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اولین موضع گیری معاون عمرانی استاندار :

ایجاد  زیرساخت  ؛ فرش قرمز
 سرمایه گذاران  دراستان
میرجعفریان : زمان پاسخگویی به استعالمات را از ۱۵ روز به حداکثر ۱۰ روز کاهش دهند * برنامه استاندار برای صادرات سوخت توسط 
مرزنشینان باعث شد ظرفیت صادرات 4تا 4/۵ برابر شده و وضع معیشت مردم بهتر شود * محرومیت برازنده این مردم نیست، باید واقع بینانه 
مسائل را رصد کرد و برای حل آن بدون منت آستین باال زد *  مدیر کل بنیاد مسکن با اشاره به توسعه روستاهای اطراف بیرجند : قرار نیست 
شهری در کنار شهر بسازیم * مدیر عامل آب و فاضالب شهری : حیات شهر بیرجند به دلیل توسعه  روستاها به خطر می افتد

مدیرعامل آب منطقه ای : 

کسری مخازن آبی استان 
در ۵ سال آینده به صفر می رسد

کاسبان هنر وتمسخر 
گویش بیرجند

 این روزها بازار جشن های دانشجویی 
گرم است دانشجویان ترم آخر دانشگاه 
کنارهم  سال  چند  از  بعد  بیرجند  های 
بودن ازهم جدا می شوند وهرکدام پی 
تقدیر خود می روند بنابراین تالش می 
کنند شبی به یاد ماندنی و خاطره انگیز 
این عرصه  ثبت کنند.  یکدیگر  کنار  را 
فرصتی مناسب برای هنر نمایی فعاالن 
موسیقی،  چون  گوناگون  های  رشته 
 نمایش  و تردستی و”استندآپ کمدی “

نیز هست شاخه ای از هنر نمایش که این 
روزها به مدد برنامه تلویزیونی رواج فراوان 
یافته است در”استندآپ کمدی”  بازیگر 
مستقیم با تماشاچیان ...   ادامه در صفحه 2

سرمقاله
* مهرآیین

صفحه 2

 

مردم اسباب بازی اصولگرایان
 و اصالح طلبان نیستند

صفحه 2

 

من هم با مذاکره در این
 شرایط موافق نیستم

 

 

صفحه 2

صفحه 2

هرکسی عقل و شعور داشته باشد 
دنبال مذاکره با آمریکا نمی رود

آقای ترامپ! خودتان شماره 
رئیس جمهور روحانی را بگیرید

خدمات درمانی رایگان  برای سیل زدگان  هفته آینده، آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای آسیب دیده از سیل 5   دیدار استاندار با معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع  5 5

صفحه 5

صفحه 5

به چنـد نفـر ام دی اف کـار
 ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم.
با حقوق و مزایای عالی 

۰۹۱۵۵۶۲۶۹۰۹

اطالعیـه
 مجموعه استخر دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

در ایام ماه مبارک رمضان بعد از افطار 
در دو  شیفت ) از ساعت 21 تا 22:30 و ) 23 
 تا 30 بامداد( پذیرای عالقه مندان است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

فروش کلیه قطعات آسانسور 
بهـران

انواع موتور، ریل، درب، 
تابلو و ...

۰۹۱۵8۶3۰383 -  3۲444۶74
 ۰۹۱۵8۶3۰3۱3 - واحدی

انواع گوشت تازه روز را به صورت
 متمرکز و در بسته بندی بهداشتی از 

هایپر گوشت الماس تهیه کنید  

گوشت گوسفند ، گوساله ، شتر 
 مرغ ، جگر ، دل ، قلوه ، کله پاچه 

بیرجند - بین مطهری ۱ و ۳ - تلفن : ۳۲۲۳۹۷۳۹

جناب آقای دکتر ناصر خوش خبر
معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد حسینی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس سید کمال الدین میرجعفریان
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عباسعلی ملکی  
مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

 استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و ارزشمند شما بزرگواران را که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد، تخصص و تجربه 
وافر می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ، طول عمر با عزت و سربلندی شما سروران را

 از درگاه باریتعالی آرزومندیم.  

  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند
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کاسبان هنر وتمسخر
 گویش بیرجند
*مهرآیین

بازیگر  کمدی”   در”استندآپ   )1 از صفحه  ادامه   ...(

با  و  کند  می  صحبت  تماشاچیان  با  مستقیم 
شوخی  و  لطیفه  گویی  داستان  از  سریعی  اجرای 
که  هایی  سازی  بداهه  و  گذرا  و  کوتاه  های 
انتقال مضامین  تماشاگران  پذیرای آن باشند به 
می پردازند. اجرا کننده معموال سرنوشت مسایل 
اجتماع  که  را  جدی  و  مهم  بسیار  معضالت   و 
این  به  کشد  می  چالش  به  است  آن  درگیر 
تماشاگران  خنده  و  شگفتی  باعث  که  امید 
تبدیل  لبخند  با  را  اجتماع  مشکالت  و  شود 
ها کمدی  استندآپ  کند.   آرامش   به 

کمدین انتقادی اند یک استنداپ کمدین حرفه ای 
و صاحب ایده برای اجراهای خود متن می نویسد 
پردازی  بداهه  جاهایی  ضرورت،  بر  بنا  سویی  از 
بداند  هم  ادبیات  از  چیزهای  باید  پس  کند   می 
و خزانه لغات وسیعی داشته باشد از همه این ها 
هر  مانند  هم  رشته  این  در  موفقیت  بگذریم  که 
رشته و سبک هنری وابسته به آموختن و دانستن 
است  و این آموزه ها و دانسته ها است که مرز 
و  گویی  لوده  از  را  کمدی  استندآپ  کار  ظریف 
ارزش و محتوا متمایز می  بازی های بی  دلقک 
برنامه  از  بسیاری  بررسی  اما  حال  این  با  کند.  
اصطالح  به  ویژه  به  و  کمدی  ظاهر  به  های 
استندآپ کمدی های رایج در شهر ما نشان می 
شده  اجرا  های  برنامه  غالب  متاسفانه  که  دهد 
تحت این عنوان از ضعف متن )اگر متنی در کار 
باشد( و ضعف بازی رنج می برد با اذعان به این 
موضوع که نمایش طنز و اساسا کار طنز سخت 
باوریم  این  بر  شود  می  محسوب  کار  نوع  ترین 
 که در نبود طنزپردازان صاحب سبک و عنوان ،

یا بی اعتنایی و حتی بی حرمتی به این گروه توسط 
ـَُبک کارانی در این  متولیان امور هنری استان س
حوزه پیدا و میدان داری می کنند که نه احترامی 
برای طنز فاخر قائلند و نه شاید حتی اطالعی از 
این مفهوم دارند بر همین اساس آنچه به دهان 
با  های  پیام  خال  در  و  گویند  می  آید  می  شان 
گویش  و  فرهنگ  چون  هایی  ارزش  به  ارزش، 
بهایی  به  )آن هم  شهر خویش توهین می کنند 
ناچیز! راستی این کار آن هم متاسفانه در محافل 
دانشجویی! که عموما مهمانند زشت و خجالت آور 
نیست!( گویش بیرجند که متاسفانه بسیار توسط 
وکش  دهان  و  لب  اعوجاج  با  هنر!  کاسبان  این 
و قوس بی معنی واژه ها به تمسخر گرفته شده 
یکی از پربهاترین گویش های این سرزمین است 
آن  درباره  بزرگی چون دکتر رضایی  استادان  که 
گفته محقق  به  و  اند  نوشته  کتاب های مستقل 
ارجمند دکتر حافظی قابلیت فوق العاده ای برای 
این سال هاست توسط  با وجود  واژه سازی دارد 
افرادی بیسواد یا کم سواد به مضحکه گرفته می 
شود و در این میان جالب آن که حوزه های مرتبط 
در اداره کل ارشاد با وجود داعیه داری امور هنری 
التفاتی به این موضوع ندارند که گویش هر شهر 
فوق العاده ذیقیمت و پایه فرهنگ هرشهر است.

کمترین نتیجه تمسخر گویش این شهر این  است 
که در طول زمان بسیاری از خانواده ها ارتباط خود 

را با این رسانه فراگیر بومی قطع می کنند 
وبا احساس تحقیر و خود کم بینی از سخن گفتن 
به گویش آبا و اجدادی با وجود همه ارزش های آن 
خودداری می کنند و اندک اندک ما یکی از بنیان 
های فرهنگی مان را از دست می دهیم. در این جا 
بی گمان مسئوالن ارشاد و سازمان های فرهنگی 
دیگر باید پاسخگو باشند که به چه میزان بر محتوای 
برنامه های رایج این روزها نظارت دارند اصال خود 
اهمیت  و  حساسیت  از  درکی  محترم  مسئوالن 
موضوع دارند و اگر دارند چرا بازار این ژاژگویی ها که 
 ذائقه مخاطبان را نیز به نازلترین  سطح از برنامه ها 

عادت داده این قدر گرم شده است ! 

واریز سبد کاالی رمضان
 به حساب 2 میلیون خانوار

از  امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
واریز سبد کاالی نقدی به بیش از ۲ میلیون خانوار 
تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: میانگین رقم 
واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲۰۰ هزار تومان 
است. فاطمه رهبر با بیان جزئیات این خبر افزود: 
حدود ۱,۵ میلیون خانوار مددجوی عادی کمیته امداد 
و۵۰۰ هزار خانوار مشمول تبصره ۱۴ از سبد کاالی 
نقدی ماه مبارک رمضان برخوردار شدند. وی ادامه 
داد: برای خانوارهای یک نفره ۱۰۰ هزار تومان، ۲ 
نفره ۱۵۰ هزار تومان، سه نفره ۲۰۰ هزار تومان، 
چهار نفره ۲۵۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۳۰۰ 
هزار تومان در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ 

انجام شده است.

قیمت خرید دالر در بانک ها

تسنیم - دیروز بانک های عامل قیمت دالر را ۱۴ 
هزار و ۴۵۱ تومان، قیمت یورو را ۱6 هزار و ۲۳9 
را ۱8 هزار و 8۰8  انگلیس  پوند  قیمت  و  تومان 
از مردم اعالم کرده اند. قیمت  برای خرید  تومان 
های خرید انواع ارز از مردم در بانک ها نسبت به 
روز قبل، کاهش یافته است ولی کماکان کمتر از 

قیمت خرید دالر در صرافی هاست.

زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه مشخص شد

میزان- پیش بینی می شود نود و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲6 
اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار ها واریز شود. مبلغ یارانه همانند سایر ماه های گذشته برای هر 

یک از اعضای خانوار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

مردم اسباب بازی اصولگرایان
 و اصالح طلبان نیستند

“اصالح طلبان  که  اینکه  بیان  با  زیباکالم  صادق 
باید در مورد عملکرد آقای روحانی توضیح دهند”، 
اظهار کرد: “مردم اسباب بازی ما )اصالح طلبان و 
اصولگرایان( نیستند که هر وقت خواستیم آن ها را 
پای صندوق رای ببریم و پس از آن هیچ توضیحی 

درباره عملکرد و عمل به وعده ها داده نشود.“

پمپئو: از گفتگو با تهران 
استقبال  می کنیم!

ایران  شد  مدعی  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو 
کاخ  اما  می شود  تلقی  جدی  تهدیدی  همچنان 

سفید از فرصت مذاکره با تهران استقبال می کند.

هرکسی عقل و شعور داشته باشد 
دنبال مذاکره با آمریکا نمی رود

حجت االسالم سیدرضا اکرمی گفت: اگر هرکسی 
باشد،  داشته  تجربه  و  فکر  شعور،  عقل،  قدری 

متوجه می شود که نباید با آمریکا مذاکره کنیم.

هاشمی طبا: 2 جناح حرف جدیدی 
ندارند لذا تغییر ویترین نمی دهند

هاشمی طبا گفت: دو جناح سیاسی، ویترین های 
خود را تغییر ندادند و تنها سعی می کنند با جابه 
به  افکارعمومی  نزد  را  تنوعی  یک  نیروها  جایی 
نمایش بگذارند. ضمن این که حرف جدیدی هم 
برای گفتن ندارند. ممکن است چیزی در ذهن شان 

باشد اما حرفی برای گفتن ندارند. 

آقای ترامپ! خودتان شماره 
رئیس جمهور روحانی را بگیرید

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: آقای 
ترامپ! منتظر تماس تلفنی از ایران نباشید، خودتان 
شماره چهار رقمی رئیس جمهور روحانی را بگیرید 

تا از واقعیت ماجرا آگاه شوید.

هیچ مذاکره ای با آمریکا  نداریم

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس 
مذاکره  اصل  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
هیچ  کنونی  شرایط  در  گفت:  نمی کنیم،  رد  را 
وضعیت  در  اما  نداریم  آمریکایی  ها  با  مذاکره ای 
مناسب و به صورت مشروط و بازگشت آمریکا به 

برجام، اصل مذاکره را رد نمی کنیم.

سناریوی آزادسازی
 قیمت برخی اقالم

غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با اشاره به سناریوی آزادسازی 
قیمت برخی اقالم گفت: مجلس به دنبال رسیدن 

یارانه به دست تولیدکننده واقعی است.

وزیر صنعت: دریافت ارز و
 هزینه کرد آن کامال ردیابی می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دریافت ارز و 
هزینه کرد آن کامال ردیابی و محدودیت های آن 
رعایت می شود، هرگونه تخلف به محاکم قضایی 
مسائل  این  با  مماشاتی  هیچ  و  می شود  معرفی 
داد  نخواهیم  و  نداده  رانت  هیچ کس  به  نداریم، 
و تا روزی که هستیم اجازه رانت خواری نمی دهیم.

ریزش قیمت سکه در بازار

آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  تسنیم- 
دیروز با کاهشی بیش از ۱۱۰ هزار تومان دوباره 
از سوی دیگر  بازگشت.  تومان  میلیون  به مرز ۵ 
سکه طرح قدیم نیز بار دیگر به کانال چهار میلیون 
بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  است.  بازگشته  تومانی 
تومان  هزار   9۰۰ و  میلیون   ۴ قیمت  به  آزادی 
میلیون   ۲ سکه  نیم  قطعه  هر  شود.  می  فروخته 
و 86۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 86۰ 

هزار تومان فروخته می شود.

نکته ای مهم درباره 
رمز دوم یک بار مصرف بانکی

پایان  بندی  زمان  شد:  یادآور  مرکزی  بانک  معاون 
اردیبهشت برای عملیاتی کردن رمز دوم مربوط به بانک 
هاست. بانک با مشتری ها تماس می گیرد و زمان و 

نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطالع وی می رساند.

انتشار اسامی دریافت کنندگان ۷ هزار 
میلیارد تسهیالت اشتغال روستایی

اسامی  نوشت:  توییتر  در  پیامی  در  کار  وزیر 
تومان  میلیارد  هزار   ۷ مبلغ  کنندگان  دریافت 
تسهیالت ۴ و 6 و ۱۰ درصد سود اشتغال پایدار 
روستایی،سهم هر یک،تعداد اشتغال مورد تعهد و 
تایید کننده را به تفکیک استان  دستگاه اجرایی 
این  دادیم.گفتنی است  انتشار  برای اطالع مردم 
اشتغال  رونق  و  بیکاری  کاهش  با هدف  ها  وام 
برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای 

کمتر از ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور ابالغ شد.

فارس- بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها 
ابالغ کرد، طبق قانون بودجه سال 98 فهرست 
حساب ها و اطالعات کلیه تراکنش های بانکی 
سازمان  اختیار  در  ماهانه  صورت  به  مودیان 
مالیاتی قرار گیرد. نمایندگان مجلس در جریان 
تصویب قانون بودجه سال 98 مقرر کردند که 
اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها  تمامی 
موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی 
فهرست حساب های بانکی و اطالعات مربوط 
به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین 
بانکی( مودیان را به  صورت ماهانه در اختیار 
سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنا به تکالیف 
بانک  جاری،  سال  بودجه  در  بانک ها  قانونی 
مرکزی در بخشنامه ای مورخ ۱۷ اردیبهشت 

این مباحث را به بانک های عامل ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:  بند )ج( تبصره )۱6( 
به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، 
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 
بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه 
پس از الزم االجرا شدن این قانون حساب های 
و  ملی  شماره  فاقد  حقیقی  اشخاص  بانکی 
کند.  مسدود  را  ملی  شناسنامه   حقوقی  افراد 
اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها  کلیه 
موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی 
فهرست حساب های بانکی و اطالعاتی مربوط 
بانکی  )درون  بانکی  تراکنش های  کلیه  به 
و بین بانکی( مودیان را به صورت ماهانه در 
بانک  قرار دهند.  مالیاتی  امور  اختیار سازمان 

مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای 
شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان 
یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از 
نظر عملکرد مالی حد آستانه ای )سقفی( را تعیین 
کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه 
)سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه 
تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی( 
درج  به  مشروط  پرداخت،  ابزارهای  سایر  و 
)بابت( و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
خود  بانکی  حساب  از  که  حقیقی  اشخاص 
استفاده تجاری می کنند، می توانند با دریافت 
شناسه )کد( اقتصادی و اتصال حساب بانکی 
شمول  از  اقتصادی،  )کد(  شناسه  به  خود 
خواهشمند  شوند.  مستثنی  جزو  این  مفاد 

مقدمات  تمهید  فرمایید ضمن  دستور  است 
قید  به  مراتب  مطروحه،  موارد  اجرای 
شماره  بخشنامه   مفاد  لحاظ  با  و  تسریع 
به   ۱۳96/۵/۱6 مورخ   96  /۱۴9۱۵۳
موسسه  بانک/  آن  ذیربط  واحدهای  تمامی 
بانک/  آن  و  شده  ابالغ  غیربانکی  اعتباری 
و  شده  ابالغ  غیربانکی  اعتباری  موسسه 
برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

ابالغ بخشنامه ارائه ماهانه اطالعات تراکنش بانکی به سازمان مالیاتی

شامگاه شنبه جمعی از چهره های سیاسی با 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیدار 
و گفتگو داشتند. این دومین دیدار رئیس جمهور 
دوازدهم  دولت  در  سیاسی  شخصیت های  با 
است با این تفاوت که برخالف دو دیدار قبلی که 
تنها چهره های اصالح طلب حضور داشتند، در 
این نشست از اصولگرایان نیز دعوت شده بود.

اصالح طلبان تأکید داشتند
 نباید باب مذاکره بسته شود

رئیس  نشست  به  اشاره  با  مظفر،  حسین 

جمهور با فعاالن سیاسی و احزاب اظهار کرد: 
اصالح طلبان بیشتر به نکات حاشیه ای پرداختند 
و همان مسأله حصر و اینکه دولت در سایه 
مطرح  را  کنید  کار  )دولت(  شما  نمی گذارد 
کردند. اصالح طلبان همچنین تأکید داشتند که 
نباید باب مذاکره بسته شود. این فعال سیاسی 
همچنین با اشاره به اظهارات شخصیت های 
اصولگرای حاضر در این نشست، گفت: من 
۲ یا ۳ نکته را مطرح کردم که یکی مسأله 
نیازمند تدابیری  شرایط خاص کشور بود که 

است که باید انجام شود، یکی از آنها این بود که 
از مجموعه صحبت ها باید جامعه احساس رفاه 
و همدلی کند و باید مسئولین طوری صحبت 
کنند که احساس تعارض بین شخصیت های 
نکته  افزود:  وی  نشود.  القا  نظام  مختلف 
بعدی من این بود که مشکل اصلی جامعه نه 
باید  اصالح طلب و نه اصولگرا بودن است و 
پرداختن به حاشیه ها را کنار گذاشت و مشکل 
کشور نامگذاری خیابان ها به نام افراد مسأله دار 
و مباحثی چون شجریان نیست و کسانی که 
از این مسائل حرف می زنند از مشکالت مردم 
نشست  این  در  داد:  ادامه  مظفر  ندارند.  خبر 
تأکید کردم مشکل مردم این است که دولت 
احساس می کنند هر کسی  مردم  و  رهاست 
هر کاری که دلش می خواهد، انجام می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه در خصوص مذاکره هم گفتم که در این 
شرایط به هیچ عنوان مذاکره به صالح نیست، 
خاطرنشان کرد: تأکید کردم که مذاکره خالف 
آرمان شهیدان و حق ملت ایران است و ملت نیز 
این ذلت را نمی پذیرد.  مظفر همچنین با اشاره 
به اظهارات روحانی در این نشست تصریح کرد: 

روحانی شرایط خاص کشور را بدتر از جنگ 
دانست و گفت: ما در جنگ مشکل بانکی، دالر، 
تحریم و صادرات به جز صادرات اسلحه نداشتیم 
و االن هیچ کاری نمی توانیم کنیم و فروش 
نفت و انتقال دالر امری بسیار سخت است. 

روحانی : من هم با مذاکره
 در این شرایط موافق نیستم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
بخش دیگری از اظهارات رئیس جمهور در این 
نشست ادامه داد: روحانی گفت مشکل اصلی 
این است که شما همه انتظارات را از دولت دارید 
ولی باید ببینید دولت چقدر اختیار دارد، دولت نه 
در سیاست خارجه اختیار دارد، نه می داند کجا 
باید مذاکره کند و مذاکره نکند، کجا مالقات 
کند و کجا مالقات نکند و نه اختیار فرهنگ 
و صدا و سیما در دست دولت است. همچنین 
مشکل  و  جمعه  نماز  تریبون های  و  مساجد 
فضای مجازی هم در اختیار دولت نیست لذا 
چیزی از دولت می خواهید که اختیاری ندارد 
و اختیارات باید با امکانات متناسب باشد. وی 
افزود: در عین حال رئیس جمهور تأکید کرد که 
من هم با مذاکره در این شرایط موافق نیستم. 

نباید باب مذاکره بسته شود!
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح    
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۸/۳/۶ در محل دفتر شرکت واقع 
در بلوار شعبانیه - بقیه ا... )عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 

وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۵ اساسنامه ۲- اصالح ماده ۱۲ اساسنامه ۳- اصالح ماده ۱۸ اساسنامه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( - شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی 
شماره ثبت: ۳۱۲             شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸           تاریخ انتشار: ۹۸/۲/۲۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی ساعت ۱۷/۳۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ در محل دفتر شرکت 
واقع در خیابان پاسداران - نبش خیابان فردوسی برگزار می شود. لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه  عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه 
را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبین عضویت در سمت 
هیئت مدیره و بازرسی شرکت موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر 
شرکت تحویل نمایند.  مدارک الزم: عکس 4×۳ - ۳ عدد کپی صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه - ۲ سری کپی کارت ملی پشت و رو - ۲ سری کپی آخرین 
مدرک تحصیلی -۲ سری گواهی عدم سوء پیشینه - همراه داشتن دفترچه عضویت هنگام ورود به جلسه الزامی می باشد. ضمنا هنگام ورود به جلسه کارت ملی را همراه 
داشته باشید. دستور جلسه: طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
برای سال مالی ۱۳۹۸ - تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای مستعفی - تفویض اختیار به هیئت مدیره برای اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز- تصمیم 
گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه شرکت - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای ۳ سال شمسی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 

هیئت مدیره شرکتیک سال مالی - تعیین خط مشی آتی شرکت

آگهی ثبت نام کارفرمایان در هیئت حل اختالف مرکز استان
در اجرای ماده ۱۶4 قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت حل اختالف مصوب ۸۷/۹/۲ به اطالع کارفرمایان )صنایع و حرف( استان خراسان جنوبی که 
متقاضی عضویت  در هیئت مذکور می باشند، می رساند: از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ۱۵ روز به مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند واقع در 
خیابان پاسداران بین پاسداران ۲۲ و ۲4 مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک مربوطه ذیل را ارائه نمایند. ضمنا داوطلب نمایندگی مدارک موید کارفرما بودن یا 

عضویت در هیئت را هنگام ثبت نام همراه داشته باشد. )از هر کارگاه فقط یک نفر را می توان برای عضویت در هیئت حل اختالف انتخاب و معرفی نمود.(
شرایط عضویت: ۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۲- ایمان و تعهد به اسالم و دارای عدالت و وثاقت ۳- داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام  4- داشتن حداقل مدرک 

تحصیلی کارشناسی و چهار سال سابقه تحت شمول قانون کار  ۵- شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران ۶- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط
تبصره: نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط  داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره )چهارسال( عضویت در 

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیمراجع حل اختالف می توانند به عضویت هیئت حل اختالف در آیند.

ن تحت پوشش نمایند. آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را شریک سفره بی ریای نیازمندا
)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: 4000/۱۱۱/۱63۹03۵/۱ کارت بانک ملت: 6۱0433۷۹2۹۷۵۱3۹2
کارت بانک توسعه تعاون: ۵02۹0۸۱0۱۸۱2۵44۹ جهت دریافت کمک های نقدی 

به منظور تحویل کمک های غیر نقدی )برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به آدرس:
 بیرجند خیابان جمهوری  بین جمهوری 3 و خیابان قائم- طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: 322۱0۹32 

موسسه خیرهی مهر ماندگار

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد
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کاهش ساعت آموزشی مدارس

صداوسیما - مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: براساس بخشنامه صادر شده از وزارت آموزش و پرورش، از ساعت آموزشی هر 
زنگ 10 دقیقه کم و به ساعت تفریح دانش آموزان در فاصله ساعات آموزشی افزوده می شود. واقعی افزود: ساعت شروع و پایان مدارس 
تغییر نمی کند. وی تاکید کرد: مدیران همه مقاطع تحصیلی موظفند تغییرات یاد شده را تا پایان فعالیت مدارس در سال جاری اعمال کنند.

لطفا اگه قراره ادامه جاده سالمت حدفاصل میدان آوینی 
و سفیرامید بازسازی و از لحاظ روشنایی تکمیل بشه 
خواهشا سرعت بیشتری به کار دهند تا حداقل به درد 
این شب های ماه مبارک برای شهروندان بخوره شب 

ها بسیارتاریک و ترسناکه اجرکم عندا...
915...357
با سالم، شهردار محترم بیرجند شما رو به خدا یک فکری 
برای آسفالت خیابان فاطمیه 8 مهرشهر بکنید چند سال 
هست که ساکنیم و آنقدر خاک خوردیم که حد ندارد قبال 
همکاران شما می گفتن بعد نصب انشعابات فاضالب 
االن که چند ماهی هست نصب شده خواهشمندیم از 
شما که دستورات الزم برای اجرای آسفالت را مبذول 

فرمایید با تشکر. از طرف جمعی از اهالی فاطمیه 8
915...808
با توجه به استقبال مردم بعد از افطار از جاده سالمت 
واقع در کمربندی از مسئوالن و  مدیر کل ورزش و 
انتظار می رود به این مساله ورود پیدا کرده  جوانان 
و نسبت به نرمش ها و ورزش های گروهی و دسته 
جمعی درچند ایستگاه اقدام وباعث نشاط و نظم بهتری 

دراین منطقه شوند.
915...118
کمی  بگم  خواستم  محترم  شهردار  خدمت     با سالم 
انصاف داشته باشید اینقدر که به خیابان های این طرف 
به مهرشهر  شهر رسیدین و خرج کردین کمی هم 
خیابان 9 دی توجه کنید حتی 100 متر فضای بازی 

برای بچه ها مون نداریم ممنون از لطفتون
915...906
خواهشمندیم  فردوس  شهرستان  محترم  مسئولین 
رسیدگی  مشکالت  به  مهاجرت  از  جلوگیری  برای 
آباد که  به عنوان مثال مسیر جاده رحمت  فرمایید. 
به روستاهای گردشگری و ییالقی گستج، باداموک 
و فتح آباد منتهی می شود دراکثر مکان های حادثه 
خیز فاقد گارد ریل بوده وقسمت اتصالی رحمت اباد 
به باغستان که دوسال است بازگشایی شده نیاز مبرم 

و ضروری به اصالح و آسفالت دارد.باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا
خدمت شما عرض کنم در خصوص مطلب چاپ شده 
98/2/11 با موضوع سرقت فرهنگ، سنت و صنعت 
استان به استحضار برساند مطالب را خواندم فقط یک 
مراسم  که  این  زنی  کف  مراسم  خصوص  در  نکته 
در تربت حیدریه، گناباد و کاشمر و... استان خراسان 
رضوی هم از قدیم االیام بوده که لفظ به کار بردن 
دزدی در روز روشن و یا سرقت و... شایسته نیست. 
و  بوده  االیام  قدیم  از  آنجا هم  در  مراسم  این  چون 
همین طرفداری  از سنت ها و آیین ها در آنجا هم 
هست لذا به کار بردن دزدی برای موضوعاتی است که 
منحصرا مخصوص آن شهر باشد و در دیگر شهرها با 
آن آشنایی نداشته باشند. در پایان خاطر نشان می سازد 
در حال حاضر بایگ تربت حیدریه نیز این مراسم رو 

ثبت نموده است. با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما در خصوص مطلب مندر ج در ستون پیام شما  در 
تاریخ 98/2/15  با عنوان»چرا مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی جوابگوی مردم نیستند کسانی که با هزار امید 
و آرزوی رهایی از مواد مخدر در کلینیک ترک اعتیاد 
دولتی بیمارستان امام رضا )ع( ثبت نام کرده اند چرا حال 
بعد از چندین سال کارکردن از پدرم بیمه قبول نمی 
کنند و ماهیانه به اندازه یک کلینیک آزاد مبلغ 102000 
تومان می گیرند« به اطالع می رساند با توجه به نامه 
مدیر کل محترم بیمه سالمت استان خراسان جنوبی 
و اعالم این مطلب که تداوم قراردادهای مراکز درمان 
اعتیاد برای سال 98 منوط به تخصیص اعتبار مالی الزم 
بوده و در الیحه بودجه پیشنهادی به مجلس شورای 
اسالمی ردیف بودجه آن به عنوان وظایف سازمان بیمه 
سالمت ایران پیش بینی نشده است، از ابتدای سال 98 
اسناد درمان اعتیاد به صورت آزاد و غیر بیمه ای پذیرش 
می شود. همچنین از سوی وزارت بهداشت نیز در این 
خصوص اعتبار تخصیص داده نشده است. با این وجود 
مددجویان مراجعه کننده به این مرکز به واحد مددکاری 
حداکثر 50  تخفیف  از  و  شده  داده  ارجاع  بیمارستان 

درصدی برخوردار گردیده اند.

جوابیه شرکت مخابرات استان

در خصوص سواالت مطرح شده در موضوع آنتن دهی 
تلفن همراه به اطالع می رساند: شرکت ارتباطات سیار 
به صورت مستمر انداره گیری میدانی وضعیت شبکه 
تلفن همراه را در بازه های زمانی مشخص به انجام 
رسانیده و در صورت نیاز بهینه سازی می کند، طبق 
آخرین بررسی های به عمل آمده مشکل عمده ای در 
وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در سطح شهر بیرجند و 
همین طور سایر شهرهای استان وجود نداشته و وضع 
مطلوبی دارد همچنین بوسیله سازمان تنظیم مقررات نیز 
وضع شبکه همراه اول رصد شده و مشکالت احتمالی 
گزارش می گردد. لیکن مشتریان محترم همراه اول در 
صورت وجود هرگونه مشکل در منطقه خاصی از استان، 
می توانند مراتب را از طریق تماس با 9990 و یا روابط 
عمومی مخابرات منطقه 2021 اعالم نموده تا در اسرع 
وقت برای بررسی سیستمی و میدانی منطقه مذکور 
جهت رفع اشکال اقدام شود. در خصوص ابراز نگرانی 
هم استانی عزیز در زمینه خطر امواج دکل های تهیه 
شده الزم به ذکر است متولی اندازه گیری و تشخیص 
زیان آور بودن تشعشعات در کشور، سازمان انرژی اتمی 
بوده و هم استانی های عزیز با مراجعه به سایت سازمان 
مذکور می توانند از بی خطر بودن تشعشعات آنتن ها که 
مطابق استانداردهای جهانی نصب و راه اندازی می شود 
اطمینان حاصل نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر در 
www.این خصوص و دریافت مستندات الزم به آدرس

mci.ir مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است در همین رابطه 

جلسه کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 16 بهمن 97 در محل 
مخابرات تشکیل و به صورت کامل موضوعات مربوط به 
استاندارد بودن تشعشعات دکل همراه تشریح گردید.

بخش  توابع  از  روستایی  نام  خراشاد  کوچ  آبادی-  مهدی 
کوه  رشته  انتهای  در  روستا  این  است.  بیرجند  مرکزی 
با صفا در میان کوه  باقران قرار گرفته و در دره ای سبز و 
کوهستانی  و  سرد  هوایی  دلیل  همین  به  و  دارد  قرار  ها 
وجود  نیز  و  زیبایی  سرسبزی،  همراه  به  روستا  این  دارد. 
کوه های سبز رنگ چهره ای ییالقی و تفرجگاهی به خود 
نگاره  سنگ  دلیل  به  کوچ  روستای  اهمیت  است.  گرفته 
است  مزار  الخ  های  نگاره  سنگ  به  موسوم  باستانی  های 
آید.  می  حساب  به  جنوبی  خراسان  تاریخی  اسناد  جزو   که 
کشفیات باستان شناسی در این منطقه حاکی از آن است که 
تاریخ،  از  انسان ها در پیش  یا معبر  بر محل سکونت  عالوه 
ردپای قوم ساگارتی از اقوام کوچ نشین پارسی را نیز در خود 
اثر کشف شده  بارز آن کهن ترین  به یادگار دارد که نمونه 
بیرجند به نام سنگ نگاره الخ مزار کوچ است که بر آن نقوشی 
پیش از تاریخ، عالئم تصویری و کتیبه ها و نقوش ساسانی 
حکاکی شده که عالوه برآن کتیبه های خط عربی نیز قسمتی 

از نگاره ها را به خود اختصاص داده است.
 این کتیبه در سال 1371 به وسیله هیئت بررسی و شناسایی 
آثار باستانی بیرجند به سعی و کوشش آقایان رجبعلی لباف 
خانیکی و رسول بشاش، کشف شد که بر روی آن مجموعه 
بی نظیری از کتیبه ها و نقش ها با دقت و تیزبینی زیادی 
به  متعلق  اشکال حک شده  فرم  و  مشاهده می شود. سبک 
باشد.  دوران میان سنگی )20000-12000 سال پیش( می 
این سنگ نگاره ها از گذشته جنبه تقدس داشته و بدون آنکه 
نقش و نگار آن مشخص باشد، در نزد روستائیان کوچ به تخته 

سنگ الخ مزار موسوم بوده است.

کتیبه کوچ بیانگر تاریخ غنی این دیار است

نوفرستی دبیر تاریخ که از مردمان این خطه است به خبرنگار آوا 
می گوید: این کتیبه کتاب تاریخ ارزشمندی است که فرهنگ و 
تمدن این منطقه را معرفی می کند. وی نگاره های الخ مزار را 
307 مورد می داند و می افزاید: در این کتیبه نقوش انسان، حیوان، 
گیاه، عالمت و نشانه و کتیبه های اشکانی، ساسانی، عربی و 
فارسی وجود دارد. سنگ نگاره های موجود بر روی الخ مزار هنوز 
به طور کامل ترجمه و تفسیر نشده ولی همان کتیبه هایی که تا به 
حال تفسیر شده اند بر اهمیت این مکان در دوران های گوناگون به 
ویژه اشکانیان و ساسانیان تاکید می ورزد. نوفرستی ادامه می دهد: 
این سنگ نگاره ها در گذشته جنبه تقّدس داشته و احتمااًل اردشیر 
بابکان به زیارت این سنگ آمده و نقش قباد ساسانی و همسرش 
بر روی سنگ حک شده است. نوفرستی درباره اهمیت این سنگ 
نگاره می گوید: کتیبه کوچ اهمیت ویژه ای برای مورخان دارد زیرا 
اطالعات بسیار کمی از دوران اشکانی و ساسانی وجود دارد که این 
سنگ نگاره کمک شایانی برای دانستن از آن دوران است. این 
معلم تاریخ عنوان می کند: قبل از اسالم شهرهای زیادی وجود 
نداشت و بسیاری از انسان های آن زمان چادرنشین و عشایر بودند 

و اطالعات زیادی از فرهنگ پیش از اسالم وجود ندارد که این 
کتیبه ها منبع ارزشمند تاریخی برای اطالع از آن زمان هستند.

بسیاری از مردم از وجود 
این کتیبه ها بی خبرند

خراشادی از دیگر اهالی این منطقه، اطالع نداشتن مردم از وجود 
این کتیبه های تاریخی را ضعف مهم مسئوالن فرهنگی استان 

می داند و می گوید: بسیاری از کسانی که به این منطقه سفر می 
کنند از وجود این سنگ مزار بی خبرند و تعداد کمی از آنها برای 
دیدن این کتیبه ها به روستای کوچ می آیند. وی با مقایسه این 
مکان با آثار تاریخی دیگر استانها می افزاید: مسئوالن فرهنگی 
استان باید این اثر تاریخی را بیش از پیش معرفی کنند و از 
ظرفیت های گردشگری این منطقه به نحو مناسبی استفاده 
کنند. خراشادی خاطرنشان می کند: همان تعداد اندکی که برای 
دیدن این سنگ نگاره ها می آیند، به دلیل مسیر بد آن آزرده 
خاطر می شوند و اداره گردشگری استان باید این موضوع را 
نیز حل کند. وی با بیان اینکه آموزش تاریخ و کسب آگاهی 
از میراث فرهنگی از اهداف برجسته آموزش و پرورش است، 
عنوان می کند: چرا نباید دانش آموزان و دانشجویان برای دیدن 
این سنگ نگاره های قدیمی به این مکان بیایند با اینکه غنای 
فرهنگی و تاریخی منطقه این امکان را به وجود آورده تا دانش 
آموزان  و دانشجویان بتوانند با بازدید از این اثر تاریخی با بخش 

هایی از تاریخ سرزمین خود آشنا شوند.

این شیوه نگهداری بیانگر 
بی تفاوتی مسئوالن است 

فرهنگی  میراث  و  گردشگری  حوزه  مندان  عالقه  از  مهرور 
در این باره به خبرنگار آوا می گوید: در بسیاری از مواقع که 
گردشگرانی از سایر نقاط کشور یا مهمانان بی خبر برای دیدن 
این آثار به این منطقه می آیند پس از مشاهده وضع نامناسب 

سنگ نگاره ها سر خورده و ناکام و عصبی باز می گردند. 

و  تبلیغی  و  حیثیتی  منظر  از  موضوعی  این  افزاید:  می  وی 
برای  باید  و  نیست  شایسته  فرهنگی  میراث  برای  فرهنگی 
حل آن تمهیداتی اندیشیده شود. وی با بیان اینکه بخشی از 
ارزش این آثار در فرآیند تحقیق و پژوهش بازشناسی می شود، 
تصریح می کند: انتشار مقاالت و پژوهش های صاحب نظران 
از این منطقه باعث جذب گردشگران و محققان خواهد شد. 
مهرور با انتقاد از نحوه نگهداری کتیبه های کوچ می گوید: 
شبکه توری که برای محافظت این اثر وجود دارد، بسیار زننده 
و نامناسب است که این بدترین شیوه برای نگهداری یک اثر 
تاریخی است. وی با بیان اینکه نقوش کتیبه ها به سختی 
دیده می شود، اضافه می کند: این کتیبه ها گنجینه با ارزش 
باستان شناسی اند اما با این حال در 30 سال اخیر اتفاقی برای 
بهترشدن نگهداری آن نشده است. وی به گردشگرانی که به 
تخت جمشید می روند، اشاره و می گوید: گردشگران به راحتی 
از نقوش باستانی این مکان عکس می گیرند که این وضع در 

سنگ مزار کوچ نیز باید فراهم شود.

نباید تخریب اماکن تاریخی اتفاق بیافتد

این کارشناس گردشگری که در خصوص احیای برخی از آثار 
آثار  احیای  بر  تأکید  داشته است، ضمن  فعالیت  نیز  تاریخی 
نباید بگذاریم  ، به  ویژه کتیبه کوچ اظهار می کند:  باستانی 
تخریب و تعرض به اماکن تاریخی اتفاق بیافتد و پس  از آن به 
دنبال مقصر بگردیم، چراکه در این صورت باید در برابر نسل 
آینده پاسخگو باشیم، زمانی که اثر فرهنگی آسیب می بیند 

و یا مورد بی توجهی قرار می گیرد، آسیب بزرگی به سرمایه 
فرهنگی یک ملت وارد می شود و در آن زمان تنها افسوس 
برای ما باقی می ماند، پس عالج واقعه، قبل از وقوع باید کرد. 

پیشنهادهایی برای کتیبه های کوچ

باره می گوید:   سلیمانی پژوهشگر باستان شناسی نیز در این 
محققان باستان شناسی به راحتی نمی توانند به این مکان بروند و 
زمانی هم که به این مکان رفته، امکان مطالعه و خواندن نقشه ها 
نیست. این پژوهشگر اضافه می کند: فردی که با هدف مشاهده 
شگفتی های دوران اشکانی و ساسانی به این مکان می رود، به 
دلیل کمبود امکانات و نگهداری نامناسب، امکان تحقیق مناسب 
برای او فراهم نیست و این بیانگر بی تفاوتی مسئوالن است. 
سلیمانی با بیان اینکه آقای لباف برای مشاهده نقوش، از دوغ آب 
گچ استفاده کرد، اضافه می کند: مسئوالن میراث فرهنگی استان 
برای مشاهده نقوش بهتر کار آقای لباف را انجام دهند تا دیدن 

ترسیم های روی سنگ مزار آسان شود. 
وی پیشنهاد می کند: برای حفاظت همزمان با امکان مشاهده آثار 
از قاب شیشه ای از جنس سکوریت شفاف با قابلیت حرکت ریلی 
استفاده شود. همچنین با نورپردازی پشت این شیشه ها مانند موزه 
ها،امکان  دیده شدن بهتر این نقوش فراهم شود. سلیمانی اضافه 
می کند: برای کم تر شدن هزینه ها، فروش بلیت از نیروهای 

محلی نیز می توان استفاده کرد. 

سازماندهی کتیبه کوچ؛ نیازمند اعتبار است

رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه سنگ مزار 
الخ کوچ از کتیبه های مهم استان است، می گوید: نقوش متعددی  
همچون حیوانات، گیاهان، عالئم و نشانه ها و کتیبه ها در این 
سنگ مزار وجود دارد که 68 مورد از نقوش هنوز ماهیت آن تفسیر 
نشده است. وی ادامه می دهد: این کتیبه ها در سال 1377 به 
ثبت میراث ملی رسیده است. به گفته رمضانی عوامل انسانی و 
طبیعی به تخریب این اثر مشغول هستند که برای جلوگیری از 
آسیب ها حفاظ فلزی در آنجا نصب شد تا از مخدوش شدن کتیبه 
ها جلوگیری کند. وی از بازدید کارشناسان در سال گذشته از این 
کتیبه ها اشاره و می گوید: امسال طرحی برای سازماندهی این 
مکان تاریخی آماده شده که امیدواریم در جلسه شورای برنامه 
ریزی، اعتبار مناسبی برای آن فراهم شود. رمضانی در بیان جزئیات 
این طرح می گوید: 3 مرحله برای طرح پیش بینی شده که در 
مرحله اول، ایمن سازی این مکان از مخاطرات طبیعی انجام خواهد 
گرفت. وی زیباسازی قسمت جلویی سنگ و تملک برخی از خانه 
ها را مرحله دوم این طرح می داند و می افزاید: مبلمان و طراحی 
محیط پیرامونی گام آخر این طرح است که همه این 3 مرحله 
بستگی به شرایط تصویب اعتبارات دارد. این مقام مسئول با بیان 
اینکه برای توسعه گردشگری باید زیر ساخت های ارتباطی این 
منطقه آماده شود، خاطرنشان می کند: فضای گردشگری که فقط 
برای دیدن این سنگ نگاره باشد، فراهم نیست که امیدواریم با 
فراهم شدن زیرساخت های اولیه همچون راه مناسب، گردشگران 

زیادی برای دیدن این اثر تاریخی به کوچ خراشاد بروند. 

در فضای باز از سکوریت استفاده نمی شود

از نحوه  انتقاد عالقه مندان گردشگری  رمضانی در پاسخ به 
نگهداری این کتیبه ها، می گوید: شیشه سکوریت 2 مشکل 
اساسی دارد، اوال با فضا و بافت تاریخی این محل سنخیت ندارد 
و دوم در فضای باز از شیشه سکوریت استفاده نمی شود. وی 
ادامه می دهد: سنگ نگاره های کوچ نقش برجسته مانند تخت 
جمشید نیستند که به راحتی با آن عکس بگیرند، نقش های 
کوچ خراشاد به طور خراش ایجاد شده اند  که محقق به راحتی 
نمی تواند این نقوش را بخواند. رمضانی درباره توسعه گردشگری 
علمی نیز می افزید: آثار و مقاالت متعددی از این کتیبه به چاپ 

رسیده که پژوهشگران زیادی را به این منطقه آورده است.

نت
نتر

س: ای
عک

کتیبه” کوچ” غریب بی رقیب
 ناشناخته ماندن کوچ زیر غبار بی تفاوتی مسئوالن 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

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

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بيرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار توليد و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.
ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان است
چهارراه آخر توحید - به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده 

خط ویـژه  
3۱۵۵۰

طاهری: 0۹۱5340۱۱8۶ قاسمی: 0۹۱5۱۶0۶83۶

  غـذا آمـاده 
برادران خزیمه

کشيک ماه مبارک رمضان
افطار: حليم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانيه - وصال جنوبی 32231717

افطـار: انواع غذاهای ایرانی و سنتی 
چای با سماور زغالی ، نان محلی

 پنیر ، سبزی و...
 بدون هزینه ورودی 

میزبان مراسم افطار شما هستیم

   رزرو  09150051239 مقدم

میزبان شما رد قلعه اتریخی 

همراه موسيقـی سنتی
زنــده

تاالر و رستوران کریم 
کشيک ماه مبارک رمضان

آماده پذیرایی از جلسات افطاری 
شما همشهریان عزیز هستیم.
پنیر، سبزی، چای و سوپ 

رایگان می باشد
آدرس: خيابان ارتش 

حدفاصل معلم و غفاری
32218490
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  ۱5   0۹۱55۶۱4880



موفقیت و انرژی

فضیلت ماه رمضان

پشتکار و تالش باال ، نتیجه موفقیت

موفقیت نتیجه تالش و پشتکار باال است، تمام افرادی 
که در زندگی به موفقیت های بزرگ دست یافته اند 
بسیار پر تالش در راه رسیدن به خواسته های خودشان 
بودند و یک ویژگی مشترک بین افراد موفق، پشتکار 
باال و قدرت تحمل و صبر باالی آن ها در شرایط 
بحرانی است. وقتی مایکل جردن بارها تالش می کرد 
و شکست می خورد، این شکست ها برایش لذت بخش 
نبودند، بلکه درد داشتند، درد واقعی، اما او آن ها را تحمل 
 کرد و به تالش کردن ادامه داد تا توانست تبدیل به

اسطوره ای ماندگار شود. بهای موفق ماندن بسیار بیشتر 
و سنگین تر از بهای موفق شدن است، این ها صرفا 
بازی با کلمات نیست. باید تالش خودتان را چندین برابر 

کنید تا بتوانید از موفقیت خودتان دفاع کنید.

فضائل ماه رمضان

1. برترین ماه سال: ماه مبارک رمضان به دلیل نزول 
قرآن کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد 
در میان ماه های سال قمری برترین است؛ قرآن 
کریم می فرماید: »ماه رمضان ماهی است که قرآن 

برای هدایت انسان ها در آن نازل شده است.
پیامبر گرامی)صلی ا... علیه و آله( درباره ماه رمضان 
می فرمایند: »ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و 
مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همه 
ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها و شب هایش 
بر همه شب ها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است، 
ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شده 
و مورد لطف او قرار گرفته اید، نفس های شما در آن 
تسبیح و خواب تان در آن عبادت، عمل تان مقبول و 
دعایتان در آن مستجاب است و بهترین ساعاتی است 

که خداوند به بندگانش نظر رحمت می کند .«
2. نزول کتب آسمانی در این ماه: تمام کتب بزرگ 
آسمانی مانند: قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحف 
در این ماه نازل شده است. حضرت امام صادق)علیه 
السالم( می فرمایند: »کل قرآن کریم در ماه رمضان 
نازل شد، صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان و 
تورات در روز ششم ماه رمضان، انجیل در روز سیزدهم 
ماه رمضان و زبور در روز هیجدهم ماه رمضان نازل 

شد.«
3. توفیق روزه: در ماه رمضان خداوند متعال توفیق 
روزه داری را به بندگانش داده است؛ »پس هر که 

ماه رمضان را درک کرد، باید روزه بگیرد.«
انسان افزون بر جنبه مادی و جسمی، دارای بُعد 
معنوی و روحی هم هست و هر کدام در رسیدن به 
کمال مطلوب خود، برنامه های ویژه را نیاز دارند، 
یکی از برنامه ها برای تقویت و رشد بُعد معنوی، 

تقوا و پرهیزکاری است.

روزه داری و بهبود 
خلق و خو و تقویت روحیه

فواید  نباید  جسمانی  سالمت  های  جنبه  کنار 
فراموش  را  روان  سالمت  و  روحیه  بر  داری  روزه 
افراد تصور کنند تحمل  بعضی   کرد. ممکن است 

ساعت ها گرسنگی می تواند باعث استرس شود، در 
حالی که روزه داری با ایجاد احساس رضایت و آرامش 
همراه است. این مساله به خصوص پس از چندروز 
روزه داری تقویت می شود زیرا بعضی سلول های 
عصبی موجود در روده ها می توانند دوباره بازسازی 

شوند و بهتر محافظت می شوند. 

هوالهوپ، ورزشی
 جذاب برای  کودکان

حلقه  ورزش شامل چرخاندن کمر حول یک  این 
پالستیکی در شرایطی است که روی زمین نیفتد. 
برای اینکه بتوانید این بازی را به درستی انجام دهید، 

باید فقط باسن خود را تکان دهید. در نتیجه با انجام 
جالب  بازی  یک  به  ورزش  این  صحیح،  حرکات 
از چاقی  تبدیل می شود همچنین  انگیز  و هیجان 

کودکان هم جلوگیری می کند.
 این ورزش هماهنگی، انعطاف پذیری، ریتم و تعادل 

را تقویت می کند

با نوشیدن قهوه
سوخت و ساز بدن را افزایش دهید

اگر جزو آن هایی هستید که بدون قهوه نمی توانید به 
کارتان برسید پس خوشحال می شوید اگر بدانید باید به 
این عادت تان ادامه دهید تا بیشتر عمر کنید. قهوه می تواند 

ریسک دیابت نوع دوم، بیماری قلبی و زوال عقل را 
کاهش دهد. افرادی که معموال به طور همزمان چند کار 
انجام می دهند می توانند با نوشیدن قهوه، سوخت و ساز را 
افزایش داده و اکسیداسیون اسید های چرب را نیز بیشتر 
کنند که همه  این ها به معنی کاهش وزن است. قهوه را 

غذایی رژیمی بدانید!  اما شیرینش نکنید.

ذهن تان را 
به چالش بکشید

این فقط بدن تان نیست که نیاز به ورزش دارد، مغز 
هم ورزش الزم دارد. به چالش کشیدن فکر و ذهن  
برای یاد گرفتن مهارت های جدید، از ریسک آلزایمر 

و زوال عقل کم می کند و البته از شما آدم جذاب تری 
می سازد. فعال نگه داشتن مغز، عملکرد ادراکی تان را 
بهبود می دهد و کمک تان می کند در هر سنی که 

هستید بیشتر احساس جوانی و نشاط کنید.
کلمات  عالی شامل جدول  بسیار  بازی های فکری 

متقاطع، سودوکو و حل کردن معما        را فراموش نکنید.

فواید روغن
 آرگان چیست؟

روغن آرگان التهابات پوست مانند جوش، پسوریازیس 
و اگزما را کاهش می دهد. استفاده از این روغن باعث 
می شود.  سلول ها  رسانی  اکسیژن  و  سازی  جوان 

مصرف روغن آرگان در مقابله با بیماری های کبدی 
مفید است. در طول آزمایشات نارسایی کبدی، روغن 
آرگان تولید انسولین را حتی پایین تر از سطحی که 
آسیب رسان به کبد است، نگاه داشت. این روغن 
سرشار از آنتی اکسیدان است و به کاهش رشد تومور 

سرطانی و دیگر سرطان ها نیز کمک می کند. 

از کم آغاز کنید: بدن نسبت به تغییرات ناگهانی عکس العمل خوبی نشان نمی دهد. اما اگر این تغییرات آهسته 
و پیوسته باشند، با آن سازگار شده و نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، اگر می خواهید 
رژیم غذایی تان را تغییر دهید، بهتر است که از تغییرات کوچک آغاز کنید. مثال الزم نیست که چند مورد از مواد 

غذایی را با هم به صورت ناشتا بخورید.
 از یکی از آن ها آغاز کنید و کم کم به رژیم تان تغییرات الزم را بدهید. متناسب با سبک زندگی تان پیش روید.  
به سبک زندگی و ذائقه تان نگاه کنید. به دنبال رژیمی باشید که با سبک زندگی و ذائقه جور در می آید. به عنوان 
مثال اگر درست کردن تخم مرغ برایتان سخت است، بهتر است که راه دیگری را امتحان کنید، در غیر این 

صورت، خیلی زود از رژیم تان خسته می شوید و آن را رها می کنید.

توصیه های عمومی: تشخیص مجاز بودن روزه داری برای افراد مبتال به بیماری صرفا با نظر پزشک درمانگر و 
رعایت جوانب شرعی آن امکانپذیر است، در مورد بیمارانی که این اجازه را دارند ولی همزمان به مصرف داروها نیاز 

دارند، می توان پیشنهادهای زیر را مطرح نمود: 
از آن جا که مصرف اشکال غیر خوراکی داروها در اغلب موارد با روزه داری منافاتی ندارد، بیمارانی که اشکال 

غیرخوراکی داروها را مصرف می کنند نباید نگران روزه داری خود باشند. 
ممکن است در مواردی پزشک معالج قادر باشد با جایگزین کردن اشکال خوراکی داروها با انواع غیر خوراکی آنها 

امکان روزه داری را برای برخی بیماران فراهم نماید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضانبرای کاهش وزن به این نکات توجه کنید

آیا در دورکاری یا همان کار در خانه تخصص دارید؟ این مقاله را 
برای شما تهیه کرده ایم؛ اگر راهکار ساده پیش رو را در زندگی 
روزمره تان به کار گیرید، دورکاری برایتان لذت بخش خواهد شد و 

به یک فرد کامال حرفه ای و پولساز تبدیل می شوید.
این اولین قدم برای اطمینان از بهره وری در هنگام دورکاری 
است. بسیار اتفاق می افتد که به اسم انعطاف پذیری به محض 
شروع کار، مدام استراحت می کنید و دست آخر گمان می کنید که 
روز خوبی داشته اید. اما اگر کمی ثبات در کارتان به خرج ندهید، 
در واقع به خودتان کم لطفی کرده اید. ثبات در کار شما را نسبت 
به خودتان و کارفرما، مسئولیت پذیر می کند. کمک می کند تا 

بهتر بتوانید تمام کارهایتان را به سرانجام برسانید و همچنین 
راحت تر می توان به شما دسترسی داشت.

اگر به ساعات کاری و ساعات شخصی در کنار هم توجه کنید، 
می توانید در کارتان به طور موثری عمل کنید و زمان فراغت را 
بدون استرس سپری کنید. همان طور که برای ساعات کاری تان 
برنامه ریزی می کنید، برای تعامل های اجتماعی و ساعاتی که 
مشغول کار نیستید، نیز برنامه ریزی داشته باشید. به عنوان مثال 
اگر تمایل دارید عصر ها را در کنار خانواده تان سپری کنید، این را 
با کارفرما در میان بگذارید تا بداند که عصر ها در دسترس نیستید 

و سپس خودتان را به این برنامه متعهد بدانید.

برای شما بسیار سودمند خواهد بود، اگر شب ها قبل از خواب 
برای فردای خود برنامه ریزی کنید. همچنین ممکن است خواب 
آرام تری داشته باشید؛ زیرا دیگر در پس ذهن تان استرس برنامه 
ریزی برای فردا را نخواهید داشت. اگر قدم قبل را دنبال کرده 
باشید، پس تاکنون برای استراحت روزانه تان برنامه ریزی کرده 
اید. حتما در طول این استراحت ها از پشت میزتان بلند شوید، 
کمی هوای تازه استنشاق کنید، خوراکی سالم بخورید و در 
صورت امکان با یک شخص دیگر صحبت کنید. تمام این کار ها 
به شما کمک می کنند تا سرحال شوید، خون تان بهتر جریان پیدا 

کند و از عهده قسمت بعدی وظایف تان بربیایید.

نکاتی که بتوانید دورکاری را موثرتر انجام دهید

آیه روز

 آن مؤمنان همان توبه کنندگان  روزه داران رکوع کنندگان سجده کنندگان وادارندگان به کارهای پسندیده 
بازدارندگان از کارهای ناپسند و پاسداران مقررات خدایند و مؤمنان را بشارت ده.  )سوره توبه آیه 112(

سخن روز

»موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود که برای گشتن به دنبال آن بیش از اندازه سرشان شلوغ است«  
هنری دیوید ثورو
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فـروش زمیـن تجـاری 
با مساحت ۷۰ متر مربع
با مجوز ساخت تجاری 

اخذ شده
حاشیه چهار راه مشرف 
به فضای سبز و دو کله 

)فضای سبز و خیابان اصلی(
آدرس: 

شعبانیه، بلوار بقیه ا... )عج(، 
قطعه ۳

متری ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
شماره تماس: 

۰۹۱۵۵۶۱۴۱۳۳

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تخریب و گودبرداری محمدی
۰9155637۰74 

به یک حسابدار با حداقل ۵ 
سال سابقه کار نیازمندیم. در 
صورت تمایل رزومه خود را به 
آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:
arad.ghatre@gmail.com

ساعت کاری: ۷/۳۰ الی ۱۵

۳2۴۳۵۶8۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 
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1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان   )نقد و اقساط( 
۱8ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  ۰۹۱۵۵۴۳8۷۶۰- ۳2۴۵۷۰۳۳

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، 

چلنیوم ، L.E.D و فلکس
با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 

با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان
آدرس : خیابان شهدا - شهدا 3

  ۰9151614287- ۰99۰4869971 
3223۰251

اتبلوسازی عابدپور
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰۹۱۵8۶2۴۴۳۹- جانی

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب ۱۰

به دو خانم جهت همکاری در مغازه 
پوشاک و آرایشی نیازمندیم

۳222۰۶۵۵ - ۰۹۱۵2۶۹۵۱۶8
استخدام نیروی ساده خانم

 در رستوران
۳2۳۴2۳۱۵ -۰۹۳۹۶8۴۳۳۷۱

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

۰۹۱۵82۵۴۱۷2

تاالر ایرانیان جهت تکمیل
 کادر اجرایی خود مهماندار 
آقا و خانم جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: ۱۱ صبح الی 
۱۴و 2۰/۳۰ الی 22/۳۰ 

آدرس دفتر: نبش توحید ۴2 
تقاطع محالتی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در 
زمینه خدمات بانکی )کارت خوان( 

نیازمندیم.
 طالقانی 2، ساختمان آلما، طبقه دوم 

واحد 2۰۴   ۳22۱۳۷۳۵

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰-۳2۴۴۷۱۱۰

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

۳2۳۰۰228
۰۹۱۵۵۶2۹۶8۳ -۰۹۱۵۱۶۱۳۷۷۶

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید کاغذ 
دیواری  و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

مرکـز فـروش مینی کیـس های 

قدرتمند  سرعت باال
   DDR3 رم

 فقط۶۵۰ هزار تومان
 ساعت کاری: ۱8 الی 2۰

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443
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خدمات درمانی رایگان  برای سیل زدگان استان

دادرس مقدم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: کاروان سالمت هالل احمر به ۱۲۷ نفر از اهالی سیل زده بخش دستگردان 
طبس خدمات درمانی و داروی رایگان ارائه کردند.وی همچنین از افتتاح دو پروژه هالل احمر در فردوس خبر داد و گفت: پنجمین 

اتاق پراتیک )مجموعه آموزشی( ویژه آموزش نیروهای امدادی هالل احمر و دو سوئیت ویژه آبگرم هالل به بهره برداری رسید. 

خبر ویژه

* برداشت دانه های روغنی کلزا از 6۲.5 هکتار از سطح 
زیرکشت این محصول در  مزارع کشاورزی آغاز شد.

*مدیرکل امور عشایر گفت: عشایر خراسان جنوبی، 
پشم چینی بهاره دام های خود را آغاز کردند.

*سبد کاالی نقدی ماه مبارک رمضان به حساب 
مددجویان زیرپوشش کمیته امداد برای خانوارهای 
یک نفره ۱00 هزار تومان، دو نفره ۱50 هزار تومان، 
هزار  نفره ۲50  چهار  تومان،  هزار  نفره ۲00  سه 
تومان و پنج نفره و باالتر 300 هزار تومان واریز شد.
*یکی از شرکت های دانش بنیان قاین ۱50 میلیون 

ریال به سیل زدگان کشور کمک کردند.
*کارکنان پاسگاه ویژه منابع طبیعی خوسف، یک بهله 
باالبان زخمی را به اداره حفاظت محیط زیست این 

شهرستان تحویل دادند.
*مدیرکل امور عشایر با بیان اینکه پیش بینی می شود 
۴00 تن پشم و کرک در استان تولید شود، گفت: 
تالش می شود با حذف دالالن و خرید این پشم های 
تولیدی توسط تشکل های عشایری با قیمت مناسب 
عشایر به سود واقعی محصول تولیدی خود برسند.

*سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
طبس گفت: سیل فروردین ماه امسال 356 میلیارد 
و ۷80 میلیون ریال به ۴۲۱ کیلومتر از راه ها و 300 
ابنیه فنی و آبنمای این شهرستان خسارت وارد کرد.

دستگیری ۲  از  استان  انتظامی  فرمانده  *جانشین 
سارق خودرو در شهرستان بیرجند خبر داد.

*مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: روزانه 
6۲0 زندانی درکارگاه های تولیدی مشغول به کارند. 
*هواشناسی درباره وزش باد شدید ، گرد و خاک و 
کاهش دید افقی در استان بویژه در روزهای سه شنبه و 

چهارشنبه اطالعیه جوی صادر کرد.
*عملیات سنگ فرش 3800مترمربع از معابر محالت 

جومیان، باغان و سرپرچ خوسف آغاز شد.

اخبار کوتاه

کسری مخزن استان در ۵ سال 
آتی به صفر می رسد

حسینی- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
خروج دشت ها از ممنوعیت بحرانی را در کوتاه مدت 
به دلیل کسری مخزن انباشته سنگین امکان پذیر 
ندانست و گفت: پیش بینی می کنیم در 5 سال آتی 
کسری مخزن استان به صفر برسد، همچنین در یک 
برنامه ۲0 ساله بتوان مازاد برداشت ها در سه دهه 
گذشته را جبران کرد. امامی در گفتگو با آوا با بیان 
این که بارندگی ها سبب شد در بازه یک ماهه چاه 
ها خاموش شوند، ادامه داد: همچنین تاثیر مستقیمی 
بر روی سفره های آب زیر زمینی داشته که روند آن 
را مشاهده می کنید. وی با اشاره به تغذیه مناسب 
سفره ها در سال جاری ابراز امیدواری کرد: امسال 
کسری مخزن ها به کمتر از صد میلیون متر مکعب 
برسد. امامی در ادامه به ۴0 محدوده مطالعاتی استان 
اشاره کرد و گفت: متولی 35 محدوده شرکت آب 
منطقه ای است که از این تعداد محدوده ۲6 ممنوعه 
و ممنوعه بحرانی، 8 محدوده ممنوعه بحرانی و ۱8 
محدوده ممنوعه است که البته امیدواریم روند ثبات را 
در سفره ها با برنامه های تعادل بخشی و سازگاری و 
ایفای نقش دستگاه ها و مصرف کنندگان آب برای 

کاهش مصرف مازاد ،  پایدار کنیم.

دیدار استاندار با معاون وزیر و رئیس 
سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداري 

کاوش-استاندار با هدف پیگیري افزایش اعتبارات 
منابع طبیعي و آبخیزداري استان با مهندس آقایي 
معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداري کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار 
که معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و معاون 
آبخیزداري امور مراتع و بیابان و همچنین مدیرکل 
منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي نیز حضور 
داشتند، بر اهمیت اجراي طرح هاي آبخیزداري و منابع 
طبیعي در کاهش اثرات خشکسالي و سیل ، پایداري 
جوامع روستایي و بهبود معیشت آنان تاکید شد. در این 
جلسه، تامین و تخصیص اعتبار پروژه هاي آبخیزداري 
و آبخوانداري خراسان جنوبي از محل صندوق توسعه 
ملي تا سقف 600 میلیارد ریال از سوي سازمان جنگل 
ها، مراتع و آبخیزداري کشور و همچنین مساعدت و 
پیگیري استانداري و سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
خراسان جنوبي در اصالح و افزایش اعتبارات هزینه 
اي مرتبط با طرح هاي صندوق توسعه ملي اداره کل 
منابع طبیعي و آبخیزداري استان از مهم ترین مباحث 

مطرح شده و مصوبات جلسه مذکور بود.

وزیر راه و شهرسازي ترمینال فرودگاه 
بیرجند  را کلنگ زني مي کند

کاری - مدیرکل فرودگاه هاي خراسان جنوبي گفت: 
در سفر پیش روی وزیر راه و شهرسازی پروژه توسعه 
ترمینال فرودگاه بیرجند کلنگ زنی خواهد شد. هادی 
 سالمی با بیان اینکه ترمینال فعلی فرودگاه بیرجند

 3 هزار و 500 مترمربع زیربنا دارد که بخشی از آن 
شامل تکنیکال بالک است، افزود:  فضای اختصاصی 
به مسافران کمتر از ۲ هزار مترمربع است. وی با اشاره به 
اینکه  این فضا با توجه به انجام پروازهای عتبات و حج 
تمتع که ساالنه 3 هزار  زائر  بیت ا... الحرام از فرودگاه 
بیرجند اعزام می شوند و رتبه دهم جابه جایی حاجیان 
به این فرودگاه اختصاص دارد، فضای اندکی است،خاطر 
نشان کرد: در ترمینال فعلی ناچار شده ایم پروازهای 
خارجی و داخلی را با پارتیشن های سیار جدا کنیم. وی 
ادامه داد: مناقصه توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند برگزار 
شده و قرار است به میزان  3 هزار و 500 مترمربع در 
طبقه همکف همراه با نیم طبقه ای با زیربنای ۴ هزار 
و ۱50  مترمربع به فضای ترمینال افزوده شود. سالمی 
عنوان کرد: پروژه توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند 30 
اردیبهشت توسط وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی و در 
مدت ۱8 ماه با صرف ۲50 میلیارد ریال از اعتبار سرمایه 
ای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تکمیل 
می شود. مدیرکل فرودگاه های استان  همچنین درباره 
افزایش پروازها گفت: بنا به درخواست هم استانی ها و با 
پیگیری های انجام شده یکشنبه یک پرواز به مجموع 
پروازهای فرودگاه بیرجند افزوده شد. وی با اشاره به 
اینکه  این پرواز در مسیر تهران-بیرجند- تهران ساعت 
۱۷:30 وارد بیرجند شده و ۱8:۱5 بیرجند را به مقصد 
تهران ترک خواهد کرد، یادآور شد: پرواز هواپیمای 
برقرار  ایر  ایران  هواپیمایی  توسط  دی  ام  بویینگ 
گردیده که اکنون تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند ۲۲ 
 پرواز در هفته می باشد. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

گاز مشترکان برخی از روستاهای 
شهرستان بیرجند  و آرین شهر قطع می شود

در  تعمیراتی  کارهای  انجام  منظور  به  غالمی- 
مشترکین  گاز  شهر  آرین  و  بیرجند  شهرستان 
حسن  و  مزداب  نوده،  ریوخت،  خنگ،  روستاهای 
آباد  امروز دوشنبه ۲3 اردیبهشت از ساعت 8 صبح 
به مدت 8 ساعت قطع خواهد شد. مشترکین واقع در 
این مناطق باید تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ 
کرده و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث 

احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند.

رشد ۱۹ درصدی زکات دراستان

 برنا-مدیرکل کمیته امداد در اولین جلسه شورای زکات 
استان گفت: کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی طی 
سال گذشته سه میلیارد و ۱00 میلیون تومان زکات 
واجب و مستحبی به نیازمندان اهدا کردند که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۹ درصدی برخوردار 
بوده است. سلم آبادی گفت:  زکات جمع آوری شده در 
قالب کمک های معیشتی بین 3۲ هزار و 6۱۲ نفر، 
جهیزیه 60 مورد، درمان ۴5۱ نفر، تحصیلی 53۹ 
ورد، احداث و مرمت ۱3۱واحد مسکونی، مسجد  م
و حسینیه 36 مورد و سایر 3۱3۹ مورد هزینه شده 
است. سلم آبادی همچنین به اجرای طرح شجره 
طیبه در استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای این طرح 
هشت هزار و 500 درخت در استان پالک کوبی شده 
که عواید حاصل از فروش محصوالت این درختان 
در جهت کمک به نیازمندان هزینه شده است.وی 
با بیان اینکه هم اکنون 5۷۷ عامل افتخاری و 30۲ 
مبلغ افتخاری زکات و ۲0۱ شورای زکات روستایی در 
استان با این نهاد همکاری می کنند، افزود: از مجموع 
اعتبارات زکات ۴0 درصد پروژه ای و 60 درصد به نفع 
محرومان هزینه شده است.خوش خبر معاون سیاسی، 
امنیتی استاندار نیز یکی از راهکارهای اساسی در زمینه 
محرومیت زدایی و کاهش فقر در جامعه را پرداخت 
زکات عنوان کرد و افزود: تاکنون اقدامات خوبی از 
و  است  گرفته  استان صورت  زکات  شورای  وی  س
امیدواریم با فرهنگ سازی ، تبلیغات مؤثر و همکاری 
همه جانبه مسئوالن و خیران، شاهد مشارکت بیش از 

پیش در تحقق این امر مهم باشیم.

برنا
س: 

عک

افزایش سهمیه بیمه شدگان قالیبافی
 و مشاغل صنایع دستی

خراسان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  داوسیما-  ص
جنوبی گفت : برای سال ۹8 سهمیه ای برای بیمه 
هنرمندان صنایع دستی به استان های کشور ابالغ 
که خوشبختانه خراسان جنوبی نیز از این سهمیه 
برخوردار شد و اسامی افراد واجد شرایط توسط ادارات 
کل میراث فرهنگی و گردشگری به ادارات تأمین 
اجتماعی ارسال شد.درویشی افزود: با توجه به جمعیت 
و  کردیم  تقسیم بندی  را  این سهمیه  هرستان ها  ش

اقدامات الزم در حال انجام است.

ری
 اکب

س:
عک

انتقاد از نپرداختن مطالبات رسانه ها از سوی ادارات

هفته آینده، آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای آسیب دیده از سیل

از عدم  انتقاد  با  استان  دیرعامل خانه مطبوعات  م
پرداخت مطالبات میلیونی برخی ادارات و سازمان های 
استان به رسانه های محلی و کشوری گفت: این روند 
فعالیت برخی دفاتر مطبوعات و رسانه ها را با مشکل 
روبه رو کرده و در آستانه تعطیلی قرار داده است.  به 

گزارش تسنیم،ساالری اظهار کرد: با توجه به اینکه 
با  همواره  استان  رسانه های  خبرنگاران  و  دیران  م
دستگاه های اجرایی تعامل داشته اند، اما متأسفانه برخی 
سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی مطالبات آنان را 
از دو سال گذشته پرداخت نکرده اند. وی با بیان اینکه 
رسانه ها طی مکاتبات مکرر و تماس های تلفنی و 
مراجعات حضوری پیگیر مطالبات خود بوده و هستند، 
گفت: هیچ گونه پاسخ درستی از سوی مدیران این  

دستگاه ها و متولیان امر به رسانه ها داده نمی شود و 
اظهار می دارند بودجه ای برای پرداخت هزینه های 
آگهی های مزایده و مناقصه خود نداریم و یا اینکه باید 
توسط پیمانکاران پرداخت شود که تاکنون پیمانکار 
مزبور مشخص نشده و یا اینکه به وی اعالم شده 
که پرداخت کند. وی با اشاره به اینکه بارها استاندار بر 
حمایت از رسانه های استان تاکید کرده است،  تصریح 
کرد: برخی از مدیران تنها چیزی که برای آنان مهم 

نیست رسانه ها هستند و مطالبات آنان را در ردیف آخر 
پرداخت های خود قرار می دهند. ساالری با بیان اینکه 
لیست ادارات بدهکار به مطبوعات به زودی تهیه و به 
استانداری اعالم و رسانه ای خواهد شد، تصریح کرد: 
برخی مدیران یا از روی تسویه حساب سیاسی و یا به 
دلیل بی توجهی به مطبوعات تاکنون مطالبات رسانه ها 

و مطبوعات کشوری و محلی را پرداخت نکرده اند. 
وی همچنین از برخی سازمان ها، ادارات وشرکت های 

دولتی که آگهی ها خود را به رسانه های خارج استان 
که هیچ دفتر و یا نماینده ای در استان ندارند سفارش 
می دهند انتقاد کرد و گفت: به رغم اعالم به همه 
سازمان ها مبنی بر سفارش آگهی از طریق سامانه 
جامع رسانه ها در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان متاسفانه برخی از دستگاه های اجرایی همچنان 
خالف این موضوع عمل می کنند و آگهی های خود را 

در رسانه های خارج استان  سفارش می دهند.

گفت:  خراسان جنوبی  استاندار  خبر-معاون  روه  گ
از  دیده  آسیب  واحدهای  ساخت  اجرایی  ملیات  ع
سیل تا شنبه آغاز شود. میرجعفریان روز گذشته در 
مناطق سیل  نوسازی  و  بازسازی  استانی  ارگروه  ک
زده خراسان جنوبی اظهار کرد: بازسازی واحدهای 
مهمترین  سیل  از  ناشی  شده  تخریب  سکونی  م
اولویت در بحث بازسازی است. وی بیان کرد: با 
توجه به گرمی هوا و فرا رسیدن فصول گرم سال 
زا  مشکل  سیل زده  مردم  برای  چادر  در  ندگی   ز
است و از این جهت باید در مکان های مسقف و ایمن 
اسکان داده شوند. وی با اشاره به اینکه در زمینه احیای 
قنات های تخریب شده ناشی از سیل مشکل اعتباری 
و بودجه ای وجود ندارد، افزود: اگر هم نهادهای مربوط 
در این زمینه با مشکل اعتباری رو به رو شدند با 
رایزنی ها مشکل را مرتفع می کنیم.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: از مدیران 

کل استان می خواهیم که از مناطق سیل زده بازدید 
میدانی داشته باشند چون هم از نزدیک واقعیت را لمس 
کرده و هم مردم به این دیدارهای رو در رو نیاز دارند.

526 واحد مسکونی در سیل آسیب دید
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز گفت: 5۲6 
واحد مسکونی این استان در سیل اخیر دچار آسیب شد 
که از این تعداد ۲۴5 واحد احداثی است. آسمانی مقدم 
افزود: از کل آمار واحدهای تخریبی ۱3 واحد شهری و 
۲3۲ واحد روستایی است. وی گفت: در مجموع 50۱ 
واحد در بخش روستایی و ۲5 واحد در محدوده شهری 

بر اثر سیل فروردین ماه امسال دچار آسیب شدند.
وی ادامه داد: طبق پیش بینی ها مسایل مربوط به 
استان های سیل زده در جلسه این هفته دولت باید 
مورد بررسی قرار می گرفت که به دالیلی به چهارشنبه 
هفته آینده موکول شد و اعتباراتی که تاکنون تصویب 

شده فقط برای چهار استان درگیر سیل است که 
بیشترین خسارت را داشته اند. وی با بیان اینکه کار 
واحدهای مصوب در سفر رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در برخی نقاط استان آغاز شده است، گفت: 

تعدادی از واحدها عملیات ساخت را آغاز کرده اند.
آسمانی مقدم اظهار  کرد: تسهیالت مربوط به سیل 
هنوز به استان هایی مثل خراسان جنوبی ابالغ نشده 
بهسازی،  به  مربوط  اعتبارات  از  که  ایم  آماده  ما  ا

تسهیالت را آزادسازی کنیم.

خسارت به 16 هزار هکتار زمین کشاورزی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: ۱6 هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان در سیل اخیر خسارت دید که 
امیدواریم این خسارت با مساعدت های ملی و استانی 
مرتفع شود.بیجاری با بیان اینکه در این مدت 33۴ 

رشته قنات استان دچار خسارت شد، افزود: از این تعداد 
۴6 قنات ۱00 درصد تخریب شدند که با هماهنگی 
بسیج سازندگی در حال احیا است. وی گفت: در حوزه 
قنوات از ۱۴0 میلیارد تومان ردیف اعتباری ۱3 میلیارد 
تومان به خراسان جنوبی تخصیص یافته است که در 
صورت تامین اعتبار بخش قابل توجهی از مشکالت 
مربوط به قنوات مرتفع می شود. بیجاری با بیان اینکه 
کشور  در  کشاورزی  بخش  شده  ابالغ  سهیالت  ت
پنج هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: با توجه به 
سهم 3.5 درصدی خسارات بخش کشاورزی استان 
امیدواریم 3.5 درصد از این اعتبار به خراسان جنوبی 
برای جبران خسارات وارده بخش کشاورزی ابالغ شود.

 بیمه بیش از 11 هزار مسکن
 مددجویان کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 

نیز گفت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته ۱۱ هزار 
و ۲00 مسکن مددجویان کمیته امداد از سال گذشته 
تا ۲۱ آذر ۹8 بیمه هستند اما برای ساخت واحدهای 
تخریبی مددجویان قبل از اقدام بیمه وارد عمل شده 
ایم. سلم آبادی با بیان اینکه ۱۹ واحد تخریبی و ۲۷۱ 
واحد تعمیری مددجویان از بدو سیل مورد بررسی قرار 
گرفته است، افزود: برای هر واحد تخریبی از محل 
اعتبارات داخلی ۱0 میلیون تومان تسهیالت بالعوض 
اختصاص یافت و در صورت تامین اعتبار در مدت یک 

ماه تمام واحدهای تعمیری بازسازی خواهند شد.
وی گفت: آمادگی کمک به غیر مددجویان نیازمند تا 
سقف ۱00 خانوار هم وجود دارد که تاکنون ۱۷ نفر به 

کمیته امداد معرفی شده اند.
شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
هم  گفت : در سیالب فروردین ماه در مجموع ۲۷8 

کیلومتر از جاده های خراسان جنوبی آسیب دید.

ایجاد  زیرساخت  ؛ فرش قرمز سرمایه گذاران  دراستان
حسینی- معاون عمران استاندار با تاکید بر این که با 
وجود استانی بسیار غنی و این فرهنگ مردم نباید از 
محرومیت و عقب ماندگی سخن گفت، اظهار کرد: 
محرومیت برازنده این مردم نیست، باید واقع بینانه 
مسائل را رصد کرد و برای حل آن بدون منت آستین 
باال زد. روز گذشته کارگروه استانی امور زیربنایی و 
شهرسازی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار برگزار شد. داعی معاون شهرسازی اداره کل 
راه و شهرسازی از ۱۱ دستور کار پیش بینی شده برای 
این جلسه خبر داد و و آن ها را قرائت کرد. وی با 
اشاره به اولین دستور کار برای احداث واحد پرورش 
گوسفند در فردوس با ظرفیت 30 راس واقع در حریم 
شهر گفت: فاصله زیست محیطی رعایت شده و در 
سمت توسعه شهر نیز نمی باشد. کاظمی شهردار 
فردوس البته مخالف مصوبه گرفتن این دستور کار 
بود و عنوان کرد: درخواست های زیادی ازطرف مردم 
برای احداث دامداری در حریم شهر وجود دارد و این 
موضوع مشکالتی را به لحاظ تامین آب و مسائل 
زیست محیطی به وجود خواهد آورد از طرفی دامداری 
های سنتی و غیر مجاز بسیاری نیز در این منطقه راه 
اندازی شده است. به گفته وی واحد دامداری مذکور 
در مجاورت محله هدف بازآفرینی شهری بوده و مردم 
محل از وضع بهداشتی و بوی نامطبوع ناراضی اند. 
وی خاطرنشان کرد: زمانی که فرد درخواست 3 هزار 
متر زمین را داشته قطعا به فکر توسعه و افزایش تعداد 
دام نیز  بوده است. اصغرزاده مدیر کل دامپزشکی هم 
با اشاره به این که متقاضی برای احداث واحد دامداری 
در دو شهر بشرویه و فردوس زیاد است گفت: اعطای 
مجوز به این واحد فتح بابی برای باقی واحدها شده و 

مشکالتی را ایجاد خواهند کرد.
 میرجعفریان معاون عمرانی استاندار البته موافق این 
دستور کار بود و تصریح کرد: در مصوبه اعالم کنید 
اعطای مجوز برای ظرفیت های 30 تا ۴0 راسی 
امکان پذیر است و واحد دامداری مذکور نمی تواند 

بیش تر از این ظرفیت توسعه دهد.

احداث بند خاکی برای جمع آوری
 آب های سطحی فردوس

دو دستور کار بعدی نیز احداث نیروگاه خورشیدی با 
ظرفیت ۲ مگاوات، احداث واحد پرورش گوسفند با 
ظرفیت ۹۹ راس در بلده فردوس و احداث بند خاکی 
برای جمع آوری آب های سطحی فردوس با هدف 
جلوگیری از هدررفت آب، استفاده از آن برای آبیاری 
فضای سبز و حتی فروش مازاد آن بود که با هر دو 
موافقت شد. دستور کار پنجم درباره احداث مجتمع 
خدمات رفاهی بین راهی در قائن بود که معاون عمرانی 

 استاندار عنوان کرد: از این طرح حمایت می کنیم
و موافق آن هستیم زیرا برای رفع خستگی رانندگان و 
جلوگیری از تصادفات به آن نیاز است. احداث نیروگاه 
خورشیدی با ظرفیت ۱0 مگاوات، احداث واحد زرشک 
خشک کنی در قائن و بازسازی یا تجدید بنای قدیمی 
در مرتع تقاب معصوم آباد خوسف دستور کارهای 

بعدی بود که موافقت اعضا را گرفت.

 اعطای زمین در مجاورت شهرک صنعتی 
بدون دلیل، قاعده را بر هم می زند

دستور کار دیگر جلسه درخواست و اصرار شرکتی 
برای راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم 
خارج از شهرک صنعتی بود که پس از مخالفت ها ، 
سرانجام در دیدار با استاندار موافقت را گرفته بود. اما 
اعضای جلسه با این درخواست مخالفت کردند. اکبری 

مدیر کل محیط زیست  با بیان این که بسیاری از 
متقاضیان اصرار به گرفتن زمین در شهرک صنعتی 
دارند اما شرایطش را ندارند ، اضافه کرد: در این صورت 
آن ها را به خارج از شهرک هدایت می کنیم، ولی اگر 
به این فرد اجازه بدهیم تا در مجاورت شهرک صنعتی 
زمین بگیرد قاعده را بهم زده ایم از طرفی تولید کاغذ  
اگر رول نباشد فاضالب دارد. هاشمی مقدم مدیر عامل 
آب و فاضالب شهری نیز با بیان این که دو سال پیش 
این شرکت زمینی را خارج از شهرک صنعتی خواسته 
بود که روی خطوط انتقال آب شهری قرار داشت، 

ادامه داد: آن زمان به دلیل ایجاد اشتغال ۷00 نفره ای 
که عنوان شده بود مجبور به جابه جایی خطوط شدیم 
، پس لطفا برای این جانمایی جدید حساسیت بیشتری 
داشته باشید.پیرو این صحبت ها، موضوع از دستور کار 
خارج شد.احداث واحد پرواربندی بره با ظرفیت ۲00 
راس در بیرجند و احداث پاسگاه پلیس در زیرکوه نیز 

موافقت گرفت.

قرار نیست شهری در کنار شهر بسازیم
موضوع بعدی مطرح شده افزایش محدوده روستای 
علی آباد لوله با توجه به رشد جمعیتی که داشته 
است، بود. آسمانی مقدم مدیر کل بنیاد مسکن با 
بیان این که جمعیت روستا از ۷۱ نفر در سال ۷5 به 
38۹ نفر در سال 85 و ۷08 نفر در سال ۹0 و در 
بازه ۹6-۹۱ به هزار و ۲۷ نفر افزایش داشته است، 

خاطرنشان کرد: در افق ۱0 ساله تا ۱۴08 پیش بینی 
کرده ایم به هزار و ۴۴۹ نفر خواهد رسید در همین 
راستا خواستار افزایش آن از ۲۱ هکتار به ۲۹ هکتار 
با ۲ هکتار مسکونی و مابقی برای معابر و سرانه ها  
هستیم. میری عضوی شورای شهر اما به شدت با 
این موضوع مخالف بود و عنوان کرد: این افزایش 
جمعیت سرریز شهر بوده و تا زمانی که خود شهر 
افزایش  مستعد است چرا روستاهای حریم آن را 
دهیم؟ قرار نیست شهری در کنار شهر بسازیم. از 
طرفی طرح بنیاد با طرح تفصیلی مشاور هماهنگی 

ندارد. وی به مهرشهر اشاره کرد و گفت: آن زمان 
مخالفت کردیم، گفتند قرار است روستا بماند اما آن 
را با کاستی های زیاد به ما تحمیل کردند به شکلی 
که اگر امسال تمام بودجه را صرف آن جا کنیم باز 
هم آباد نمی شود. آسمانی مقدم اما با تاکید بر این که 
کار کارشناسی است، اضافه کرد: اگر جلوی توسعه 
روستاهای حاشیه شهر را نمی گرفتیم شاهد حاشیه 
نشینی بی ضابطه بودیم در حالی که اکنون حاشیه 

نشینی را به صفر رساندیم!

حیات شهر بیرجند به دلیل توسعه
 روستاها به خطر می افتد

هاشمی مقدم مدیر عامل آب و فاضالب شهری اما به 
وضع نامساعد تامین آب برای شهرک ها و روستاهای 
اطراف بیرجند از جمله چهکند اشاره کرد و گفت: چاه 

هایی در باالدست این روستاهاست که هم آب روستا 
و هم آب بیرجند را تامین می کند. با افزایش جمعیت 
و توسعه این روستاها ۷0 درصد ظرفیت آب شهر آلوده 
می شود و این موضوع حیات شهر بیرجند را به دلیل 
توسعه روستاها به خطر می اندازد. اکنون به گونه ای 
است که اگر توسعه هم نخواهیم بدهیم ناچار باید 

تصفیه خانه های فاضالب را راه اندازی کنیم.
معاون عمرانی  استاندارپس از شنیدن این سخنان 
عنوان کرد: مشاور طرح جامع شهر بیرجند به همراه 
مشاور طرح هادی روستا در معیت کمیته فنی بازدیدی 
از محل داشته باشند و در جلسه ای کارشناسی مسائل 
شهر و روستا را بررسی کنند ، نتیجه را برای تصمیم 

گیری در جلسه بعد مطرح کنید.

خراسان جنوبی پایلوت 
در زمینه دولت الکترونیک

میرجعفریان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به این که نباید از مشکالت ترسید و شناسایی 
ظرفیت ها نقش مهمی در مواجهه با مشکالت دارد، 
خاطرنشان کرد: همان طور که برنامه استاندار برای 
صادرات سوخت توسط مرزنشینان باعث شد ظرفیت 
صادرات ۴تا ۴/5 برابر شده و وضع معیشت مردم بهتر 
شود. همچنین در همایش استانداران چند روز قبل، 
یکی ازیکی از استان های موفق معرفی شویم. معاون 
عمرانی استاندار با تاکید بر این که ایجاد زیرساخت ها 
، فرش قرمز استان برای سرمایه گذاران خواهد بود، 
اضافه کرد: مدیران در حوزه کاری خودشان سامانه 
الکترونیکی برای کاهش زمان و تسریع روند رسیدگی 
به امور تعریف کنند. البته که خراسان جنوبی در زمینه 
اپلیکیشن ها و سامانه ها پیشتاز است و می تواند در 
دولت الکترونیک پایلوتی برای کشور باشد. در پایان 
میرجعفریان از مدیران تقاضا کرد زمان پاسخگویی به 
استعالمات را از ۱5 روز به حداکثر ۱0 روز کاهش دهند 
که موافقت شد. همچنین برنامه های کوتاه مدت تا  

سال۱۴00 و میان مدت تا  سال ۱۴05 تعیین شدند.
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اشتغال در طبس بیش از تعهد ابالغی تحقق یافت
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبس گفت: 
تعهد اشتغال ابالغی این شهرستان در سال گذشته 
یکهزار و ۱۲۲ نفر بود که یکهزار و ۲۴6 نفر توسط 
دستگاه های اجرایی ثبت سامانه رصد شده است. 
به گزارش ایرنا مهدی قاسمی زاده روز یکشنبه در 
نشست کارگروه اشتغال شهرستان طبس افزود: از 
تالش همه دستگاه های اجرایی که در تحقق تعهد 
شهرستان نقش داشتند، تشکر می کنیم و آمار ثبت 

شده در سامانه به صورت تصادفی نظارت و راستی 
آزمایی خواهد شد.وی با اشاره به تسهیالت روستایی 
و عشایری گفت: در مجموع 3۹8 طرح دریافت شده 
در شهرستان طبس، ۲۱۹ طرح مورد تایید قرار گرفت 
که 30 میلیارد و ۴۷6 میلیون تومان به این طرح ها 
کرد:  تصریح  وی  است.  شده  پرداخت  سهیالت  ت
اشتغال زایی این طرح ها یکهزار و ۱۲۱ نفر بوده است.
وی با اشاره به نظارت بر اجرای تعهد توسط متقاضیان 

افزود: تمامی طرح ها بازدید و رصد شده است و مرحله 
دوم بازدید هم انجام خواهد شد تا انحرافی در طرح ها 
نباشد و تعهد کارفرماها اجرا شود.قاسمی زاده درباره 
تسهیالت مشاغل خانگی گفت: سال ۹۷ اعتباری که 
در مردادماه ابالغ شد یک میلیارد و 585 میلیون بود و 
تاکنون یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان تسهیالت در 
این رابطه پرداخت شده است.وی گفت: ما طرح های 
اعتبار ابالغی را به بانک های عامل معرفی کردیم اما 

اعتبار ابالغی بانک ها حدود یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان بوده و مابقی آن اخیرا به بانک ها ابالغ شده که 
به طرح های باقی مانده تا پایان سال مالی پرداخت 
خواهد شد.وی در مورد طرح های اشتغال فراگیر گفت: 
کل اعتبارات در اختیار شهرستان ۱۲ میلیارد تومان بود 
و ۹ طرح به میزان ۷ میلیارد و ۹60 میلیون تومان 
معرفی و ۲ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۷00 میلیون تومان 

نتبا اشتغال 65 نفر تسهیالت پرداخت شد.
نتر

س: ای
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند : 
اَلْبُـكاءُ مِْن َخْشیَِة ا...  نَجاةٌ مَِن النّار 

گریه از ترس خدا، مایه نجات از دوزخ است. 
)جامع االحادیث ، ص64( 

12:29
19 :43
23 :44
4 :04
5 :36

85 درصد جمعیت بیمه سالمت خدمات رایگان دریافت می کنند

محمودآبادی - 40 میلیون نفر در ایران تحت پوشش بیمه سالمت هستند که 85 درصد بیمه شدگان 
خدمات رایگان دریافت می کنند.

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه 
استان گفت : 40 میلیون نفر در ایران  تحت پوشش بیمه سالمت هستند که 85 درصد آنها از خدمات 
رایگان بهره مند می شوند. مهندس طاهر موهبتی افزود: همچنین 2 هزار و 400 قلم دارو تحت 

پوشش این بیمه است که 53 قلم آن سهم داروهایی در طب سنتی است.
موهبتی تعداد بیماران خاص زیر پوشش بیمه سالمت را 70 هزار نفر اعالم کرد و گفت: پنج نوع 
بیماری تحت پوشش بیمه سالمت هستند که تمامی خدمات ارائه شده به این بیماران به صورت 
رایگان است. وی بیان کرد: بیشترین جمعیت زیر پوشش بیمه سالمت با 22 میلیون نفر مربوط به 
صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که حتی ریالی بابت حق بیمه پرداخت نمی کنند. این در 
حالیست که حق بیمه و هزینه برای هر یک میلیون نفر جمعیت سال قبل 528 میلیارد تومان و 

امسال 570 میلیارد تومان است.
آیین نامه ارزیابی وسع تصویب می شود

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت  از  ارائه  آیین نامه ارزیابی وسع بیمه سالمت 
در کمیته تخصصی اجتماعی دولت  خبر داد و گفت: امیدواریم این آیین نامه به زودی در صحن علنی 

مجلس مطرح  و به تصویب برسد.
وی درباره این آیین نامه توضیح داد: در غالب این آیین نامه، تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه ای 
هستند تحت پوشش این آیین نامه قرار می گیرند و بیمه می شوند. ذات این آیین نامه بررسی افرادی 
است که به راستی نیازمند بیمه رایگان و یا دریافت خدمات با کمترین قیمت هستند، چرا که بر اساس 
شواهد در حال حاضر درصدی از آنهایی که بیمه رایگان دریافت می کنند به دلیل تمکن مالی مطلوب 

باید از لیست خدمات رایگان حذف شوند.
وی اضافه کرد: همچنین افراد جدیدی که برای بیمه مراجعه می کنند ابتدا ارزیابی شده و سپس 

نسبت به بیمه آنها اقدام می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت یادآور شد: در حال حاضر 44 هزار مورد ارائه دهنده خدمات از جمله 

مراکز درمانی، بیمارستان، آزمایشگاه و سایر موسسات در کشور با بیمه سالمت قرارداد دارند.
رفع همپوشانی برای کاهش هزینه ها

وی رفع همپوشانی بیمه ها را یکی از مهمترین برنامه های سازمان بیمه سالمت دانست و گفت: در 
این زمینه از حدود 6 میلیون همپوشانی بیمه ای تاکنون 2 میلیون مورد رفع شده است و دقت می 

شود در بیمه های جدید موضوع همپوشانی به درستی رصد شود.
وی  تاکید کرد:  اگر بخواهیم به طور قطع هیچ همپوشانی بیمه ای در کشور ایجاد نشود باید تمامی 

دستگاه ها پای کار باشند.
راه اندازی پایگاه بیمه شدگان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از راه اندازی پایگاه بیمه شدگان درمان کشور 
خبر داد و افزود: برابر قانون برنامه ششم باید این پایگاه ایجاد شود که قرارداد آن منعقد شده و تمام 

اطالعات بیمه شدگان در موسسه های مختلف در این پایگاه ثبت خواهد شد.
 به گفته وی با راه اندازی این پایگاه دیگر شاهد همپوشانی بیمه ها در کشور نخواهیم بود، همچنین 

زمان ارائه خدمات در بیمارستان ها نیز کنترل خواهد شد.
نسخه های الکترونیکی

موهبتی با اشاره  به اینکه  90 درصد هزینه تعرفه های دولتی توسط بیمه سالمت پرداخت می شود، 
متذکر شد برنامه های خوبی برای کاهش هزینه ها ، کاهش خطا در سیستم درمان به خصوص داروها 

و همچنین ارائه خدمات درمانی به نیازمندان واقعی وجود دارد که برخی از آنها امسال اجرایی می شود 
که  مهمترین آن نسخه الکترونیکی است.

وی در ارتباط با طرح الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی بیمه سالمت افزود: این طرح امسال در 
هر استان یک شهرستان به صورت پایلوت آغاز شده و تا پایان سال در 30 درصد شهرهای کشور اجرا 
خواهد شد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه نسخه الکترونیکی به 
حذف بروکراسی کمک زیادی خواهد کرد، گفت: در هر نسخه الکترونیکی شرط جنس و سن افراد، 
 انواع خدمات درمانی و ... مد نظر قرار گرفته و می توان از این طریق داروها و نسخ را کنترل کرد. 
طاهر موهبتی افزود: با اجرای این طرح بیماران در بخش سرپایی نیاز به ارائه دفترچه ندارند و نسخه 
نویسی از طریق کد ملی و به صورت الکترونیکی انجام می  شود. این نسخه ها به دلیل اینکه کامپیوتری 
صادر می شود امکان خطا در نسخه خوانی را به صفر رسانده ، عالوه بر این نوع طراحی سیستم این 
امکان را فراهم می کند تا اگر مشکلی در مصرف دارو به دلیل سابقه بیمار و یا سن و سال او وجود 
داشته باشد، هشدار دهد. وی با اشاره به اینکه  فراهم کردن زیرساخت های طرح الکترونیکی کردن 
دفترچه های بیمه سالمت در دست اجراست، اضافه کرد: با اجرایی شدن آن فرد بیمه شده می تواند 

به داروخانه ها، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و تشخیصی مراجعه و خدمات دریافت کند. 
موهبتی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش بدهی های این سازمان اشاره کرد و گفت: میزان 

بدهی های بیمه سالمت از 14 ماه به 4 ماه کاهش یافته است.
وی  همچنین از انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد، خبر داد و گفت: تفاهم نامه ای که بر اساس آن، 
مددجویان کمیته امداد با ارائه دفترچه خود ، نیازی به معرفی نامه این مرکز هنگام مراجعه به پزشک  
ندارند ، عالوه بر این مقرر شده از امسال زندانیانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند نیز از خدمات 

بیمه سالمت بهره مند شوند.
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