 
قدردانی و تشکر کرد اما نباید نگاه تان نسبت به آن 
دسته از پزشکانی که اخالق و وظیفه اصلی خود را 

به فراموشی سپرده اند دور بماند.

پرونده سالمت الکترونیک ۷۹ درصد 
جمعیت  استان تکمیل شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پرونده 

سالمت الکترونیک 79 درصد جمعیت خراسان جنوبی 
تکمیل شده است. دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: 
پیشگیری  اولیه  بهداشت و درمان اصل  در بحث 
و مراقبت های اولیه است تا اصوالً یک بیماری رخ 
نداده و یا به مراحل سخت نرسد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: خدمات در بحث 
مراقبت های اولیه در مراکز بهداشتی به صورت کاماًل 
رایگان صورت می گیرد و مردم برای بهبود و اطالع 
از وضعیت سالمت خود از این فرصت استفاده کنند.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: اگر مراقبت های اولیه را 
جدی نگرفته و وارد مرحله درمان بیماری ها شویم، 
بی شک هم دولت و هم خانواده ها هزینه های بسیار 
زیادی را متقبل خواهند شد. وی با اشاره به فعالیت 
5۰۰ واحد مختلف بهداشتی در خراسان جنوبی افزود: 
این واحدها شامل خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی، 
مراکز جامع خدمات سالمت شهری و روستایی است 

که هم استانی ها از خدمات آنان بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه برای تمام جمعیت خراسان جنوبی 
است،  شده  تشکیل  سالمت  الکترونیک  پرونده 
درصد   79 سالمت  با  مرتبط  اطالعات  گفت: 
جمعیت خراسان جنوبی در پرونده های آنان ثبت و 
تکمیل شده است.دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: 
زیرساخت های بسیار خوبی از منظر ساخت خانه های 
بهداشت و افزایش نیروی انسانی شامل پزشک، 
پرستار و ماما و همچنین سامانه سیب برای بحث 
مراقبت های اولیه سالمت افراد راه اندازی شده است.
وی با تأکید بر اینکه در بحث مراقبت های اولیه توجه 
مادران  چون  آسیب پذیر  افراد  و  اقشار  به  ویژه ای 
باردار، کودکان و شیرخواران صورت گرفته است، 
بیان کرد: این اقشار اگر دچار سوء تغذیه باشند با 
همکاری بهزیستی و نهادهای خیریه در این زمینه 

نیز تدبیری برای آنان اندیشیده شده است.
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ایران،آمریکارادادگاهیمیکند

گفت:  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
جمهوری اسالمی ایران با طرح دادخواستی در دادگاه 
دادگستری بین المللی، تخلف آمریکا در جلوگیری از 
رسیدن کمک های نقدی به آسیب دیدگان از سیل را 
پیگیری می کند. وی با اشاره به اظهارات رئیس هالل 
احمر که اعالم کرد این نهاد نتوانسته است هیچ کمک 
نقدی را برای کمک به سیل زدگان از طریق بانکی 
دریافت کند، افزود: این نشان دهنده تخلف بزرگ 
حقوق  و  بشر  حقوق  حوزه های  در  ویژه  به  آمریکا 

بشردوستانه  است.

حدادعادل:ترامپ،ادامهدهنده
سیاستهایاوباماست

حداد عادل در پاسخ به سؤالی مبنی بر تفاوت رفتار 
دولت ترامپ و اوباما با ایران گفت: »دولت ترامپ، 
ادامه دهنده سیاست های دولت اوباماست و تفاوت 
و  دموکرات  های  دولت  بین  حقیقی  و  ماهیتی 
جمهوریخواه آمریکا دیده نمی شود، بلکه تفاوت در 

شدت و ضعف سیاست هاست«.

ادعایجدیدهوکدربارهایران

هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در کنفرانسی 
اردیبهشت(،  از دوم می )12  خبری اعالم کرد که 
فرآیند به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز خواهد 
شد. وی در ادامه از بیان تبعات خرید نفت ایران توسط 

کشورهای دیگر خودداری کرد.

نشستخبریسخنگویدستگاه
قضا؛سعیدقاسمیاحضارشد

غالمحسین اسماعیلی به عنوان سخنگوی جدید 
قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود خبرهای 
جدیدی از مهم ترین پرونده ها و رویدادهای قضایی 
را مطرح کرد. وی در این نشست از احضار سعید 
قاسمی بابت اظهار نظرهای جنجالی اخیرش درباره 

هالل احمر و سپاه خبر داد.

سفرعبدالمهدیبهواشنگتنبرای
تمدیدمعافیتعراقازتحریمآمریکا

سفر  از  عراقی  استراتژیک  مسائل  کارشناس  یک 
عبدالمهدی نخست وزیر این کشور به واشنگتن هفته 
آینده به منظور گفت وگو در رابطه با تمدید معافیت های 

نفتی از تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داد.

ترامپیسمدرجهان
ویژگیهاییشبیهنازیسمدارد

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه  امروز مهم ترین موضوع ترامپیسم در 
جهان است که  یک ویژگی شبیه نازیسم دارد، گفت: 
ترامپ با ویژگی هایی مثل خودخواهی، ظلم و زیر پا 
گذاشتن اصول انسانی و قواعد بین المللی امنیت جهان 

را با مخاطرات جدی مواجه کرده است .

ترکیهازپشتایراندرآمد

تصمیم  اعالم  از  بعد  ساعتی  که  اغلو  چاووش 
تحریمی  معافیت های  به  دادن  پایان  برای  آمریکا 
خبری  نشست  یک  در  ایران،  نفت  واردکنندگان 
در  آنکارا  در  تاجیکستان  خارجه  وزیر  با  مشترک 
جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: »ما با این 
تحریم ها مخالف بوده ایم و هستیم.«چاووش اغلو با 
بیان اینکه »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا اکنون 
عنوان می کند که نفت باید از کشورهای مشخصی 
ایاالت متحده  با  بهتری  رابطه  خریداری شود که 

دارند، گفت: این رفتار »کامال نادرست« است.


شرمن:ایرانباترامپ
مذاکرهنمیکند

وندی شرمن معاون جان کری وزیر خارجه پیشین 
آمریکا  با بیان اینکه تحریم های ضد ایرانی واشنگتن 
نتیجه ای ندارد ،گفت: ایران با ترامپ مذاکره نمی کند 

و منتظر پایان ریاست جمهوری اوست.


اتحادیهاروپاابرازتاسفکرد

سخنگوی اتحادیه اروپا از اقدام ایاالت متحده در عدم 
تمدید معافیت خریداران نفتی ایران ابراز تاسف کرد.

ماریا گابریل، سخنگوی فدریکا موگرینی کمسیر روابط 
خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، با اعالم این مطلب 
با  هسته ای  توافق  ادامه  آمریکا  حرکت  این  گفت: 
ایران موسوم به برجام را که مورد تایید شورای امنیت 
سازمان ملل است و نقشی حساس در امنیت منطقه و 

جهان دارد به خطر می اندازد.

افزایش۴۰۰هزارتومانیحقوق
فرهنگیانپرداختشد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با اشاره به افزایش 
این  گفت:  فرهنگیان  هزارتومانی   ۴۰۰ حقوق 
و  است  انجام شده  علی الحساب  به صورت  پرداخت 
نیازمند طی مراحل اداری و قانونی بود که با همت 
خدمتگزاران فرهنگیان در این وزارتخانه و علی رغم 
تعطیلی روز یکشنبه )نیمه شعبان( پیگیری و اجرا شد.

قیمتخریددالردربانکها

بعد از شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز و افزایش 
مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش 
بانک ها خواست  از  مرکزی  بانک  خانگی،  ارزهای 
فعال شوند.دستور  مردمی  ارزهای  به خرید  نسبت 
از آن صادر شد که  بعد  بانک ها  به  بانک مرکزی 
صرافی ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان 
را به دالل ها واگذار کرده بودند. دیروز بانک های عامل 
قیمت دالر را 13 هزار و ۴99 تومان، قیمت یورو را 
15 هزار و 191 تومان و قیمت پوند انگلیس را 17 
هزار و 533 تومان برای خرید از مردم اعالم کرده اند.

فراهمشدنامکانثبتنامکنکور
فنیوحرفهایبادیپلمدبیرستان

و  فنی  دانشگاه  پژوهشی  کل  مدیر  رجایی  معراج 
حرفه ای گفت: بر اساس مصوبه جدید وزارت علوم 
از امسال امکان ثبت نام فارغ التحصیالن دبیرستانی 
نیز در دانشکده های فنی و حرفه ای فراهم خواهد شد.
از 12۰۰  افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای بیش  وی 
التحصیالن را  بنا دارد فارغ  کارگاه آموزشی دارد و 
به گونه ای آموزش دهد تا بتوانند بالفاصله پس از 

دانشگاه، جذب بازار کار شوند.

۴۰۰هزارتومانافزایشحقوق
بایدتاآخرهفتهپرداختشود

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی 
بخشنامه ای اظهار کرد: با وجود همه محدودیت های 
مالی در ماه نخست سال 9۸، تمهیدات الزم برای 
علی  صورت  به  تومان  هزار  حداقل ۴۰۰  پرداخت 
الحساب بابت افزایش حقوق فروردین ماه به کارکنان 
دولت اعم از شاغالن و بازنشستگان به خزانه داری 
برخی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی  شد.  اعالم  کل 
دستگاه های مشمول نسبت به پرداخت افزایش مذکور 
تاکنون اقدام نکرده اند، افزود: ضمن اعالم غیرموجه و 
غیر مسئوالنه بودن این تاخیر، باید همه دستگاه های 
اجرایی تا پایان هفته نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ 
هزار تومان علی الحساب به افراد ذینفع اقدام و در 
اولین فرصت نسبت به صدور احکام کارگزینی مطابق 

مصوبه های هیئت دولت اقدام کنند.

مهلتانتخابرشتهکنکور
دکتریتاپنجشنبهتمدیدشد

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور فراهم 
آوردن تسهیالت الزم برای آن دسته از داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 
سال 9۸ که تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام نکرده 
اند، مهلت انتخاب رشته و ثبت آن در فرم تا ساعت 
2۴ روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه 9۸ تمدید شد.

قیمتسکهوطالدربازار

بازار  در  آزادی  تمام بهار  قیمت سکه  اعتبار-  عصر 
تهران دیروز به ۴ میلیون و ۸۶5 هزار تومان و قیمت 
طالی 1۸عیار هم ۴3۴ هزار تومان ارزش گذاری شد.

حسابهایبانکیفاقد
کدشهابمسدودمیشوند

راستای  در  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک 
اطالعات  تکمیل  بانکی،  حساب های  ساماندهی 
مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش های 
بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه ای اعالم کرد: 
به  منوط  گذاران  سپرده  به  بانکی  خدمات  تمامی 
)شهاب(  بانکی  الکترونیکی  شناسه هویت  دریافت 
خواهد بود و حساب مشتریانی که کد شهاب برای 
آن ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

 امام مهدی علیه  السالم فرمودند :
إنّا یُحیُط ِعلُمنا بأنبائُِكم و الیَعُزُب َعنّا َشی ءٌ مِن أخباِرُکم

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست.
)بحار األنوار : ج 53 ، ص 1۷5(
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وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق 
»رونق تولید« در سال 9۸ برنامه هایی تدوین کرده 

است.
توسعهتولیدوساختداخل

ظرفیت خالی واحد های تولیدی در راستای رونق 
تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی 2۰۰۰ واحد 
تولیدی با تسهیالت معادل 1۴ هزار میلیارد ریال 
فعال سازی می شود. همچنین رشد 25 درصدی 
تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال 93 هزار نفر از 
برنامه های ویژه سال 9۸ است که با پروژه توسعه 
انجام  پوشاک  و  نساجی  تجارت صنایع  و  تولید 

می شود.
تولیدوتعمیقساختداخل

از برنامه های دیگر  تولید و تعمیق ساخت داخل 
امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و 
پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد 
۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی در 5۰۰ واحد صنعتی )در صنایع 

لوازم خانگی وخوردو( برنامه ریزی شده است.
توسعهصادراتغیرنفتی

به  صادرات،  کشور  موجود  شرایط  به  توجه  با 
ویژه  برنامه های  از  نفتی  غیر  خصوص صادرات 
است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به 15 کشور 
همسایه به ویژه 5 کشور است.افزایش حجم و تنوع 
محصوالت صادراتی )کاال و خدمات( به کشور های 
همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، 
و  صادرات  افزایش  هدف  با  متوسط  و  کوچک 
برای  کاال  کاال-  تهاتری  قرارداد های  گسترش 
مبادالت کاال های وارداتی و صادراتی از طرح های 
برنامه ریزی شده برای رسیدن به این هدف است.

توسعهمعادنوصنایعمعدنی
با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت باالیی در 
اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید 
از این فرصت بیشتر بهره مند شویم در این راستا 
اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه 
فعالیت های اکتشافی، پروژه احیا ، فعال سازی و 

توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد 15۰ معدن، 
پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی در این 

راستا اجرا می شود.
توسعهفناوریوشرکتهای
دانشبنیانباتغییررویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال 
ایجاد شده توسط  فناوری های  از  پایدار، حمایت 
به سازمان گسترش و  بنیان  شرکت های دانش 
نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های 
مرتبط، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید 
با  ارزبری  نظر  از  وارداتی  منتخب  محصوالت 
همکاری دانشگاه های توانمند کشور و ایجاد مراکز 
تحول دیجیتال در مواجهه با انقالب صنعتی چهارم 
دانش  و شرکت های  فناوری  توسعه  راستای  در 

بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری  .
مدیریتبازارو

ساماندهیلجستیکتجاری
همچنین برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک 

تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های 
تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت 
با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و 
دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از 
توسعه فروشگاه ها و بازار های الکترونیکی کاال و 

خدمات برنامه ریزی شده است.
بهبودفضایکسبوکارمرتبطبابخش

صنعت،معدنوتجارت
اصالح فرآیند ها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش 
زدایی  مقررات  پیگیری  مجوزها،  صدور  زمان 
و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد 
دسترسی آزاد به اطالعات برای عموم ذی نفعان 
و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های 
سیاست های  ابالغ  و  تدوین  مطالعاتی،  جامع 
صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و 
تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله 
تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و 

کار در نظر گرفته شود.

تأمینمنابعمالی
وتوسعهسرمایهگذاری

در محقق شدن تمامی محور ها تامین مالی و توسعه 
سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن 
به این امر مهم در سال 9۸ جذب سرمایه گذاری با 
هدف ساخت داخل کاال های منتخب وارداتی دارای 
قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزار های 
نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، 
بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های 
همکاری  با  رشته ای  و  استانی  گذاری  سرمایه 
سازمان بورس )3 هلدینگ( و سرمایه گذاری و 
اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و 

کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.

محورهایرونقتولیددرسال۹۸اعالمشد

خبرآنالین- فرقی نمی کند روال یکی است، انگار 
آخر هر دوره یادشان می افتد که باید حرکتی انجام 
گرفته  نطق  از  و  می شود  تند  آتش شان  دهند. 
رفتارهای  البته  و  طمطراق  پر  اعتراض های  تا 
پوپولیستی رنگ و بوی بیشتری به خود می گیرد. 
این حکایت نمایندگان مجلس در آخرین سال هر 
اینجاست چرا این تغییر رفتار  دوره است. سوال 
در آخرین سال اتفاق می افتد تفاوت هم نمی کند 

نماینده ای از جنس چپ است یا راست؟ سوالی که 
آن را با نمایندگان مطرح کردیم و پاسخ های قابل 

توجهی هم دریافت کردیم.
هیچتغییررفتاریوجودندارد

امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد از اعضای 
درباره  او  است.  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
علت تندتر شدن نمایندگان در آخرین سال هر 
دوره می گوید: من قبول ندارم که نمایندگان به 

آخرین سال که می رسند تند می شوند چراکه 
آنهایی که تند هستند از اول تند بودند آنهایی 
این طور  بودند.  آرام  اول  از  بودند  آرام  هم که 
نیست که به یک باره روندشان تند یا کند شود.

او در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد چه 
به لحاظ نطق و چه به لحاظ رفتارهایی که می 
تواند رفتارهای پوپولیستی را هم شامل شود در 
سال آخر رنگ و بوی تندتری به خود می گیرد 
گفت: اگر رفتار سه دوره حقیر سراپا تقصیر را 
در نظر بگیرید می بینید در هر سه دوره یکسان 
کنید  بررسی  که  هم  را  دوستان  دیگر  و  بودم 
همه به یک صورت بودند. به نظرم باید کمی 
در این نظر بازبینی کنید. او دوباره به صحبت 
افرادی هم  اشاره می کند و می گوید:  قبلی اش 
این  منظورم  هستند  تند  ابتدا  از  گویم  می  که 
است ادبیات صریح تری دارند از همان روز اولی 
که نماینده می شوند این روال را دارند. بر این 
اساس هرکسی با هر روحیه ای نماینده می شود 

تا روز آخر همان رویکرد را ادامه می دهد.

آتشتندمیشودچون
دولتگوشنمیدهد

مجتبی ذالنوری نیز از نمایندگان اصولگرای قم 
در مجلس است او گرچه موضوع رادیکال شدن 
نمایندگان در سال آخر را قبول ندارد اما امکان بروز 
چنین پدیده ای را نیز در سال منتهی به انتخابات 
منکر نمی شود. او گفت: چون هرچی داد می زنیم 
دولت هیچ توجهی نمی کند بارها هم نمایندگان 
پیگیری کرده اند. مثال راه پل دختر به خرم آباد و 
پل دختر به اندیمشک را آب برده و قطع شده است 
تنها راهی که می توانند به خوزستان برسند بزرگراه 
و اتوبان. یک راهی به اتوبان از پل دختر هست که 
خاکی است نماینده پل دختر از ماه ها قبل گفته بود 
که بیایید و این راه را آسفالت کنید، اگر این کار انجام 
شده بود ارتباط ما راحت تر صورت می گرفت وقتی 
دولت گوش نمی دهد نماینده در شرایط عادی 
پیگیری عادی می کند و در صورت بحرانی شدن 

شرایط حال نماینده هم بحرانی می شود.

تالشبراییکلقمهرای
و  راه  بودند  معتقد  قاضی زاده  و  ذالنوری  هرچند 
روش نمایندگان تغییری نمی کند به قول معروف 
در مواضع آنها بر همان پاشنه ای می چرخد که 
روز اول نمایندگی شان را آغاز کرده بودند اما حسن 
کامران نماینده مردم اصفهان اعتقاد دیگری دارد. 
وقتی از دلیل تند شدن نمایندگان در سال آخر 
از او پرسیدیم گفت » اینها برای یک لقمه رای 
است« کامران در پاسخ به این سوال که منظور 
باعث می شود مردم  تندروی  این است که  شما 
به آنها رای بدهند گفت: ۸۰ درصد مجلس هر 
دوره تغییر می کند و این موضوع در هر دو جناح 
راست و چپ هم اتفاق می افتد. او ادامه می دهد: 
معنی این حرف آن است که بازخورد عملکرد آنها 
منفی است چون اگر مثبت بود دوباره به آنها رای 
می دادند. می گوید: مردم فریب لیست ها را می خورند 
که  می دهند  وعده هایی  سیاسی  گروه های  البته 
کنند. معجزه  قادرند  آنها  می کنند  تصور  مردم 

برخیتندمیروندتارایبگیرند!

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه در واکنش به تهدید 
 مقامات آمریکایی در عدم تمدید معافیت ها از تحریم نفتی، گفت :

واشنگتن و متحدانش در برابر ایران شکست خورده اند
.ظریف در صفحه شخصی توئیتر خود ضمن اشاره به اینکه 

دولت ایاالت متحده در حال اجرای »تروریسم اقتصادی« علیه 
جمهوری اسالمی است، توضیح داد: »افزایش تروریسم اقتصادی 
علیه ایرانی ها، نشان دهنده هراس و نومیدی توطئه گران رژیم 
آمریکا و دست نشانده هایش است«. وی ضمن تاکید بر شکست 
آمریکا و متحدانش در تحقق اهداف خود از فشارها علیه ایران، 
خطاب به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا نوشت: »خبر 
واقعی، وارثان تمدن پارس باستان، استراتژی خود را بر مبنای 
“توصیه” خارجی ها تدوین نمی کنند، چه برسد به آمریکایی ها«.
گفتنی است تصمیم ترامپ با مخالفت های زیادی در سراسر 
جهان رو به رو شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی 

کشورهای عربی، جامعه جهانی با آن مخالفت کرده اند.

خبِرواقعِی“ظریف”خطاببهترامپ

عبداله ناصری در گفت وگو با ایلنا و درباره عملکرد دولت اظهار 
کرد: آنچه می شود در یک ارزیابی کلی درباره 2 سال اخیر دولت 
یعنی از اسفند 95 با قاطعیت بیان کرد آن است که کابینه در 
سال های 9۶ و 97 در مجموعه روند عملکردهایش با ضعف 

همراه بوده است.وی با اشاره به اینکه انتظارات از دولت روحانی 
بسیار باال است، بیان کرد: معتقدم با توجه به اختیاراتی که دولت 
روحانی دارد انتظاراتی که در جامعه و افکار عمومی از آن شکل 
به ضعف دولت  امر هم  این  نامتقارن است که  گرفته است 
بازمی گردد و رقبای جدی آن که از نظر رسانه ای دست برتر 
دارند، توانستند این فکر یا برداشت را برای اکثریت جامعه ایرانی 
ایجاد کنند که روحانی و دولتش دچار یک انفعال و تنبلی شده اند. 
وی با اشاره به اینکه چنین نقدی تا حدودی  درست است، عنوان 
کرد: البته این را هم باید بپذیریم که این اتفاق از سال 95 به 
بعد مشهودتر است؛ یعنی هم خود آقای روحانی و بسیاری از 
شده اند. انفعال  بعضا  و  کم کاری  نوع  یک  دچار  دولتمردان 

دولتدچارضعفاستالبتهتقصیررقباست!

ایسنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: قرار نیست 
دانشگاه پیام نور تعطیل شود بلکه یک تکلیف جدی برای 
آن تعریف شده است و این دانشگاه باید کل فضای آموزش 
مجازی را به عهده بگیرد. دکتر منصور غالمی تاکید کرد که 
مرکز رشد دانشگاه پیام نور برای مداخله در خدمات رسانی 

ساماندهی  به  همچنین  شود.وی  ایجاد  اشتغال  و  فناوری 
طرح آمایش هم اشاره و با بیان اینکه این موضوع به خوبی 
اطالع رسانی نشده است، در توجیه چرایی این گفته خاطر 
نشان کرد: طرح نهایی آمایش جهت اجرا مشخص نشده و 
تنها پیش نویس آن آماده شده است. وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با بیان اینکه نشستی برای توجیه این طرح برگزار 
خواهد شد چرا که نیاز به بررسی بیشتری در طرح آمایش 
داریم، گفت: تالش می کنیم افکار عمومی را تا نهایی شدن 
این موضوع حساس نکنیم. غالمی با تاکید بر اینکه طرح 
آمایش نهایی به ضرر هیچ یک از ارکان دانشگاه نخواهد 
بود، افزود: تالش خواهیم کرد تا منافع مراکز آموزش عالی 

هم دیده شود و هم افزایش یابد.

وزیرعلوم:قرارنیستدانشگاهپیامنورتعطیلشود

رئیس مرکز آمار و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که آمار 
تورم نشان دهنده تغییرات قیمت مجموعه ای از کاالها به طور 

میانگین است و میزان گرانی کاال را نشان نمی دهد.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار در برنامه شبکه خبر سیما، با بیان 
اینکه علت استفاده از 2 عدد برای اعالم تورم، محاسبه بر مبنای دو 

فاصله زمانی است، اظهار کرد: تغییر شاخص کل فروردین امسال 
نسبت به فروردین سال قبل 51, ۴ درصد است و معنی آن این 
است که خانوارها 51, ۴ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای 
 خرید یک “مجموعه کاال و خدمات یکسان” پرداخت کرده اند، 
اما نرخ تورم در 12 ماه اخیر حدود 31 درصد است که البته 
رقم باالیی است.پارسا افزود: این اعداد میانگین است، درست 
مثل دانش آموزی که ممکن است نمره تک داشته باشد، اما 
در درس های دیگر نمره بهتری گرفته باشد.عزیزنژاد، کارشناس 
اقتصادی هم با بیان اینکه هدف از محاسبه تورم و ارائه آمار 
این است که سیاستگذاران به درستی بازار و عرصه اقتصادی 
را مدیریت کنند، افزود: برای اینکه این سیاستگذاری ها درست تر 

باشد، باید آمارها نیز جامع تر و صحیح تر شود.

آمارتورممیزانگرانیکاالهارانشاننمیدهد

به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت دوشیفت نیازمندیم.    09335611664
 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

 به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند: 
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز چهارشنبه 98/03/08 راس ساعت:17:00 در سالن 
خانه معلم )مجتمع فرهنگیان( برگزار می شود.لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به 

عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی
2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1397

3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
4- تصمیم گیری در خصوص ساختمان اداری

5- تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی اعضای جدید و حق عضویت ساالنه اعضای سازمان
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیئتمدیرهسازماننظاممهندسیساختمانخراسانجنوبی

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه)نوبتاول(


