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5اخذ مجوز تاسیس بیمارستان  محلی در بیرجند5بانک ها  “کارت ملی قدیمی” را نمی پذیرند!2خراسان جنوبی میزبان طرح اشتغال زایی با زالو در کشور

*امین جم

با امانت دادن ، کتاب 
خوانی را ترویج کنیم

جوامع پیشرفته تر و مدرن تر می شود،  
ثبات  تنها چیزی که هموراه  اما شاید 
است و تغییر نمی کند کتاب و اهمیت 
آن است.ممکن است برخی از کاهش 
کتابخوانی بخاطر فضای مجازی و ... 
بگویند اما به اعتقاد کارشناسان جایگاه 
پیشرفته  جوامع  بین  هم  هنوز  کتاب 
باالست و تقلیل نیافته است. هنوز هم 
متخصصان حوزه های  گوناگون تاکید 
بر کتابخوانی دارند و استفاده از تجربیات 
دیگران در قالب خواندن کتاب را بهترین 
راهکار برای پیشرفت می دانند. این مهم 

در برخی کشور ها ... ادامه در صفحه 2
عکس : اینترنت

برخی  مدیران؛ 
عـامل  معطلی
 پروژه ها هستند

معاون دفتر پیگیری استان های ریاست جمهوری در 
نشست بررسی وضعیت مصوبات سفر اول روحانی به استان:

*معاون امور عمرانی استاندار گفت: حمل و نقل از مهمترین محورهای توسعه 
استان است* در سفرهای مقامات به خراسان جنوبی باید ارتقای شاخص ها 

برای توسعه متوازن مورد توجه مدیران قرار گیرد

صفحه ۵

صفحه ۵

مسئول بسیج سازندگی خبر داد :

مرمت و بازسازی قنات های
 آسیب دیده از سیل
صفحه ۵

هر 10 روز یک نفر جان خود 
را از دست می دهد

آمار نگران کننده تصادفات در خراسان جنوبی؛

 

 

 

برخالف جو سازی ها، 
جنگی رخ نخواهد داد

شمخانی: 

صفحه 6

انتخابات آزاد از نظر برخی 
یعنی فقط ورود اصولگرایان

تاج زاده  : 

در انتخابات شرکت نکنیم 
جلیلی رئیس می شود

حسین مرعشی:

صفحه 6

صفحه 6

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26

جناب آقای محمد شفیعی  فرماندار محترم خوسف 
جناب آقای علیرضا خزاعی بخشدار محترم ماژان

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از نصب پانل الکتریکی خورشیدی 
جهت روشنایی روستاهای کم سکنه ناحیه هردنگ تقدیم می دارم، دوام عزت 
و توفیق خدمت به محرومان را برای شما سروران بزرگوار از ایزد منان آرزومندم.

محمد حسن غوث

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان نجم الدین رضا فارابی
 )قهرمان ورزشی ایران و جهان( 

جلسه یادبود آن مرحوم امروز پنجشنبه ۹۸/۳/۳۰ 
از ساعت ۵/۳۰ الی ۶/۳۰ بعدازظهر در محل هیئت 

 محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی

 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: فارابی، لطفی، غنی و سایر بستگان

ضمن گرامیداشت

  31 خـرداد 
سالروز شهادت استاد شهید دکتر مصطفی چمران 

روز بسیج اساتیـد 
را محضر اساتید، دانشجویان، کارکنان و به خصوص اساتید بسیجی 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵26

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
با عنایت به مصادف شدن 31 خرداد ماه آخرین 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد 
با روز تعطیل جمعه، به استناد تبصره  سال 1397 

1 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم می توانید در اولین روز 
بعد از روز تعطیل یعنی روز شنبه  1/ 4/ 1398 نیز نسبت به ارائه 
اظهارنامه مالیاتی خود از طریق سامانه www.tax.gov.ir اقدام 
نمایید. ضمنا همکاران ما در کلیه ادارات امور مالیاتی استان در 
ایام  ذیل آماده پاسخگویی به فعاالن محترم اقتصادی می باشند:

روز پنجشنبه ۹۸/3/3۰  
  از ساعت ۷/3۰ الی 1۹

روز جمعه ۹۸/3/31  
از ساعت ۸ الی 1۴

روز شنبه ۹۸/۴/1 
از ساعت 6/3۰ الی 2۰

ی 
گه

ه آ
اس

شن
50

64
92

آگهی مزایده خودرو )نوبت اول(
 دهیاری های بخش مرکزی شهرستان سربیشه در نظر دارند 

تعداد 5 دستگاه خودرو قابل پالک را به شرح ذیل به فروش برساند.
 از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده 

از تاریخ ۹۸/۰۴/۰1  لغایت ۹۸/۰۴/۰6 به آدرس بخشداری سربیشه
تقاطع خیابان مدرس و مصطفی خمینی مراجعه نمایند.

قیمت پایه کارشناسیتعدادمدلدهیارینام خودروردیف

بکهو لودر کشویی 1
TDL86

دهیاری 
سلم آباد

1۳۸۳ 1
دستگاه

۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

بکهو لودر کشویی 2
TDL86

دهیاری
کنگان

1۳۸۵ 1
دستگاه

1،1۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کمپرسی آمیکو ۳
۶ تن

دهیاری
شیرگ آقا

1۳۸۶ 1
دستگاه

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

کمپرسی آمیکو4
 ۶ تن

دهیاری
اسکیونگ

1۳۸۶ 1
دستگاه

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

دهیاریتراکتور فرگوسن۵
زولسک

1۳۸۶ 1
دستگاه

۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مبلغ خودرو از برنده مزایده به صورت نقد دریافت خواهد شد.
پرداخت مالیات و عوارض و هزینه آگهی روزنامه بر عهده خریدار می باشد. شرکت کنندگان در 
مزایده می بایست 10 درصد از مبلغ کارشناسی را به عنوان وجه الضمان به حساب دهیاری مرتبط 

واریز نمایند که پس از تعیین برنده مزایده به شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد.

سرویس مستقیم از شرکت لوان نور به شهرهای 
سبزوار، اسفراین، بجنورد ، گرگـان و سـاری

  همه روزه با  اتوبوس های VIP مانیتوردار و صندلی تخت شو راه اندازی شد.

تلفـن رزرو:
 32313۸۹2 
32316۵۵۵ 
32316۵۵6 

یک سال از پرپرشدن فرزندان نازنین مان مرحومان

سکینه و  زهرا حسینی ماهرود
 گذشت و اینک با دلی سراسر اندوه برای یادبود و نثار فاتحه ای 

به روحشان فردا جمعه ۹۸/۳/۳1 از ساعت 4 الی ۵ 
بعدازظهر در محل مسجد سیدالشهدا )ع( 

میدان سوم سجادشهر گرد هم می آییم، حضور شما باعث 
تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن عزیزان خواهد بود.

خانواده های حسینی، ماهرودی
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با امانت دادن ، کتاب 
خوانی را ترویج کنیم
* امین جم

شود،   می  تر  مدرن  و  تر  پیشرفته  جوامع 
است  ثبات  هموراه  که  چیزی  تنها  شاید  اما 
است. آن  اهمیت  و  کتاب  کند  نمی  تغییر  و 

ممکن است برخی از کاهش کتابخوانی بخاطر 
اعتقاد  به  اما  بگویند   ... و  مجازی  فضای 
بین جوامع  کتاب هنوز هم  جایگاه  کارشناسان 
هنوز  است.  نیافته  تقلیل  و  باالست  پیشرفته 
بر  تاکید  هم متخصصان حوزه های  گوناگون 
کتابخوانی دارند و استفاده از تجربیات دیگران 
در قالب خواندن کتاب را بهترین راهکار برای 
پیشرفت می دانند. این مهم در برخی کشور ها 
کم و بیش کمرنگ شده یا شکل های دیگری 
با  هم  خودمان  کشور  در  است.  گرفته  خود  به 
همه اینکه سرانه مطالعه کم است و مشکالتی 
داریم،  هم  ...را  و  کتاب  باالی  قیمت  همچون 
نمی توان انکار کرد که در بین مردم کتاب ارج 

و قرب خاص خود را دارد.
اشاره  هم  قبل  های  سرمقاله  در  که  همانطور 
کمبود  به  مطالعه  سرانه  کاهش  از  بخشی  شد، 
گردد  برمی   ... و  ها  کتابخانه  و  مطالعه  فضای 
این  در  که  است  زیرساخت های الزم  که جزو 
این  از  جدای  داریم.  هایی  ضعف  خصوص 
ها  کتابفروشی  در  چندانی  رونق  هم  موضوع 
نیست. البته هرچند مدت طرح های خوبی برای 
متاسفانه  شوداما  می  انجام  کتابخوانی  ترویج 
آنطور که باید اطالع رسانی نمی شود و بسیاری 
از مردم بعد از پایان آن متوجه می شوند.جدای 
باید  هم  مردم  دارند،  وظایفی  که  مسئوالن  از 
بکوشند در حد توانمندی خود هم کتاب بخوانند 
و هم برای ترویج این کار ارزشمند تالش کنند.

حتی شده با کاری ساده مثل قرض دادن  کتاب 
که  کتابهایی  معرفی  و  آشنایان  و  دوستان  به 
دلنشین بوده و خواننده را جذب می کند.همین 
اینکه  برای  شود  ای  زمینه  تواند  می  ساده  کار 
اقبال جامعه به سمت مطالعه کتاب حتی موردی 

و گزینشی، بیشتر شود.
طرحی  استان،  مرکز  مساجد  در  هم  تازگی  به 
است  قرار  آن  منبای  بر  که  است  اجرا  حال  در 
کتابخانه های مساجد غنی تر شوند.در این طرح 
مردم کتابهای مازاد برنیاز خود را به مساجد اهدا 
می کنند و اینگونه مساجد به عنوان یک فضای 
معنوی که عموم مردم هم با آن سرو کار دارند 
می  تبدیل  خوانی  کتاب  ترویج  برای  محلی  به 
برنامه  است.اینگونه  ارزشمند  بسیار  که  شوند 
کتابخوانی  ترویج  به  که  کارهایی  و  ها  ریزی 
تاثیر  کند،  می  کمک  عمومی  های  مکان  در 
بسزایی روی مخاطب داشته و می تواند جامعه 
با آن سوق  را به سمت کتاب و دوستی دوباره 
مسلما  باشد،  بیشتر  کتابخوانی  هم  دهد.هرچه 
گوناگون  سطوح  در  جامعه  ارتقای  و  پیشرفت 
کتاب  اهدای  سنت  که  امید  دارد.  دنبال  به  را 
شهر  در  آشنایان   و  دوستان  به  دادن  امانت  و 
واستان فرهنگی ما بیشتر در بین مردم گسترش 

یابد و پررنگ تر از همیشه شود.

تعطیلی 2 روزه موزه های باغ اکبریه

صداوسیما-موزه های مجموعه میراث جهانی باغ اکبریه بیرجند به مدت 2 روز تعطیل است.به گزارش صداوسیما، موزه های 
مجموعه جهانی باغ اکبریه 30 و 31 خرداد به علت اجرای عملیات عمرانی و مرمتی تعطیل خواهد بود.موزه های باستان 

شناسی، مردم شناسی،  مفاخر و مشاهیر ملی استان و نمایشگاه دائمی فرش دستباف در محل باغ جهانی اکبریه قرار دارد.

خراسان جنوبی میزبان طرح اشتغال زایی با زالو در کشور

حسینی- مسعود بهارشاهی جوان 30 ساله بیرجندی، اولین نفری 
است که کار پرورش زالو را در خراسان جنوبی شروع کرده است. 
او که جز5 پرورش دهنده برتر زالوی کشور محسوب می شود، 
مهمان  روزنامه آوای خراسان جنوبی بود. مجموعه پرورش زالوی 
وی دارای 12 هزار قطعه زالوی مولد ثابت است که ظرفیت تکثیر 
تا 20 هزار قطعه را نیز دارد. همچنین دارای 200 هزار تا 500 هزار 
قطعه زالوی پرورشی می باشد. بهارشاهی با بیان این که روی نژاد 
زالوی ایرانی با هدف جلوگیری از انقراض آن، کار می کنیم، ادامه 
داد: به اذعان متخصصان این حوزه ، زالوی ایرانی در بین رقبای 
اروپایی و تایلندی بهترین نوع زالو به لحاظ تعداد آنزیمی که در 
بدن وارد کرده و شکافی که روی بدن ایجاد می کند، می باشد.

وی از فعالیت نزدیک به 150 نفر پرورش دهنده زالو در خراسان 
جنوبی اشاره کرد و افزود: مجموعه ما با داشتن دانش های روز دنیا 
، فراگرفتن دوره های پرورش زالو در روسیه و روش های تغذیه 
ای منحصر به فرد زالو در کشور، توانستیم به پرورش دهندگان در 
شهرهایی همچون تهران، کرج، کرمان، یزد، شهرکرد، آبادان و 
اصفهان نیز آموزش دهیم. وی که برای توسعه کار زالو تاکنون 
تالش های بسیاری انجام داده است، عنوان کرد: اولین شخصی 
بودم که پرورش زالو در آکواریوم را بر اساس روش های اروپایی 
وارد ایران کردم. همچنین برای افزایش تخم گذاری زالو از بستر 

مخصوص ابداعی خود استفاده می کنم.

100 درصد ضمانت خرید در طرح
 اشتغال زایی با زالو

این جوان کارآفرین ، از طرح اشتغال زایی خود در کشور نیز سخن 
گفت و توضیح داد: ابتدا فراخوانی رسمی در کشور زدیم تا افراد 
عالقه مند به پرورش زالو ، با ما تماس بگیرند، تامین تجهیزات و 
لوازم پرورش از طریق مجموعه ما خواهد بود و مشاوره و آموزش 
ها نیز رایگان انجام می شوند. به عبارت دیگر تا زمان بهره برداری 
همراه آنان خواهیم بود. در این طرح 100 درصد ضمانت خرید را 
داریم و محصول تولیدی آن ها دارای بازار فروش خواهد بود. حتی 
زالوی مرده آن ها را نیز برای مصارف آرایشی بهداشتی خریداری 
می کنیم.بهارشاهی از تماس نزدیک به هزار و 500 نفر طی ماهی 
که از فراخوان گذشته خبر داد و گفت: با این حال، نیاز به زمان 
بیشتری برای آشنایی مردم با زالو داریم. از طرفی شرایط کشور به 
گونه ای است که فرد دارای سرمایه خیلی سخت وارد حرفه تولید 

شده و ریسک آن را نمی پذیرند.
وی با تاکید بر این که هر فردی با داشتن 10 میلیون تومان سرمایه 
و فضای 12 الی 15 متری حتی در خانه و آپارتمان می تواند وارد 
کار پرورش زالو شود و ماهیانه 1 میلیون و 500 هزار تومان درآمد 
اداره کل  امداد،  کسب کند، خاطرنشان کرد: مددجویان کمیته 
بهزیستی و کسانی که واقعا دنبال اشتغال زایی هستند می توانند از 

این طرح استفاده کنند.وی خواستار همکاری بیشتر این ارگان ها و 
بسیج سازندگی شد و افزود: حتی اداره کار می تواند کسانی که از 

بیمه بیکاری استفاده می کنند را برای این طرح معرفی کند.

بیشترین دغدغه فعلی ، 
تامین خون از کشتارگاه ها است

بهارشاهی عمده مشکل فعلی این حرفه را دیدگاه عموم نسبت 
به زالو دانست و عنوان کرد: ابتدای کار در استان، زالو را موجودی 
چندش آور می دیدند و آن زمان جرئت آوردن نام آن را نداشتم. 

بر روی اطالع رسانی و تبلیغ زالو کار زیادی انجام دادیم و اکنون 
اوضاع بسیار بهتر شده است. وی با اشاره به این که بیشترین دغدغه 
فعلی ، تامین خون از کشتارگاه ها است، تصریح کرد: مدیر کل 
دامپزشکی استان فردی بسیار پیگیر بوده و برای اشتغال زایی 
در این حرفه همکاری زیادی دارند اما برای تامین خون گاهی 
به مشکل بر می خوریم که با همکاری بیشتر این ارگان ها مشکل 
حل می شود. بهارشاهی با بیان این که تمام آموزش های قرنطینه، 
بهداشت و خرید و فروش را رعایت می کنیم، ادامه داد: با این حال 
برخی تصور می کنند زالو ناقل بیماری از خون است، در حالیکه 
اصال چنین چیزی امکان پذیر نیست. زالو فقط مکنده بوده و آنزیم 
منتقل می کند.وی از رزومه غذا و داروی آمریکا در سال 2006 
سخن گفت و بیان کرد: طبق این رزومه زالو به عنوان درمانگر 
شناخته شده و حتی داروخانه ها اجازه فروش آن را دارند اما این جا 
هنوز عده ای این موضوع را قبول ندارند و در همین راستا همکاری 

ها ضعیف می باشد. از طرفی اصرار به اجرای قوانینی دارند که برای 
شهرهای بزرگی همچون تهران نوشته شده است!

این جوان کارآفرین به درخواست هایی که از طرف یزد و گلستان 
برای انجام کار به وی شده بود، اشاره کرد و گفت: مطمئنم بسیاری 
از مشکالت فعلی ما در این استان ها مرتفع می شد، اما ترجیح 

دادیم برای استان خودمان تالش کنیم.

زالو، برترین درمانگر در طب سنتی

این جوان کارآفرین، با تاکید بر این که زالو به لحاظ درمانی باالترین 

سطح را در طب سنتی و حتی ترمیم بافت های از بین رفته در 
جراحی ها دارد، عنوان کرد: طبق بیانیه پزشک معتبری از خارج 
از کشور، بیمارستان های ایران تکمیل نیستند زیرا اتاق زالودرمانی 
ندارند! زالو حتی در زمانی طالیی احیای فرد پس از سکته نیز بسیار 
موثر و شفادهنده است. بهارشاهی از ارتباط خوب با پزشکان طب 
سنتی در سراسر کشور سخن گفت و ادامه داد: بیشترین تولیدات 
ما به استان های دیگر همچون تهران، البرز، همدان، اصفهان و 

آذربایجان شرقی و غربی ارسال می شود.

هدف ما، جلوگیری از واردات غیر قانونی زالو است

وی به اهداف پیش روی خود نیز اشاره کرد و گفت: قصد دارم در 
وهله اول جلوی واردات غیرقانونی زالو به کشور را بگیرم که این کار 
با افزایش تولید زالو محقق می شود. هدف از طرح اشتغال زایی ما 

نیز همین است. وی با اشاره به این که در مرحله دوم باید بازار ایران 
از زالوی تولیدی اشباع شود، خاطرنشان کرد: گام سوم، صادارت 
است، هر چند در همین مدت نیز درخواست هایی از چین، امارات، 
عراق و روسیه داشتیم اما از آنجاییکه این درخواستها براساس 

قراردادهای سالیانه می باشند، ابتدا باید ظرفیت تولید را باال ببریم.

از تکثیر و پرورش زالو تا تهیه
 لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی

بهارشاهی از تهیه زمینی 10 هکتاری برای راه اندازی “کارخانجات 
شرکت اُنیک” نیز سخن گفت و اضافه کرد: در این مجموعه 
قصد داریم صفر تا صد کار با زالو از تکثیر و پرورش گرفته تا تهیه 
لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی را انجام دهیم. با فعال شدن این 
مجموعه، بزرگترین و تنها گروه کارخانجات زالو را در کشور خواهیم 
داشت.آنزیم گیری از زالو نیز جزو بخش های پردرآمدی است که 
بهارشاهی برای مجموعه خود برنامه ریزی کرده است. وی از نیاز 
به سرمایه 5 میلیارد تومانی برای راه اندازی این بخش خبر داد 
و یادآور شد: با توجه به سود سنگین بانک ها و زمان بر بودن 
سوددهی کار با زالو، سعی می کنیم از تسهیالت استفاده نکنیم و با 

سرمایه ایجاد شده از طریق اشتغال زایی کار را پیش ببریم.
بهارشاهی انتقادی نیز از برخی دستگاه های اجرایی استان داشت 
و افزود: آن ها زالو را خود خریداری کرده و برای پرورش به فرد 
متقاضی می دهند در صورتیکه تنها پرورش زالو سودی ندارد. از 
این ارگان ها تقاضا دارم اکنون که حاضریم آموزش را رایگان انجام 
دهیم از فرصت برای اشتغال زایی استفاده کنند.مجموعه پرورش 
زالوی بهارشاهی، به اذعان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، 
قطب پرورش زالوی کشور می شود اگر ارگان های مربوطه برای 
حل مشکالت این حرفه همکاری الزم را داشته باشند. با توجه به 
شعار امسال و رونق تولید، پرورش زالو نیز می تواند با سرمایه اندک 

و فضای کم، در اشتغال و هم تولید و درآمدزایی موثر باشد.

پرورش زالو برای کار در خانه مناسب است

 سید غالمرضا علی پور با دو سال سابقه کار با زالو، از کسانی بود که 
در حین مصاحبه برای انجام مشورت با بهارشاهی به کارگاه تولیدی 
زالو آمده بود. او که کار خود را با هزار قطعه شروع کرده بود، عنوان 
کرد: اکنون هزار و 500 قطعه مولد، تقریبا هزار و 500 قطعه کوکن، 
هزار قطعه الرو و 3 هزار قطعه هم مخصوص آرایشی و بهداشتی 
داریم. وی با بیان این که کار با زالو، درآمد و سود بسیار خوبی دارد، 
اضافه کرد: پرورش زالو برای کار در خانه به دلیل این که نه صدایی 
دارد و نه بویی، مناسب است. به گفته وی ابتدای امسال به دلیل این 
که زالوی صیدی به بازار نیامده بود قیمت هم باال رفت. از طرفی 

هر چه زالو تولید کنیم باز هم بازار کشش آن را دارد.

بهارشاهی: با همکاری ارگان ها، استان قطب پرورش زالوی کشور می شود

افتتاح 10 پروژه حوزه سالمتگفتگو با جوان کارآفرین هم استانی:
 در انتظار اجرای تعهد دولتی ها

مهر-مدیرعامل مجمع خیرین سالمت گفت: 10پروژه 
مجمع خیرین سالمت استان برای افتتاح در انتظار 
اجرای تعهد دستگاه های دولتی است. حسینی اظهار 
کرد: خیرین در زمینه تعهدات خود پیرامون پروژه های 
سالمت محور خراسان جنوبی بسیار متعهدانه عمل 
کردند ولی برخی از پروژه ها به دالیلی برای افتتاح 
با مشکل رو به رو است.مدیرعامل مجمع خیرین 
سالمت بیان کرد: به واسطه فراهم نبودن برخی زیر 
ساخت ها چون برق و عدم تعهد دانشگاه علوم پزشکی 
و استانداری به سهم مشارکتی شان 10 پروژه سالمت 
محور علیرغم اجرای تعهد خیرین هنوز افتتاح نشده 
است.حسینی با اشاره به اینکه سهم خیرین در این 
پروژه ها حدود 50 درصد بوده است، ادامه داد: بیشتر 
این پروژه ها مرکز خدمات جامع سالمت بوده است و 
اکنون نیز دو پروژه در درمیان نیز آماده افتتاح است. 
وی گفت: با همکاری یک ایرانی خیر ساکن در خارج 
از کشور دو پروژه سالمت محور را در قائن کلنگ زنی 
کرده ایم که یک پروژه مرکز جامع خدمات سالمت 
در نیمبلوک در 535 متر مربع و یک پروژه دیگر نیز 
در شهر قائن با 500 متر مربع است. وی بیان کرد: 
سهم این خیر نیکوکار در این دو پروژه حدود یک 
و نیم میلیارد تومان است که امیدواریم در ارتقا بخش 

سالمت شهرستان قائن مؤثر باشد.

طرح ملی » با مهر تا مهر« اجرا می شود

 غالمی-معاون جوانان جمعیت هالل احمر از اجرای 
طرح ملی با مهر تا مهر با هدف جمع آوری کتاب، 
لوازم التحریر و اسباب بازی برای کودکان مناطق 
سیل زده کشور در استان خبر داد.موهبتی گفت: این 
طرح با هدف خدمت رسانی بهینه به مردم آسیب 
از سیل امسال به ویژه کودکان و نوجوانان  دیده 
اجرایی می شود.موهبتی کاهش آالم هموطنان در 
مناطق سیل زده کشور را از اهداف اجرای این طرح 
عنوان و اظهار کرد: وظیفه انسانی ماست که توجه 
خانواده های  روزمره  گرفتاری های  در  کودکان  به 
آسیب دیده فراموش نشود و خواسته های آنان از 
فهرست نیازها حذف نکنیم. وی با بیان اینکه با 
التحریرها و کتابفروشی ها رایزنی  برخی از لوازم 
به  راستای کمک  در  را  تا محصوالت شأن  شده 
سیل زده ها با تخفیف 20 تا 25 درصد به فروش 
برسانند، ادامه داد: مردم نوع دوست استان می توانند 
برای مردم آسیب  التحریر  لوازم  و  با خرید کتاب 
کتاب  و  التحریرها  لوازم  این  از  سیل  از  دیده 
فروشی های به یاری کودکان این مناطق بشتابند.
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سرویس کولر در اسرع وقت 
09150902993

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی

آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران )سهامی عام( به شماره ثبت 1397 و شناسه ملی 10360031156 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/01 و پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - با استعفای آقای محمد دیمه ور به شماره ملی 0651714702 از عضویت در هیئت مدیره موافقت گردید و از آقای حمید رضا 
نیک کار به شماره ملی 0651664748 عضو علی البدل هیئت مدیره دعوت به عمل آمد و به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 2 - آقای حاجی محمد نصیری با شماره ملی 5239674108 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای سید مهدی کاظمی با شماره ملی 5239733732 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی با شماره ملی 
5239688966 به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمد اکبری آواز با شماره ملی 5239096047  و آقای حمید رضا نیک کار 
با شماره ملی 0651664748 و آقای امید نصیری با شماره ملی 5230013370 و آقای امان اله کاظمی با شماره ملی 5239671141 
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، 
قراردادها ، چک ها و سفته ها با سه امضای آقایان حمید رضا امینی )مدیر عامل( و عبدالمجید کاظمی )عضو موظف هیئت مدیره( 
به طور ثابت و امضای یکی از آقایان حاجی محمد نصیری )رئیس هیئت مدیره( و سید مهدی کاظمی )نایب رئیس هیئت مدیره( و 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای حمید رضا امینی )مدیر عامل( و مهر شرکت صادر خواهد گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497742(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی عشایری شهید وطن خواه سرایان به شماره ثبت 289 و شناسه ملی 10100068740 به استناد 
امور عشایر شهرستان  اداره  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/07 و مجوز شماره 500/5/11/207 مورخ 1397/8/14 
سرایان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد ایزد پناه به شماره ملی 0859456031 به سمت مدیرعامل شرکت برای باقی 
مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای حسن مختاری پور )رئیس هیئت مدیره( و آقای محمد ایزد پناه )مدیرعامل( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرایان )497745(

آگهی تغییرات شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی ) سهامی خاص( به شماره ثبت 1777 و شناسه ملی 10360034923 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 و به موجب مجوز شماره 1397/09/22-2986/22/97 مدیریت حج و 
 زیارت استان خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید بیرجند - خیابان مدرس -

کوچه شیرین 2 کوچه شهید آیت اله مدرس 3 - پالک 10 - کد پستی 9713856146 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497743(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیلهای 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 1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - موسسه پیام محاسب ایرانیان به شماره ثبت 5982 و شناسه ملی 14007466000 به سمت بازرس اصلی و آقای رسول سابقی 
با کد ملی 5639500875 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - 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 )497744(

     32 44 66 66/32 42 43 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

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

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

مودیان محترم اظهارنامه های مالیات )مشاغل - خودرو( 
مرکز تخصصی بیمه و مالیات در روز جمعه 9۸/3/31 

از ساعت ۸ صبح تا 12 شب یکسره دایر می باشد. 
پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی- دفتر پیشخوان دولت

3242    3242- چمنی

به تابلوها دقت فرمایید
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پنجشنبه * 30  خرداد 1398 * شماره 4376

تخصیص 3۷ میلیارد تومان اعتبار برای زعفران کاران

صداوسیما - مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی گفت : طرح ملی نوین زعفران به اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان با مشارکت سه استان در حال اجرا است که سهم خراسان جنوبی از این اعتبار ۳۷ میلیارد تومان 
است.بهدانی افزود : تاکنون ۱۳۰ کشاورز و بهره بردار استان در این زمینه شناسایی و معرفی شده اند.وی گفت : در این طرح به کشاورزان آموزش های الزم در خصوص زمان کشت، زمان کود دهی و نوع آبیاری ارائه 
در می شود.بهدانی با بیان اینکه به متقاضیان زعفران کار براساس سطح زیرکشت زعفران تسهیالت پرداخت می شود، افزود: این تسهیالت در مناطق مرزی با سود ۴ درصد و غیرمرزی با سود ۶ درصد پرداخت می شود. استاندار  از  عکسی  گذشته  روز  آوا.  سالم 

ایشان  سفر  به  مربوط  گویا  دیدم  مجازی  فضای 
در  پشتی  بر  زده  تکیه  پیرمردی  بود.  قاین  به 
و  مردم  و  ایشان  سخنان  به  استاندار  سر  باالی 
جمع  در  بیشتر  که  حالتی  میداد  گوش  مسئوالن 
دیگر. جایی  در  نه  و  میبینیم  مان  خودمانی  های 
خواستم از طریق روزنامه شما به مدیرانی که چند 
دقیقه برای رفع مشکالت مردم وقت ندارند بگویم 
استاندار این چندین صادقانه و بی ریا در بین مردم 
است  گرفته  جای  مردم  دل  در  که  است  نشسته 

پس لطفا ایشان را سرمشق خود قرار دهید.
ارسالی به تلگرام آوا
روستای مهمانشهر از توابع شهرستان زیرکوه با ۴۰۰ 
خانوار اصاًل تلفن همراه آنتن نمیده یا اینترنت نداره 

لطفا رسیدگی شود.
ارسالی به تلگرام آوا
چقدر شعاردادن راحته.یه آمار بگیرید ببینید از این ۳ 
هزار معتاد چند نفر تا حاال پاک موندن یا از اون2۰۰ 
نفرچند نفر موفق شدن وام بگیرند ... خودم سال 92  
زیر نظر بهزیستی پاک شدم ولی طبق معمول چون 

بند پ نداشتم.  نتوانستم وام بگیرم. التماس دعا
99۰...۰۰9

در  محترم  شهردار  زحمات  از  تشکر  و  سالم  با 
شامل  زندگی  اولیه  نیازهای  علی)ع(  امام  شهرک 
وجود  اتوبوس  سرویس  پارک،  مدرسه،  نانوایی، 
ندارد جالب است از پول اعضا تانکر جهت آبیاری 
متولی  نهادی  ولی چه  فضای سبز خریداری شده 
به  و  بترسند  مردم  آه  از  مسئوالن  است  رسیدگی 

دور از هیاهو کاری بکنند.
9۰۳...۴2۱

سالم. ضمن عرض خسته نباشید به مدیریت  اداره 
اوقاف و امور خیریه، در رابطه باسقاخانه نیلوفر  که مردم 
از نقاط دور و نزدیک شهر برای برداشت آب به این 
مکان  می آیند و از هر ده روز شاید یک روز آب باز 
باشد یا نباشد و این بی نظمی باعث نارضایتی مردم 
شده است. بهتر است تدبیری اندیشه شود تا کار خیرین 

و واقفان بی اجر نباشد. با تشکر
9۱5...۴88

با سالم. شهرداری محترم حدود 2۰۰ تا ۳۰۰ متر از 
حاشیه خیابان یاسمن بلوار آوینی رو تعریض کردن 
وهنوز خاکی است با توجه به تردد زیاد به جهت وجود 
اداره امور مالیاتی وعرض کم خیابان، مردم در عذابند 
خواهشمندیم نسبت به روکش این تکه کوچک اقدام 

کنند زیرسازی هم انجام شده وآماده است.
9۱5...9۳5

باسالم از زحمات رئیس محترم هیئت بسکتبال استان 
وهمکارانشان بابت تمهید مقدمات برگزاری تمرینات 

منظم بسکتبال سپاسگزاری می شود.
9۱5...۴5۰

سالم جناب آقای دکتر جاوید خواهشمندیم نسبت به 
پرداخت اضافه کار اردیبهشت و خرداد پرسنل آتش نشانی 

اقدام نمایید. با تشکر  از  زحمات جنابعالی
ارسالی به تلگرام آوا
امیرآباد  روستای   ۱۱ امامت  کوچه  در  خانواده  چند 
بیرجند هستیم که خانه های ما از برق بی نصیب است. 
مسئوالن هم در پیگیری این موضوع نبود اعتبار را 
بهانه می کنند در حالی که بقیه خانه های اطراف به 

این نعمت دسترسی دارند.
یک شهروند
دهستان دوست آباد ازتوابع شهرستان سرایان از داشتن 
اینترنت ضعیف همراه اول وایرانسل رنج می برند لذا 
مسئوالن  طریق  از  خصوص  این  در  الزم  اقدامات 

پیگیری شود. ممنون
یک شهروند
من االن نزدیک به دو هفته است که هر شب با دو 
الی سه خط شماره تامین اجتماعی رو می گیرم برای 
گرفتن نوبت متخصص ولی تا بحال موفق نشدم. دیگه 
واقعا نمی دونم چکار باید کرد. نوبتها کمتر ازیک دقیقه 

تکمیل میشه لطفا رسیدگی شود
یک شهروند
راننده مینی بوس هستم و از این طریق امرار معاش می 
کنم. سال گذشته یک جفت الستیک به قیمت ۴۰۰ 
هزار تومان تهیه کردم اما حاال رقم به دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان برای دو حلقه الستیک رسیده است. با این 

گرانی تکلیف مینی بوس داران چیست؟
یک شهروند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

کنکور و رویای ناتمام جوانان 
این روزها قشر عظیمی از جوانان کشور و خانواده هایشان درگیر مسئله حساس 
و در نوع خود منحصر به فردی به نام کنکورند که عملکرد والدین و آموزش 
صحیح در این زمینه نقش مؤثری در موفقیت فرزندان دارد.به گزارش تسنیم، این 
حساسیت این روزها به اوج خود رسیده و تا چند روز  دیگر ادامه دارد.گذشته از 
استرس و اضطراب هایی که این موضوع  برای داوطلبان و خانواده هایشان به همراه 
دارد حرف و حدیث های زیادی راجع به کنکور وجود دارد.بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که تعیین تکلیف آینده یک جوان که چیزی در حدود ۱2 سال از عمر 
خود را صرف آماده شدن برای کنکور کرده نباید به چهار ساعت زمان محدود 
شود و عده ای دیگر به محتوای آن ایرادات جدی وارد می کنند و دانش آموزان از 
شب های سخت و پر استرس کنکور گالیه دارند. حال آنکه قطعاً کنکور الزاماً با 
استعدادها و یا باهوش ترین ها را مشخص نمی کند و چه بسا بسیار افرادی که در 
عین شایستگی های فراوان از این غول بی شاخ و دم شکست می خورند و دلزده از 
درس و دانشگاه عطای کنکور و دانشگاه را به لقایش می بخشند و یا خانه نشین 

می شوند و یا راهی خدمت مقدس سربازی!

یک سال پشت کنکور ماندم

مریم از دانش آموزان مدارس نخبگان که سال پیش هم در کنکور شرکت 
کرده و چون رشته مورد عالقه اش را قبول نشده است امسال نیز برای شرکت 
در کنکور تالش می کند در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: با معدل باالی ۱8 
در رشته تجربی  فارغ التحصیل شدم و به امید قبولی در پزشکی در آزمون های  
موسسات گوناگون شرکت کردم.وی افزود: هر دفعه که فامیل و آشنا به من 
می رسیدند و من را خانم دکتر خطاب می کردند علیرغم اینکه احساس غرور 
می کردم در درون ترس و استرس داشتم که نکند قبول نشوم.وی ادامه داد: 
با وجود تالش های یکساله نتوانستم در رشته مورد عالقه قبول شوم و امسال 
دوباره کنکور می دهم و امیدوارم با تالش امسال بتوانم رشته خوبی قبول شوم 

و آینده خودم را بسازم.

مشکالت اقتصادی مانع حضور در کالس های آموزشی شد

را  خود  کنکور  استرس  ایجاد  دلیل  مهمترین  بیرجندی  آموز  دانش  مهدی 
مشکالت اقتصادی می داند و می گوید: زمانی که نتوانیم از تست های گوناگون 
و مربیان مجرب استفاده کنیم پس موفق هم نمی شویم.وی افزود: دانش آموز 
عالوه بر درس خواندن به تفریح هم نیاز دارد که متأسفانه امروزه برای رفتن به 
سینما یا خرید کتاب باید کلی هزینه کرد.وی خاطرنشان کرد: در شهر بیرجند 
هم مثل شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد امکانات و دسترسی به کتاب 
نیازم  مورد  برای خرید کتب  کرد:  بیان  بیرجندی  دانش آموز  نیست.این  مهیا 
مجبورم اینترنتی خرید کنم آن هم معلوم نیست کتابی که به دستم می رسد 

همانی باشد که مدنظرم است.

در هیچ موسسه آموزشی ثبت نام نکردم

به  بیرجندی که در کنکور سال گذشته موفق  زارع  پسر جوان  امیرحسین 
کسب رتبه هفتم شد یادآور شد: تمام تالشم را برای موفقیت در منزل و در 

نام نکردم.وی به  انجام دادم و در هیچ موسسه آموزشی ثبت  کنار خانواده 
بر روی رشته مورد عالقه خود تمرکز  آموزان کنکوری توصیه کرد:  دانش 
کنند و تا جایی که امکان دارد تا زمان کنکور از فضای مجازی فاصله بگیرند.
رتبه هفتم گروه علوم تجربی کنکور سراسری 9۷  با بیان اینکه تا جایی که 
امکان دارد برای موفقیت در کنکور رشته مورد عالقه خود را مدنظر داشته 
در شرایط  فقط  از کالس های کنکور  آموزان  دانش  باشند خاطرنشان کرد: 

خاصی که نیاز دارند استفاده کنند.

نظارت بیشتر مسئوالن بر مؤسساتی 
که کنترلی بر آنها نیست

برخی  می بینیم  گاهی  اینکه  بیان  با  دارد  کنکوری  فرزند  که  کریمی  رضا 
می فروشند  گزافی  قیمت  به  را  جزوه  و  دی  چند سی  آموزشی  موسسات  از 
به  انجام می شود و  این موسسات نظارت الزم  بر  گفت: مردم فکر می کنند 
این انتشارات و تبلیغات اعتماد می کنند در حالی که بسیاری از این موسسات 
فقط پول می گیرند.وی یادآور شد: در شهر کوچکی مثل بیرجند موسسه قابل 
این چالش  پیدا می شود و  اعتمادی که در طراز شهرهای بزرگ باشد کمتر 
مردم  برای  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  کنکوری  دانش آموزان  برای  بزرگی 
موفقیت فرزندانشان مهم است و به خیلی از مسائل جزیی و حاشیه ای توجه 
ندارند اظهار داشت: برخی از این موسسات و آموزشگاه های فعال در این حوزه 

که حتی برخی از آنان مجوز فعالیت هم ندارند جای تأمل و نگرانی دارد.

تمام هزینه های کنکور از جیب والدین

کریمی بیان کرد: اگر چه کالس های تقویتی و یا استفاده از وسایل کمک آموزشی 
و حتی معلم خصوصی در برخی موارد که دانش آموز در درس یا دروسی دچار 
مشکل است توجیه منطقی دارد اما شوهای تبلیغاتی گسترده در مورد کنکور که 
با شگردهای روانی و جذب هدفمند مخاطب صورت می گیرد در ذهن خانواده ها 

و محصالن تاثیرگذاری زیادی دارد تا جایی که محصل ناخودآگاه به خود تلقین 
می کند در صورت عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی تبلیغی شانس موفقیت 
در کنکور را ندارد. وی تصریح کرد: امروزه ناعدالتی آموزشی در آموزش و پرورش 
وجود دارد و آن وجود مدارس خاص است و متأسفانه در سال های اخیر تجارت 

کنکور موجب ترس خانواده ها و ترس از آینده فرزندانشان شده است.

فشار خانواده برای قبولی داوطلبان
 کنکور در رشته های خاص

علی رضایی روانشناس خانواده و جوانان  نیز گفت: باتوجه به اینکه فشارهای 
خانواده برای پذیرش داوطلبان در کنکور و ورود به دانشگاه باالست متأسفانه 
این روزی ها کنکوری ها تمام آینده خود را منوط به قبولی در دانشگاه می دانند 
و استرس زیادی را متحمل می شوند.وی با اشاره به اینکه بیشترین فشارهای 
روانی که به داوطلبان کنکور وارد می شود مربوط به جامعه،  خانواده و همساالن 
است خاطرنشان کرد: این تفکری که حتما باید در دانشگاه قبول شد تا موفق 

باشید مشکل بزرگی برای جوانان به وجود می آورد.این روانشناس خانواده و 
جوانان با اشاره به اینکه  خانوادهها باید به گونه ای برخورد کنند که دانش آموز 
اینگونه تصور نکند که تمام آینده و زندگی اش در ورود به دانشگاه خالصه 
اینکه در کنکور موفق  با وجود  از دانش آموزان  یادآور شد: بسیاری  می شود 
نیستند می توانند در مشاغل هنری و کارهای عملی موفق باشند.وی با بیان 
اینکه منشأ استرس کنکور، خانواده ها و به ویژه پدران و مادران هستند و از 
طریق آنها این استرس به دانش آموزان انتقال می یابد افزود: بیشترین میزان 
که  است  آزمون  برگزاری  زمان  به  شدن  نزدیک  پایانی  ساعات  در  استرس 
از طریق خانواده ها و اطرافیان به دانش آموزان تزریق می شود در حالی که 
خودشان اطالع ندارند و فکر می کنند در حال راهنمایی کردن فرزندانشان و 

دلداری دادن به آنها با هدف کاهش استرس هستند.

شرایط مناسب تغذیه ای برای روز کنکور

تمام  کنکوری ها  والدین  روزها  این  گفت:  نیز  تغذیه  کارشناس  احمدی  الهه 
تالششان را می کنند تا شرایط مناسب محیطی و تغذیه ای را فراهم کنند و 
شاید در مورد تغذیه روز کنکور زیاد ندانند و به همین خاطر فرزندشان را دچار 
مشکل کنند.وی یادآور شد: روز کنکور سر جلسه به دانش آموزان کیک داده 
می شود اما بهتر است در این روز از قندهای مصنوعی مصرف نکنند.وی با بیان 
اینکه انجیر، توت خشک، خرما و کشمش به عنوان مواد دارای قند طبیعی است 
افزود: این مواد برای جلسه کنکور مفید است چون هم حملشان راحت است 
و هم باال و پایین رفتن ناگهانی قند خون را به همراه ندارند.این کارشناس 
تغذیه بر ضرورت مصرف آب در سر جلسه کنکور تاکید کرد و گفت: آب برای 
گردش خون و عملکرد سلول های مغز الزم است.این متخصص تغذیه خوردن 
صبحانه کامل را برای دانش آموزان کنکوری از واجبات دانست و یادآور شد: 
برای صبحانه روز کنکور نیز باید ترکیبی از لبنیات و پروتئین مانند گردو و پنیر، 
یک لیوان شیر و تخم مرغ استفاده شود.وی تاکید کرد:  کنکوری ها بهتر است 
شب قبل از آزمون از خوردن غذاهای پرحجم پرهیز و بیشتر از گوشت مرغ 

ترجیحاً آب پز یا کباب شده و همچنین گوشت کبابی کم نمک استفاده کنند.

علم منشأ قدرت است

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته در 
استان ۱۳ هزار و ۶۳۰ داوطلب در کنکور سراسری شرکت کردند اظهار داشت: 
بیشترین آمار شرکت کنندگان مربوط به داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی 
با یک هزار و ۱55 نفر و کمترین آن مربوط به گروه آزمایشی ریاضی با ۱۳۴ 
داوطلب بوده است.علی اصغر موسوی کیا بیان کرد: قطعا  علم منشأ قدرت است 
و امروزه کشورهایی که از ظرفیت های علمی باالتری برخوردار هستند توسعه 
بیشتری خواهند داشت.وی گفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده در چهار 
سال گذشته افتخارآفرینی کنکوری ها در بیرجند سیر صعودی داشته  است.
آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد: سال 9۷ تعداد 9۰ دانش آموز 
با احتساب منطقه دو موفق به کسب رتبه زیر سه رقمی شدند و اگر شهرستان 
محسوب  سه  منطقه  جنوبی  خراسان  شهرستان های  سایر  مانند  هم  بیرجند 
می شد بدون شک افزایش چشمگیری در کسب رتبه های برتر خواهیم داشت.
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جوابیه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

*جوابیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص شکواییه 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  در صفحه ۳  شده  درج 
مورخ 98/۳/8 با عنوان )همسرم به دلیل بی توجهی دکتر 
جراح در پرونده پزشکی مبنی بر اینکه بایستی بعد عمل 
به آی سی یو منتقل می شد نه بخش عمومی، اکنون 
دچار کمای عمیق شده، این بی توجهی که ناشی از غرور 
پزشکی می باشد را با چه مرهمی درمان کنم و این بی 
عدالتی را در ماه عدل علی )ع( به کدام محکمه ببرم؟ آیا 
فریاد رسی هست؟ به شرح ذیل ارسال می گردد: با توجه 
به ادعا و اصرار نامبرده مبنی بر کوتاهی پزشک، متقضی 
است ایشان جهت ارائه مشخصات بیمار و طرح شکایت 

به مراجع ذیربط )سازمان نظام پزشکی( مراجعه فرمایند.

*احتراما به استحضار می رساند با توجه به مشاهده 
انجام  بهانه  به  ناشناس  افراد  مراجعه  از  مواردی 
واکسیناسیون به درب منازل مردم، مستدعیست دستور 
فرمایید خبر ذیل به هم استانی های عزیز اطالع رسانی 
بهداشتی  معاونت  از  صادره  اطالعیه  براساس  شود. 
دانشگاه، به اطالع مردم شریف استان خراسان جنوبی 
می رساند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمان حاضر 
به  نیاز  که  همگانی  واکسیناسیون  طرح  هیچگونه 
مراجعه به در منازل داشته باشد در حال اجرا ندارد، لذا 
چنانچه فرد یا افرادی به بهانه واکسیناسیون به  منازل 
مراجعه نمایند ضمن خودداری از هرگونه همکاری با 
مراجعین مراتب را سریعا به شماره تلفن: ۳2۴۴9۰۰8 

اطالع دهند.

خداحافظی با مدارس خشت و گلی تا مهر ماه

خبرخوشبرایدانشآموزانخراسانجنوبی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از 
احداث دومین مدرسه کمیساریای عالی پناهندگان در استان خبر 
داد و گفت: سه مدرسه خشت و گلی در استان وجود دارد که 
تالش می شود تا مهرماه عملیات بازسازی این مدارس به پایان 
برسد. به گزارش تسنیم از بیرجند، از مهمترین و واجب ترین 
نیازهای هر جامعه ای امر آموزش و پرورش است و این مهم 
بنیان سالمت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی  می تواند 
نیز سیاسی جامعه را تحکیم و تقویت کند.نظام تعلیم و تربیت 
ناپذیر است و این نظام رکن  انکار  در عصر کنونی ضرورتی 
اساسی توسعه هر جامعه به شمار می رود و بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته نیز اولویت اول خود را در توسعه نظام آموزشی 
قرار داده اند اما معضل فرسودگی و مکان های آموزشی خشت 
و گلی در ایران هموار از دل نگرانی های نظام آموزشی بوده 
است.در روزگاری که عصر ارتباطات و هوشمندسازی است و 
در بسیاری از مدارس دانش آموزان از بهترین امکانات اعم از 
هوشمندسازی و تکنولوژی برخورداراند هنوز در گوشه و کنار 

استان کویری و مرزی خراسان جنوبی مدارسی خشت و گلی 
وجود دارد که سایه ترس و اضطراب را بر وجود خانواده ها دو 
چندان می کند. درس خواندن در شرایط نامناسب و در مدارس 
غیر استاندارد خشت و گلی با استانداردهای تحصیلی فاصله دارد 
و نبود حداقل امکانات مورد نیاز برای یک کالس مشق هراس، 
انشای دلهره و خطر آوار و تخریب در این مدارس را برای دانش 
را  آموزان تداعی می کند و سبب می شود والدین فرزندانشان 
با نگرانی و دغدغه روانه این مدارس کنند.مدارسی که شاید 
با کوچکترین اتفاق آوارش بر سر دانش آموزان فرود آید و از 
آنجایی که خراسان جنوبی بر روی کمربند زلزله قرار دارد با وجود 
مدارس خشت و گلی نگرانی وجود دارد هر چند در چند سال 
اخیر تا حدود زیادی این مدارس در استان حذف شده و درحال 
حاضر تنها سه مدرسه خشت و گلی وجود دارد که مسئوالن از 
حذف این مدارس خبر می دهند.محمدرضا بیکی اظهار  کرد: 
تالش می شود فعالیت مدارس خشت و گلی در خراسان جنوبی 
به پایان رسد.وی از وجود سه مدرسه خشت و گلی که مراحل 

بازسازی را طی می کنند خبر داد و افزود: عملیات بازسازی این 
مدارس تا مهر 98 به پایان می رسد و دیگر در استان مدرسه 
خشت و گلی نخواهیم داشت.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی و شهر 
بیرجند یکی از کانون های اصلی زندگی مهاجران افغانستانی 
است و جمعیت زیادی از دانش آموزان افغانی را در خود جای 
راستا سال گذشته نخستین مدرسه  این  در  داده است گفت: 
کمیساریای عالی پناهندگان به منظور تحصیل دانش آموزان 
اتباع خارجی در بیرجند راه اندازی شد. بیکی افزود: به زودی و در 
یک ماه آینده عملیات احداث دومین مدرسه کمیساریای عالی 
پناهنگدان با زیربنای یک هزار و ۳۰۰ مترمربع و ۱2 کالس با 
اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان در بیرجند آغاز می شود.وی 
اظهار  کرد: دو میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان از هزینه این پروژه 
توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، یک میلیارد 
تومان آن از محل اعتبارات بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی 

نتو بقیه توسط این اداره کل پرداخت خواهد شد.
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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.
32227177 09155618482              موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۲۹ - ۱۳۹۸/۳/۸ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم مالئی )از محل مالکیت آقای رمضان زحمتی مقدم و خدیجه بهرام پور( فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۳۵۵۰۵۳ در پنج 
سهم مشاع از هشت سهم از ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت ۳۱۸ مترمربع در تمامی پالک ۱۹۱ - اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین - کوچه پست - روبروی اداره پست خریداری از ورثه 
مالکین رسمی آقای رمضان زحمتی مقدم و خانم خدیجه بهرام پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۳/۳۰     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۴/۱۵
محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

بوتان  گاز  کپسول  عدد   ۳ رضایی  فروزنده  خانم  مهریه  پرداخت  به  نژاد  کاری  آقای  مرحوم  ورثه  محکومیت  قبال  در   ۹۷۰۳۵۲ کالسه  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
کار،  میز  پروفیل،  فلزی،  چهارچوب  لوله،  قوطی،  مقداری  و  ریال   ۷۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  پرسی  گاز  کپسول  عدد  یک  و  ریال  میلیون  یک  کارشناسی  قیمت  به  عدد  هر 

 پک بزرگ به ازای هر کیلو ۳۰/۰۰۰ ریال و لوازم مستعمل ماشین از قبیل سیلندر اوراقی کامیون - جعبه آچار - جعبه بکس - صندلی - پمپ - سوپر پیچ و مهره - بلبرینگ - سیلندر - 
سرسیلندر - لوازم ترمز - دینام - پمپ انژکتور ۸ سیلندر - اگزوز - بوش - پوسته - دنده و میل سوپاپ به ازای هر کیلو ۲۰/۰۰۰  ریال توقیف شده است و کلیه اموال فوق به جز کپسول گاز باید وزن 
شود و بر اساس قیمت هر کیلو کارشناسی شده قیمت کل محاسبه خواهد شد و قرار است از طریق مزایده در روز دوشنبه ۹۸/۴/۱۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی 
)خانواده( دادگستری بیرجند به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 

در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی-  مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



موفقیت و انرژی

مشاوره منطقی

به ارزش هایتان فکر کنید

با خودتان صادق باشید، برای رسیدن به رضایت از 
خودتان و موفقیت در زندگی بایستی روی کارهای 
غیر ضروری و حاشیه ها تمرکز نکنید. برای مسیرتان 
برنامه ریزی داشته باشید، روزها و هفته ها را به بطالت 
نگذرانید. از یک برنامه کوچک تا یک هدف بزرگ 
برای همه ی بخش های زندگی تان یک جا باز 
کنید و گاهی نگاه کنید تا کجای مسیرتان را آن طور 
که باید پیش رفتید. ارزش های زندگی تان را پیدا 
کنید و پایبند به آنها باشید، اگر صبح زود از خواب 
پا شدن برای فردی مثل شما کار خوب و پسندیده 
ای است شاید وقتش رسیده از فردا صبح ها زودتر از 
خواب بلند شوید. چقدر خوب هست در مسیر زندگی 
 مان به راهی که آدم های موفق رفتند نگاه کنیم

و تجربه های آنها را مرور کنیم.

مشاوره منطقی سرمایه در مسیر پیروزی

مشاوره، عامل مؤثر و سرمایه رایگانی در مسیر پیروزی و 
موفقیت است . در این باره تئودورپارکر می گوید: کاش 
دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم 
که روش زندگی را به من تعلیم دهد. یک مثل چینی 
نیز می گوید: اگر می خواهی کاری را به درستی  انجام 
دهی، با سه تن از سالخوردگان مشورت کن. در ادبیات 
شیرین فارسی می خوانیم : “آن که بیشتر مشورت می 

کند، کمتر دچار اشتباه می شود،”
آدمی مثبت بین و مثبت اندیش باش. مشورت با آدم 
مثبت اندیش و خوش بین تو را به زندگی و تالش 
ـَل ژاپنی ، می گوید : “ خوش  امیدوار می کند. یک َمث
بین به آینده،  امیدوار است و بدبین از آن بیمناك.” دکتر 
نورمن پیل ، نیز می گوید: “ افکارخوب ومثبت همچون 
تابش نور خورشید بر اتاقی تاریک است که همه جا را 
روشن می کند، به شرط  آن که در و پنجره را نبسته 
و پرده  را پایین نکشیده باشید.” آدم ترسویی نباشد. آدم 
ترسو خطرها و ضررها را چندین برابر می کند. هاریمن 
می گوید: “ آینده را از دریچه ترس و وحشت نگاه نکنید.” 
آدم ترسو آن قدر از شکست صحبت می کند که ناخود 
آگاه شما را به شک و تردید می اندازد ، تالش و حرکت 
را در وجود شما تضعیف می کند و در نتیجه وصول به 
 موفقیت را به تأخیر می اندازد. آدم الف زنی نباش :
آدم الف زن چون طبل غازی است پرغوغا، نه عطر 
عطاری که بی سر و صدا می بوید و فضا را عطرآگین 
می کند. آدم الف زن رؤیایی و متزلزل است، ثبات رأی 
 ندارد و از سر عیب جویی به همه چیز و همه کس 
می نگرد. پس سعی کن با فردی دانا ، خوش بین ، 
مثبت نگر و شجاع مشورت کنید تا راه رسیدن به 
موفقیت کوتاه شده ، آن را راحت تر بپیمایید ، چنان که 
در تاریخ گزیده می خوانیم : “ هر که با دانا مشورت کند، 

از رسوایی در امان است .”

خطری به نام
 مژه مصنوعی

 امروزه استفاده از مژه های مصنوعی و بلند از محبوبیت 
خاصی برخوردار بوده، اما مصرف این نوع مژه ها با بروز 
مشکالتی همراه است. نصب این مژه ها به گونه ای است 

که مصرف کننده پس از چسباندن آنها بر روی مژه های 
خود باید تا 24 ساعت از تماس چشم و صورتش با آب 
اجتناب کند؛ حتی اگر مصرف کنند تمام این موارد را رعایت 
کند اما باز برخی عوامل در کمین اند تا باعث آلودگی چشم 
شوند.  تماس چشم با مواد آلرژی زا می تواند منجر به اگزما 

در نواحی اطراف چشم شود که بسیار ناخوشایند است.

کلید الغری
 شما اینجاست

خواب کافی و منظم کلید الغری برای آنهایی است 
که به دنبال کاهش وزن هستند. محققان باور دارند، 
یک استراحت شبانه 7 الی 8 ساعته بیش از صدها 

رژیم غذایی الغری مؤثر است؛ در کنار خواب کافی، 
تحرك  و  سالم  غذایی  رژیم  یک  از  کردن  پیروی 
فیزیکی قطعاً نتیجه ای رضایت بخش به دنبال خواهد 
داشت. اگر خواب منظم و به اندازه کافی باشد به میزان 
 قابل توجهی در سالمت بدن افراد نقش ایفا می کند 

و بیماری ها را رفع می کند.

نوشیدنی های یخ  
و اثر منفی آن  بر گوارش

آب یخ و حتی نوشیدنی های سرد دیگر می توانند 
موجب منقبض شدن رگ های خونی شوند و اثر منفی 
بر گوارش داشته باشند.  نوشیدن آب یخ می تواند فرآیند 

طبیعی جذب مواد مغذی از غذای مصرفی طی گوارش 
را مختل کند. به واسطه نوشیدن آب یخ، تمرکز بدن 
 از گوارش بر تنظیم دمای بدن معطوف می شود که

می تواند حتی موجب از دست رفتن آب و احساس 
تشنگی شود. بر همین اساس است که همواره نوشیدن 

آب در دمای اتاق توصیه می شود.

حمام برای رفع خارش و تقویت 
پوست های حساس مفیداست

تقویت  آن، همچنین  تسکین  و  خارش  رفع  برای 
پوست های حساس می توان از اثرات درمانی گیاهان 
زیر استفاده کرد ریشه گیاه هماور طبی، برگ گیاه 

فندقک، سرشاخه گلدار برنجاسف، گل ختمی.مقدار 
یک فنجان از مخلوط گیاهان فوق را انتخاب کرده و 
در یک کیسه پارچه نظیف و نازك جای می دهند و 
دهانه کیسه را به خوبی می بندند. مدتی به حد کافی، 
درآب حمام جای گرفته  تا اعضای بدن آن تحت تأثیر 

مواد مؤثر گیاهان  قرار گیرد. 

برای رسیدن به آرامش دقیقا
 چقدر زمان در طبیعت بگذرانیم؟

زندگی در مناطقی با درختان بیشتر خطر بیماری 
دهد.محققان  می  کاهش  را  عروقی  قلبی  های 
دریافتند تا زمانی که حضور در طبیعت به 2 ساعت 

در هفته نرسد، هیچ تاثیری در سالمت و رفاه افراد 
به وجود نخواهد آمد و حتی صرف زمان بیشتر تاثیر 
مثبت دارد. دالیل زیادی چون کاهش استرس و 
لذت بردن از طبیعت و داشتن زمان کافی برای لذت 
بردن از همراهی دوستان و خانواده نشانگر اهمیت 

طبیعت در سالمت انسان  است.

 احساس خفگی تجربه ناخوشایندی است که ممکن است به مراتب در طول زندگی خود با آن مواجه شوید. در 
این میان کودکان بیش از بزرگساالن در معرض خفگی هستند. ضربه زدن به پشت: اگر انسداد متوسط است و 
سرفه می کند، او را به ادامه این کار تشویق کنید. اگر انسداد شدید است و تنفس قطع شود، بیمار را به جلو خم 
کنید و کنار و متمایل به پشت سر او ایستاده )در کودکان پشت سر قرار بگیرید( و میان دو کتفش ضربه بزنید.

درون دهان را بررسی کنید اگر جسم از جای خود حرکت کرده است، آن را خارج کنید. برای فشار به شکم 
آماده شوید: اگر ضربه به پشت موثر نبود، در پشت بیمار قرار بگیرید مشت بسته خود را به گونه ای قرار دهید که 

انگشت شست باالی شکم و زیر دنده ها باشد.

هات داگ غذایی نیست که مفید و مغذی باشد و خام خوردن آن خطرناك است. این باور اشتباه وجود دارد که چون هات 
داگ، از قبل پخته شده است، می توان آن را بعد از باز کردن بسته بندی اش مصرف کرد. هات داگ های بسته بندی 
شده می تواند به باکتری لیستریا آلوده باشد. بادامی که ما دوست داریم و از خوردنش لذت می بریم، بادام شیرین نام دارد 
که برای سالمتی بسیار مفید است. اما بادام تلخ با اینکه از خانواده بادام شیرین است، حاوی هیدروسیانیک اسید است 
که ترکیب خطرناکی از هیدروژن سیانید و آب است. تنها 7۰ عدد بادام تلخ خام کافی است تا یک فرد بزرگسال سالم 
را بُکشد اما اگر بادام های تلخ را بپزید خوردن شان مشکلی ندارد. شیری که مستقیم از گاو گرفته می شود، بدون اینکه 
پاستوریزه شود، می تواند حاوی باکتری های مضری به نام ای کولی و سالمونال باشد. شیر خام نسبت به هر محصول 

لبنی دیگری، ۱۵۰ برابر بیشترممکن است که منجر به مسمومیت غذایی شود.

مواد غذایی که نباید خام خوردهنگام پریدن غذا در گلو چه اقداماتی باید انجام داد؟

 شم اقتصادی مجموعه ای از مهارت هاست که به ما کمک 
مي کند یک ثروت مثبت، مستمر و مطمئن را ایجاد کنیم. اگر 
کاری کردید که فقط امروز شرایط مالی تان خوب باشد، به هیج 
عنوان کافی نیست. بلکه باید به یک شرایط مستمر و دائمی برسید. 
یکسری اصول و قانون های پول درآوردن وجود دارند که قواعد و 

قوانین نانوشته کسب و کار نامیده می شوند .
 صاحبان شم اقتصادی از هیچ، پول می سازند و آن را به کار 
می گیرند تا باز پول تولید کند. در حالی که اشخاص معمولی جامعه 
در اسارت باورهای نادرست تمامی عمر براي پول کار مي کنند و 
منتظرند تا اتفاقی بیفتد تا حال شان خوب شود. خانواده، دوست ها 

و خصوصا جامعه، چه بسیارند پیشقراوالن شم اقتصادی که در 
خانواده های عامی متولد می شوند ولی با تمرین و تجربه اندوزی 

شم اقتصادی شان را قدرتمند نموده اند . 
می توان با چند راه حل ساده  دیگر شم اقتصادی خود را تقویت کرد:
کاهش هزینه های اضافی،  افرادی که شم اقتصادی دارند معمواًل 
به دنبال هزینه های اضافی نیستند و به عبارتي دقیقتر هزینه های 

اقتصادی خود را به حداقل می رسانند.
بررسی اخبار اقتصادی: دنبال کردن اخبار سیاسی، اجتماعي و 
اقتصادی روز کمک مي کند طی شناخت از بازار، قیمت شکست 
های تجاری خود را کاهش دهید و در خرید و فروش ها یا سرمایه 

گذاری های خود موفق تر عمل کنید.
کارت نکشیدن: یکی از کارهایی که افرادی با شم اقتصادی باال 
انجام می دهند، این است که به راحتی کارت نمی کشند. این 
مسئله کمک مي کند اشخاص ذکر شده متوجه قیمت خریدهای 

خود شده و حساب بانکی شان یک دفعه خالی نشود.
خرید به جاي فروش! شاید کلمه خرید یادآور ولخرجی باشد. 
ولی افرادی با شم اقتصادی باال به جاي خرید موارد غیرضروری 
 اول پس انداز مي کنند و بعد مبادرت به خرید مواردی مانند ملک

مي کنند ولی به این راحتی ها حاضر نمی شوند خریدهای خود 
را بفروشند.

چگونه می توان شّم اقتصادی خود را باال برد؟

آیه روز

آنچه در زمین فرو می  رود و آنچه از آن بر می  آید ، آنچه از آسمان فرو می  شود و آنچه در آن باال می 
 رود ]همه را[ می  داند و اوست مهربان آمرزنده. )سوره سبا / آیه 2(

سخن روز

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف 
کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید. )مارك تواین(
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شماره ۴۳۷۶                         

۱۹۶
۲۹۷۸

4۳۱۹
۶۹۳

۵۹
۳۱۲

4۹۶۳
۸۵4۲

۵۲۱
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۳4۹۸۷۲۶۵۱

۷۵۸۳۶۱۹۲4
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۸۱۶۷۵۹4۳۲

۲۳۵۶۸4۱۹۷

۹۷4۲۱۳۵۸۶

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر جدول سودکو
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
091۵۵۶۵82۶8 - 091۵۶۶93۵1۵ 

نقد و اقساط

به یک نفر خانم طراح 
آشنا به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224۵82 
داخلی 201

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
1۶:1۵21:4۵شروع سانس

تگزاس ۲
14:3018:20شروع سانس

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط ۵ هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

به یک نیروی خدماتی خانم جهت 
کار در ساندویچی نیازمندیم.

شیفت صبح / واقع در خیابان 
پاسداران - تقاطع محالتی

 ساندویچ آقای میم. 
0۵۶3242۵448 -091۵۵۶2۵828
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خبر ویژه

*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت : از ابتدای سال 
۹۷ تاکنون ۵۶۴ هکتار سامانه نوین آبیاری با پرداخت ۴۴ 
میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال در این شهرستان اجرا شد.
*۴ هزار و ۶1 شناسنامه مکانیزه در دو ماه گذشته در 

خراسان جنوبی برای متقاضیان صادر شد.
*به گفته فرمانده حوزه بسیج  شهید باهنر خضری 
دشت بیاض ۷هزار قطعه جوجه یارانه ای در بخش نیم 

بلوک شهرستان قاین توزیع شد.
*20 هزار قطعه بچه ماهی کپور بین بهره برداران 

شهرستان فردوس توزیع شد.
*مدیر آب فاضالب شهری خوسف گفت: عملیات 
اجرایی خط رفت انتقال آب شرب به مخزن 2 هزار متر 

مکعبی شهر خوسف آغاز شد.
* مدیرکل بنیاد مسکن انقالب گفت: در راستای احداث 
10 هزار واحد مسکن محرومان از سهم بنیاد، هزار و 

۷۴0 خانوار تشکیل پرونده داده اند.
* مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
از آمادگی ۷2 پایگاه اورژانس در جاده های استان برای 

امدادرسانی به مسافران تابستان خبر داد.
*در تابستان امسال ۴0 اقامتگاه بوم گردی در خراسان 

جنوبی میزبان مسافران خواهد بود.
*کارشناس هواشناسی گفت : برای۴۸ ساعت آینده 
گاهی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

*با تصویب هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
چهارشنبه های پایان هر ماه بعنوان روز بدون خودرو در 

این دانشگاه نامگذاری شد که از دیروز اجرا شد.

اخبار کوتاه

بانک ها  “کارت ملی قدیمی” 
را نمی پذیرند!

کاری - طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعالم کرده 
زمان استفاده از کارت های قدیمی به هیچ عنوان تمدید 
نخواهد شد و این کارت ها تا پایان سال 1۳۹۷ اعتبار 
دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود 
و در هیچ یک از ادارات مورد قبول نیست؛ لذا افرادی 
که برای کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده اند اما هنوز 
کارت خود را دریافت نکرده اند، نگران نباشند چرا که 
مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت 
جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت های 
جدید آغاز شود، کارت های آنها نیز صادر می شود.این 
در حالی است که از صبح 2۷ خرداد برخی از شعب 
بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی 
قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می کنند.

اسناد و امالک خراسان جنوبی در  مدیر کل ثبت 
گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: این استان از سال ۹۶ 
تاکنون در دو سال پیاپی موفق به کسب رتبه نخست 

در صدور کارت ملی هوشمند شد.
فاطمی با بیان اینکه در استان ۵۷0 هزار نفر  واجد 
شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند، افزود: 
تعداد ۳ هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی 
پیامک دریافت کردند که الزم است هر چه سریعتر 

نسبت به تحویل کارت اقدام کنند.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی یادآور 
شد: شهروندان تا ۳0 خرداد فرصت دارند برای تکمیل 
مدارک خود و برای گرفتن کارت ملی اقدام کنند. وی 
یادآور شد: از جمله مزایای کارت ملی هوشمند امکان 
برگزاری انتخابات الکترونیکی، جلوگیری از پولشویی، 
مبارزه با فساد مالی، حذف دفترچه خدمات درمانی و 

تامین اجتماعی  است.
وی ادامه داد: تولید انبوه کارت ملی در دستور کار 
دولت قرار گرفته و تا پایان شهریور به دست هموطنان 
خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه کارمندان ثبت 
ارباب  تکریم  برای  موظفند  ها  پیشخوان  و  احوال 
رجوع ۷2 ساعته شناسنامه جدید را به افراد تحویل 
دهند، خاطر نشان کرد: در غیر اینصورت با برخورد 
جدی مواجه خواهند شد. فاطمی همچنین از صاحبان 
شناسنامه های مفقودی جلد قرمز خواست تا به منظور 
سریعتر  هرچه  استفاده  سوء  هرگونه  از  جلوگیری 
نسبت به صدور مجدد اقدام کنند.وی ضمن اشاره به 
اینکه  خودداری از انجام عملیات بانکی توسط برخی 
شعب در حالی انجام می شود که مشتریان، تقصیری 
درخصوص نداشتن کارت های ملی هوشمند ندارند  
ادامه داد:  ممکن است این موضوع مشکالتی را برای 
افرادی که نیاز فوری به سرویس های بانکی داشته اند، 
ایجاد کرده باشد.وی تاکید کرد: الزم است مشتریان 
بانکی که تاکنون موفق به دریافت کارت ملی هوشمند 
خود نشده اند، برای انجام خدمات بانکی، کارت ملی 
قدیمی به همراه رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند و 
شناسنامه  خود را همراه داشته باشند.وی با بیان اینکه 
در آینده ای نزدیک بسیاری از خدمات شهروندی به 
صورت هوشمند چاپ و به آدرس افراد پست می 
شود از افراد خواست تا نسبت به تغییر نشانی خود در 
سامانه mc.ir اقدام کنند. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

تغییر ساعت فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بیرجند

دادرس مقدم-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت:با توجه به تغییر ساعت کار ادارات و بانکها از اول تیر، برای رفاه حال شهروندان،  فعالیت ناوگان اتوبوسرانی نیز 
از ساعت ۵:۳0 صبح آغاز خواهد شد که نیم ساعت زودتر از ساعت شروع فعالیت در ماه های قبل است. غالمپور افزود:  در صورت تأخیر اتوبوسها از ساعت شروع ناوگان در هر خط، شهروندان 

می توانند با شماره تلفنهای ۳222۶۵۴۵ و ۳2۳11۵00 مراکز بازرسی و کنترل خطوط اتوبوسرانی تماس بگیرند و با ذکر آدرس ایستگاه محل انتظار، مراتب را اعالم کنند تا بررسی شود.

 اخذ مجوز تاسیس بیمارستان
 محلی در بیرجند

صداوسیما- مجوز تاسیس بیمارستان محلی در شمال 
شهر بیرجند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اخذ شد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: با پیگیریهای صورت گرفته،  تاسیس 
بیمارستان محلی برای شمال شهر از سوی وزارت 
بهداشت، کلید خورد. احمدی با بیان اینکه قرار است 
این بیمارستان با کمک یک خیر غیر بومی ساخته 
شود، افزود: درصورت تامین زمین از سوی مسکن و 

شهرسازی ، ساخت آن به زودی آغاز خواهد شد.

 کارگاه  آموزشی نقاشی خط 
در بیرجند برگزار می شود

ایسنا-کارگاه  آموزشی نقاشی خط همزمان با دهه 
کرامت با حضور “محسن توسلی”، استاد برجسته این 
هنر مدرن ایرانی در بیرجند برگزار می شود.اسماعیلی 
مود اظهار کرد: در سال گذشته، انجمن خوشنویسان 
خراسان جنوبی از نظر فعالیت های فرهنگی و هنری 
و عملکرد موفق به کسب عنوان انجمن برتر در سطح 
کشور شد.  وی با اشاره به اینکه از مهم ترین مشکالت 
فعلی این انجمن جذب هنرآموز است، افزود: از آنجایی 
که انجمن منبع درآمدی جز برگزاری کالس های 
آموزشی ندارد، باید در این راستا گام های موثرتری 
برداریم. اسماعیلی مود به برپایی چهار نمایشگاه آثار 
هنری خوشنویسان برجسته استان نیز در سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: همچنین در سال گذشته کتاب 
“کلک خاوران” شامل؛ مجموعه آثار شکسته نستعلیق 
در مشهد رونمایی شد. وی به برگزاری جشنواره ملی 
خوشنویسی رضوی در استان نیز در آذر امسال اشاره 
کرد و ادامه داد: در همین راستا برنامه های گوناگونی 
از جمله کارگاه آموزشی خط نستعلیق با حضور استاد 
“اشرف صندوق آبادی” در ۳0 خرداد و کارگاه آموزشی 
نقاشی خط با حضور “محسن توسلی” استاد برجسته 
در  کرامت  دهه  با  همزمان  ایرانی  مدرن  هنر  این 
بیرجند برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: امروز نیز، 
نمایشگاه خوشنویسی سیاه مشق هنرمند “محمدرضا 
نیک اختر” از شاگردان استاد صندوق آبادی در محل 
باغ اکبریه بیرجند گشایش می یابد.  نگارخانه سرو 
نقاشی خط هنر مدرن ایرانی است که حدود 100 
سال پیشینه دارد. متریال این هنر متفاوت و هر روز 
یک سبک جدید از آن بیرون می آید، این هنر تلفیقی 
از نقاشی، خوشنویسی و فضاهای گرافیکی است و به 
دلیل گرافیکی بودن آن طرفداران زیادی در دنیا دارد .

 تلف شدن ۲۲ رأس گوسفند
 بر اثر آتش سوزی

فرمانده انتظامی شهرستان قاین از وقوع آتش سوزی 
در یک دامداری و تلف شدن 22 رأس گوسفند در 
اظهار   زال بیکی  داد.  سرهنگ  این شهرستان خبر 
کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
وقوع آتش سوزی در روستای »باراد« شهرستان قاین،  
مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه 
اعزام شدند.وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه 
وقوع  به  گوسفندان  آغل  در  کردند حریق  مشاهده 
پیوسته که بر اثر این آتش سوزی 22 رأس گوسفند  
تلف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان قاین تصریح کرد: 
شعله های حریق با تالش مأموران آتش نشانی مهار 
شد و چگونگی علت حادثه و میزان خسارت وارده در 
دست بررسی است. زال بیکی توصیه کرد: دامداران و 
کشاورزان، دام و محصوالت خود را نسبت به حوادث 
غیرمترقبه بیمه کنند تا هنگام حادثه ضرر و زیان وارده 

توسط بیمه جبران شود.

کاغذ کتاب مولفان را تامین می کنیم

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مقدم-مدیرکل  دادرس 
گفت: تالش کرده ایم کاغذ را برای ناشران استانی 
قیمت  کاهش  باعث  امر  این  چراکه  کنیم  فراهم 
کتاب ها شده و در رونق و گسترش فرهنگ کتاب 
خوانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. نبی زاده اظهار کرد: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در  موضوع کتاب 
و کتابخوانی فعالیت های متنوعی دارد. وی با اشاره 
روستاها  در  خوانی  کتاب  باشگاه های  برگزاری  به 
باشگاه های  از  مقصود  افزود:  عشایری،  مناطق  و 
کتاب خوانی گروه هایی از کودکان و نوجوانان هستند 
که زیر نظر یک هماهنگ کننده بزرگسال در زمینه 
کتاب و کتابخوانی فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه 
این اداره کل نمایشگاه های کتاب را در هر سال برگزار 
می کند، تصریح کرد: امسال نیز در مهر و آبان  این 
نمایشگاه برپا می شود. نبی زاده با تاکید بر حمایت از 
ناشران، افزود: سال گذشته بیش از 1۵0 میلیون تومان 
کتاب از ناشران استانی خریداری کرده ایم و امسال نیز 

نگاه ویژه تری به این ناشران خواهیم داشت.

نخستین محموله دام زنده از بازارچه 
دوکوهانه وارد خراسان جنوبی شد

ایرنا-فرماندار نهبندان گفت: نخستین محموله دام 
زنده از کشور افغانستان و از بازارچه دوکوهانه به 
شد.بیکی  شهرستان  این  وارد  راس   ۵00 تعداد 
استاندار خراسان جنوبی در  پیگیری های  با  افزود: 
خصوص بازگشایی مجدد بازارچه مرزی دوکوهانه، 
اولین محموله دام از این مرز وارد خراسان جنوبی 
شد.وی بیان کرد: این محموله شامل ۵00 رأس 
دام است که از این تعداد 2۳0 رأس مولد هستند، 
این محموله با نظارت گمرک استان و دامپزشکی 
دوکوهانه  مرزی  بازارچه  قرنطینه  وارد  شهرستان 
وارداتی  دام های  گذشته  در  کرد:  اظهار  شد.بیکی 
در مجموع به صورت کشتار وارد می شد.وی عنوان 
کرد: پیگیری الزم به منظور فراهم نمودن شرایط 
الزم و از سرگیری صادرات و واردات از این بازارچه 
انجام گرفته که تالش های تمام مسئوالن استان و 
به خصوص شخص استاندار قابل قدر دانی است.
کوهانه  دو  بازارچه  کرد:  عنوان  نهبندان  فرماندار 
استان می باشد که  بازارچه های  از معدود  نهبندان 
در چهار راه مواصالتی استان کرمان، سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی و کشور افغانستان قرار 
دارد و این مرز نزدیک ترین مسیر برای حمل کاال 
می باشد و کمترین هزینه ها را در بر دارد.بیکی بیان 
بازارچه  بودن  نزدیک  به  توجه  با  همچنین  کرد: 
دوکوهانه به استان فراه، تجار تمایل بیشتری نسبت 

به صادرات و واردات از این بازارچه را دارند.

مرمت و بازسازی قنات های آسیب دیده از سیل 
جنوبی  خراسان  سازندگی  بسیج  غالمی-مسئول 
گفت: مرمت و بازسازی 20 رشته قنات خسارت 
دیده در سیل اخیر خراسان جنوبی به همت بسیج 
هنری  مهدی  آوا،  گزارش  آغاز شد.به  سازندگی 
از قنات های آسیب دیده  بازدید  روز گذشته، در 

در  گفت:  درمیان  شهرستان  بیدسک  روستای 
استان  قنوات  از  توجهی  قابل  تعداد  اخیر  سیل 
استان  سازندگی  بسیج  که  شدند  خسارت  دچار 
تأمین  از  قبل  مردم  مشکالت  پیگیری  برای 

اعتبار، کار مرمت 20 قنات را آغاز کرده است. 

وی افزود: در این راستا تفاهم نامه ای با سازمان 
جهاد کشاورزی استان امضا شده که براساس این 
تفاهم نامه مرمت و بازسازی ۵0 رشته قنات که با 
آبیاری و کاهش آبدهی مواجه شدند در  مشکل 
دستور کار قرار گرفته است.مسئول بسیج سازندگی 

با بیان اینکه در اولین اقدام رفع انسداد و بازگشایی 
مسیر آب با همکاری مردم انجام و آب از مسیر 
اعتبار  کرد:  خاطرنشان  شد،  جاری  شده  مسدود 
این ۵0 رشته  بازسازی و مرمت  برای  نیاز  مورد 

قنات، ۳ تا ۴ میلیارد تومان است.

وصول ۲۲هزار اظهارنامه مالیاتی
هزار  دریافت 22  از  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اظهارنامه مالیاتی در استان تا امروز خبر داد.نباتی در 
گفت و گو با مهر اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 22 هزار 
نفر از مؤدیان مالیاتی شامل صاحبان مشاغل و کسبه 
و همچنین صاحبان خودروهای عمومی برای تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده اند.وی بیان کرد: 

طبق آمار سال گذشته هنوز پنج هزار نفر از مؤدیان 
مالیاتی استان نسبت به تکمیل اظهارنامه های خود 
اقدام نکرده اند.مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی را ۳1 خرداد 
عنوان و افزود: طبق قانون اگر آخرین روز مهلت 
اظهارنامه ها تعطیل باشد مؤدیان تا یک روز بعد 

یعنی تا پایان روز یک تیر  برای ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی فرصت دارند.نباتی ادامه داد: تمامی ادارات 
مؤدیان  به  پاسخگویی  برای  استان  مالیاتی  امور 
طی امروز و فردا و شنبه یکم تیر تا ساعت 1۹ و 
همچنین روز جمعه تا ساعت 1۴ باز خواهند بود. 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸0 درصد از 

اشخاص حقیقی که در مهلت مقرر اظهار نامه خود را 
ارائه کردند مشمول معافیت مالیاتی شدند، بیان  کرد: 
صاحبان مشاغل و کسبه و همچنین خودروهای 
مشوق های  این  از  استفاده  دنبال  به  اگر  عمومی 
مالیاتی هستند باید در موعد مقرر نسبت به ارائه 
اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام کنند.مدیرکل امور 

مالیاتی از مؤدیان خواست: هر چه سریع تر نسبت 
به ارسال اظهارنامه صرفاً الکترونیکی خود از طریق 
سامانه اقدام و انجام این کار را به روزهای پایانی 
خرداد موکول نکنند تا در صورت هرگونه مشکل در 
فرایند ارسال اظهارنامه و یا کد اقتصادی، زمان کافی 

برای رفع آن داشته باشند.

هر10روزیکنفرجانخودراازدستمیدهد
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  خبر-رئیس  گروه 
استان گفت: هر 10 روز یک نفر در معابر درون 
و  می دهد  دست  از  را  خود  جان  استان  شهری 
وضع تصادفات استان نسبت به میانگین کشوری 
نگران کننده است.سرهنگ علیرضا عباسی با بیان 
اینکه خراسان جنوبی حدود ۹ درصد مساحت تمام 
کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: روزانه 
تعداد  و  می شود  انجام  استان  در  سفر  هزار   ۷۸
پارکینگ های هوشمند استان 11 پارکینگ و تعداد 
دوربین های نظارتی ۳۴ دوربین است.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با بیان این که 
1۵0 هزار وسیله نقلیه درون شهری فعال داریم 

افزود: به ازای هر ۵.2 نفر در استان یک وسیله 
نقلیه وجود دارد.عباسی با بیان این که سال گذشته 
بیش از 22 هزار گواهینامه در استان صادر شده 
است، تصریح کرد: هر 10 روز یک نفر در معابر 
درون شهری استان جان خود را از دست می دهد و 
وضع تصادفات نسبت به میانگین کشوری نگران 
کننده است و به ازای هر 100 هزار نفر تعداد ۳0 
دست  از  را  خود  جان  تصادفات  اثر  بر  نفر  هزار 
می دهند.وی ادامه داد: وضعیت تصادفات فوتی در 
سال گذشته افزایش داشته و تصادفات از ابتدای 
امسال تاکنون نیز نسبت به سال گذشته آن برابری 
می کند و تعداد تصادفات جرحی نیز از سال ۹1 به 

بعد روند افزایشی داشته است.رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر 
استان  چهار هزار تصادف در معابر درون شهری 
شهر  در  مصدومان  درصد  که ۴۹  است  داده  رخ 
بیرجند بوده است.عباسی با بیان این که عابران پیاده 
بیشترین فوتی ها در تصادفات بودند اظهار کرد: تعداد 
12 پل عابر پیاده در استان وجود دارد که هیچکدام 
از این پل ها مکانیزه نیستند و کمتر مورد استفاده قرار 
می گیرند.وی با بیان این که متوفیان از ابتدای سال 
یک نفر در محل حادثه و مابقی در بیمارستان ها 
فوت کردند، گفت: پلیس راهور با توجه به تجهیزات 
خود آموزش های الزم در مدارس، مهدکودک ها، 

سال  در  که  می دهد  انجام  را  مساجد  و  ادارات 
گذشته 10 هزار و ۳۳ نفر در مدارس، 1۷01 نفر 
ادارات و مساجد  نفر در  در مهدکودک ها، 1۸۴۶ 
و ۳001 نفر از موتورسواران آموزش دیدند.رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره 
به این که بسیاری از تصادفات در مواقع تعطیلی 
ادارات است، افزود: 1۴ نقطه حادثه خیز و 2۵ معبر 
مستعد حادثه در استان وجود دارد.عباسی بیان کرد: 
خیابان  جمهوری اسالمی، بلوار پیامبراعظم)ص(، 
بلوار غفاری، بلوار مدرس، خیابان کارگران، خیابان 
امامت و خیابان طالقانی از جمله نقاط حادثه خیز 

بیرجند در سال گذشته بوده است.

برخورد پلیس با تخلفات شبانه خودروها 
 سرهنگ عباسی گفت : تیم های کنترل ترافیک 
و  محسوس  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  شبانه 
نامحسوس در معابر حضور فعال دارند و این تیم 
ها با تخلفاتی نظیر سرعت غیرمجاز، انجام حرکات 
نمایشی، دور دور کردن با خودرو، ایجاد سد معبر و 

... برخورد جدی می کنند.
وی با بیان این که گشت های شبانه پلیس راهور 
به دستگاه های تست سالمت نیز مجهز هستند، 
افزود: از ابتدای سال تاکنون 2۷ خودرو به دلیل 
تخلف   1۷۳ و  هزار  و  توقیف  یادشده  تخلفات 

رانندگان نیز اعمال قانون شده است.

مدیریت ذخایر کشور حالل مشکل بیکاری است
رئیس سازمان بسیج اساتید از وجود دو اندیشکده 
آب و گیاهان دارویی در بسیج اساتید خبر داد و با 
تأکید بر اینکه اگر ذخایر معدنی کشور به درستی 
مدیریت شود دیگر مشکلی به نام بیکاری نخواهیم 
داخلی  از ظرفیت های  استفاده  متذکر شد:  داشت، 
کشور مدیریت منسجم را می طلبد. دیانی دیروز در 
دیدار اعضای شورای عالی بسیج اساتید با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: علم بدون 
و رستگاری  به کمال  را  انسان  معنویت  و  اخالق 
نمی رساند و بسیاری از اندیشمندان چون از معنویت 
و اخالق برخوردار نبودند نظریات آنان برای جامعه 
مضر است.وی مهم ترین مأموریت و وظایف اساتید 
دغدغه مند نسبت به انقالب و نظام اسالمی را براساس 
فرمایشات رهبری در حوزه علم و پژوهش، معنویت 
و اخالق و حاکم کردن روحیه انقالبی و جهادی در 
بین دانشگاهیان دانست و بیان کرد: بیانیه گام دوم 

انقالب اسالمی بهترین منشور برای پیشرفت است.
وی با بیان اینکه رهبر انقالب اسالمی در این بیانیه 
هفت توصیه داشتند که برای جامه عمل پوشاندن آن 

باید بیش از گذشته فعالیت داشته باشیم، افزود: »علم 
و پژوهش«، »معنویت و اخالق«، »اقتصاد«، »عدالت 
و مبارزه با فساد«، »استقالل و آزادی«، »عزت ملی 
و روابط خارجی« و »سبک زندگی« از توصیه ها و 
مأموریت مهمی است که رهبر انقالب در بیانیه گام 

دوم برای نسل جوان ترسیم کرده اند.دیانی با تأکید بر 
اینکه بسیجیان اگر بخواهند به طرح اعتالی بسیج 
جامه عمل بپوشانند باید به این بیانیه توجه کنند، 

انقالب  دوم  گام  بیانیه  دبیرخانه  باید  مطرح کرد: 
در دفتر نماینده ولی فقیه برای تحقق توصیه های 
رهبری در گام دوم انقالب شکل بگیرد.وی اعالم 
روحیه  کردن  حاکم  اساتید  وظایف  از  یکی  کرد: 
انقالبی و جهادی در بین دانشگاهیان و حضور در 

میادین انقالبی و تحقق بخشیدن به دغدغه معمار 
کبیر انقالب اسالمی مبنی بر وحدت حوزه و دانشگاه 
است که باید فرهیختگان بسیجی در این زمینه 

جلودار و طالیه دار باشند. وی بر لزوم توجه به زنجیره 
علم، فناوری، صنعت و پیشرفت تأکید و عنوان کرد: 
توجه کردن به این زنجیره موجب اجتماعی سازی و 
تجاری سازی علم شده و بسیاری از مشکالت با این 
امر قابل حل خواهد بود.دیانی بسیاری از معضالت 

و مشکالت جامعه امروزی را ناشی از بی توجهی به 
پتانسیل های داخلی دانست و تصریح کرد: باید با توجه 
به پتانسیل های درونی این مشکالت را حل کنیم نه با 

برجام و مذاکره با مسئوالن امریکایی.
نماینده ولی فقیه هم با بیان اینکه عربده کشی 
نه  است  رسوایی  و  افول  نشانه  جهانی  استکبار 
جهانی  استکبار  طومار  زود  یا  دیر  گفت:  قدرت 
جمع خواهد شد و قرن 21 زمان بازگشت انسان 
به دیانت الهی است. حجت االسالم عبادی افزود: 
اکنون که دشمن ماهیت خود را نشان داده است 
اساتید بسیجی باید این موضوع را تبیین کرده و 
همراه با جوانان مقاومت کنند تا دشمن را شکست 
بدهیم. وی خطاب به اساتید بسیجی تاکید کرد: 
مبدا همه کماالت و زیبایی ها فقط یک نکته است 
ننشینید و در مقابل سحر ساحرین کم  پا  از  لذا 

نیاورید چون عصای موسی دست شماست.
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لزوم بیان جنایات آمریکا برای روشنگری نسل جوان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
بر لزوم بیان جنایات آمریکا برای روشنگری نسل 
حجت  صداوسیما،  گزارش  کرد.به  تأکید  جوان، 

االسالم مالیی در نشست برنامه ریزی ستاد هفته 
بازخوانی وافشای حقوق بشر آمریکایی  این هفته 
را فرصتی مغتنم برای افشاگری و نمایاندن چهره 

واقعی قدرتهای استکباری مّدعی حقوق بشر برای 
مردم به ویژه جوانان برشمرد وافزود:  متأسفانه 
ناقض  ترین  بزرگ  خود  که  جنایتکار  آمریکای 
بشر می  از حقوق  دم  است  دنیا  در  بشر  حقوق 
زند و در پشت این نقاب، هولناک ترین جنایت 
را در جهان مرتکب می شود.رئیس شورای  ها 
هماهنگی تبلیغات با بیان اینکه بازه زمانی ۶ تا 
12 تیر با توجه به حوادثی که در این هفته اتفاق 
افشای  و  بازخوانی  هفته  عنوان  با  است  افتاده 
حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است افزود: 
ا...  العظمی  آیت  به حضرت  نافرجام  سوء  قصد 
تیر1۳۶0توسط   ۶ در  العالی(  )مدظله  خامنه ای 

گروهک تروریستی فرقان، بمب گذاری در دفتر 
ایران در هفتم  مرکزی حزب جمهوری اسالمی 
به شهادت  تیر 1۳۶0 توسط سازمان منافقین و 
رساندن آیت ا... بهشتی و ۷2 نفر از یاران ایشان، 
هواپیماهاي  توسط  سردشت  شیمیایی  بمباران 
و  تیر 1۳۶۶  در هشتم  عراق  بعثي  رژیم  جنگي 
شهادت 110 نفر و مجروح شدن پنج هزار تن، 
به شهادت رساندن آیت ا... صدوقی نماینده امام 
خمینی )ره( و امام جمعه یزد در 11 تیرم 1۳۶1 
توسط اعضای گروهک تروریستی منافقین، شلیک 
ایرباس شرکت  موشک به هواپیمای مسافربری 
ناو  توسط  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 

آمریکایی وینسنس در 12 تیر 1۳۶۷ که منجر به 
شهادت تمامی 2۹0 نفر مسافر و خدمه آن هواپیما 
)۶۶ کودک زیر 1۳ سال، ۵۳ زن و ۴۶ تن از تبعه 
کشورهای خارجی( شد از اهم اتفاقات این هفته 
است.در این نشست غبار روبی مزار شهدا، دیدار 
شیمیایی،  جانبازان  و  شهدا  خانواده  از  تجلیل  و 
برگزاری نمایشگاه پوستر، عکس و گرافیک ، اکران 
فیلم های جنایات آمریکایی، برگزاری  شب  شعر و 
خاطره و سخنرانی و جلسات بصیرتی در هیئات، 
مساجد و قبل از خطبه های نماز جمعه از جمله 
برنامه های ویژه هفته بازخوانی و افشای حقوق 
شد. اعالم  جنوبی  خراسان  در  آمریکایی  بشر 
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برخی مدیران عامل معطلی پروژه ها هستند
معاون دفتر پیگیری امور استان های نهاد ریاست 
جمهوری  نیزگفت: معطل ماندن بسیاری از پروژه 
ها مربوط به اعتبارات نیست بلکه پیگیر نبودن برخی 
مدیران باعث معطل ماندن پروژه ها می شود. به 
گزارش ایرنا، میرهاشمی در نشست بررسی وضعیت 
مصوبات سفر اول رئیس جمهوری به استان افزود: 21 
پروژه در سفر اول دکتر حسن روحانی به این استان 
با اعتبار 2۷0 میلیارد تومان تعریف شد که تاکنون 
ادامه  است.وی  رسیده  برداری  بهره  به  پروژه   11
داد: بقیه پروژه ها در وضعیت 10 تا ۹0 درصدی به 
سر می برند که امیدواریم با پیگیری مجدانه مدیران 
شاهد بهره برداری زودهنگام این پروژه ها باشیم.
میرهاشمی با بیان اینکه مدیران دستگاه ها آخرین 
وضعیت پروژه های نیمه تمام را در اختیار ما قرار 

دهند، وی تصریح کرد: در صورت هرگونه مشکل 
نشست هایی در تهران با دستگاه های مرکزی برگزار 
خواهد شد تا مشکالت مطرح شده مرتفع شود. وی 
اظهار  کرد : با توجه به سفرهای رئیس جمهوری 
به استان ها امید است مدیران ضمن جمع بندی 
نیازهای اساسی پیگیر مصوبات باشند تا نقص های 

احتمالی جبران شود.

ارتقای بخش حمل و نقل محور توسعه استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: حمل 
و نقل از مهمترین محور های توسعه استان است، 
با توجه به اینکه در کریدور شمال به جنوب کشور 
قرار داریم هرگونه ارتقا در این بخش زمینه توسعه 
اقتصادی کشور را در بر خواهد داشت. میر جعفریان 

در افزود: در سفرهای مقامات به استان باید ارتقای 
شاخص ها برای توسعه متوازن مورد توجه مدیران قرار 
گیرد و از هیچ تالشی برای عملیاتی شدن این مهم 
نباید چشم پوشی شود.وی ادامه داد: هدف گذاری در 
تأمین زیرساخت های زیربنایی، عمرانی و اقتصادی با 
توجه به وضع استان باید بیشتر مورد توجه باشد. وی 
با تاکید به سخنان رهبری در اهمیت رفع نیازهای 
زیربنایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ۳۳0 کیلومتر 
مرز مشترک و 1۵1 هزار کیلومتر مربع مساحت این 
استان ظرفیتی  راهبردی برای کشور است که هرگونه 
پیشرفتی متوجه تمام کشور خواهد شد.وی اظهارکرد: 
مردم خراسان جنوبی متعهد، والیتمدار و قناعت پیشه 
هستند اما باید در نظر داشت که تخلیه هر روستا بنا 
به نبود زیرساخت ها مشکالت عدیده ای را بر کشور 

مترتب خواهد کرد.وی افزود: امیدواریم در سفر بعدی 
ریاست جمهوری از کلی گویی ها بپرهیزیم و نیازهای 
واقعی استان احصا و طبق برنامه ای کالن ارائه شود.
وی اظهار کرد: معدن، شهرک های صنعتی و بخش 
کشاورزی به عنوان قطب کشاورزی شرق کشور 
بسیار اهمیت دارد که مدیریت صحیح کشاورزی 
باعث نتیجه مثبت خواهد شد.میرجعفریان با بیان اینکه 

اتصال به خط ریلی کشور از  اولویت های استان است 
گفت: اتصال به مسیر ترانزیتی ارتقای اقتصادی بخش 

صنایع و معادن را در بر خواهد داشت.
وی یادآور شد: ضمن اینکه باید مصوبات سفر اول 
رئیس جمهوری پیگیری و عملیاتی شود مدیران باید 
در سطح کالن پروژه های ارتقای استان را بر اساس 

برنامه های جامع پیگیری کنند.
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پمپئو:دائمابهایرانپیاممیفرستیم

دیدار  از  بعد  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«  »مایک   
جمع  در  سخنانی  طی  »سنتکام«  فرماندهان  با 
خبرنگاران گفت واشنگتن دائما در حال ارسال پیام 

به تهران و به دنبال دستیابی به یک فرصت است.

اگرایرانبهبرجامپایبندنباشد
عواقبیبهدنبالخواهدداشت!

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت ایران باید به توافق 
هسته ای پایبند باشد.وی تصریح کرد: ما در تالشیم تا 
ایران به توافق هسته ای پایبند باشد اما اگر چنین نباشد، 

عواقبی به دنبال خواهد داشت.

نمایندهمجلس:بسیاریازما
اشتباهیبهسیاستآمدهایم

از  افراد هر کدام  اینکه  »محمدجواد جمالی« گفت: 
جناحین به کمین یکدیگر نشسته اند تا به محض پیدا 
کردن یک نقطه ضعف اخالقی یا مالی برای تخریب 
یکدیگر فعال شوند، نشان دهنده عدم بلوغ سیاسی 
فعالین سیاسی ماست. شاید صحیح باشد بگوییم ما 

اشتباهی به سیاست آمده ایم.

چرادولتقانونرادورمیزند؟

ابطحی نماینده مجلس خطاب به دولت گفت: چرا قانون 
را دور می زنید، چراغ خاموش ما را وارد مسائل حاشیه ای 
می کنند و بعد یک بخشنامه  برای اجرای لوایحی که 

هنوز مجرای قانونی خود را طی نکرده ارائه می کنند.

سوداینمایندگیحقجواناناستاما
مشکل،اعتبارسوختهفرماندهاناست

به  آمیر خطاب  الدین آشنا در مطلبی کنایه  حسام 
نو  عزیز  جوانان  از  زیادی  »تعداد  نوشت:  قالیباف 
اصول گرا سودای نمایندگی مجلس دارند؛ این حقشان 
است. مشکل از اعتبار سوخته فرماندهان عزیزی است 
که مردم باید به  »تکرار می کنم« آنان پاسخ مثبت و به 

جوانان سیما ساخته رأی بدهند.«

انتخاباتآزادازنظربرخییعنی
فقطاصولگرایانواردشوند

تاج زاده در مناظره با زاکانی فعال اصولگرا گفت: انتخابات 
آزاد از نظر آقای زاکانی یعنی فقط اصولگرایان وارد شوند. 
خواهش می کنم که نگویید مانند انتخابات اروپا، حداقل 

شبیه افغانستان و عراق انتخابات برگزار کنید. 

مرعشی:درانتخاباتشرکتنکنیم
جلیلیرئیسمجلسمیشود

حسین مرعشی گفت:آنهایی که اصالح طلبان را از 
حضور در انتخابات بر حذر می کنند، باید بپذیرند که 
جلیلی رئیس مجلس شود. اگر این مطلوب است 
باید به این سمت حرکت کرد و اگر نیست باید در 

انتخابات شرکت کنند.

بانکهایخصوصی:ارسالپیامک
بهمشتریانراگراننکردیم

در  خصوصی  بانک های  کانون  دبیر  خبرآنالین- 
مشتریان  به  پیامک  ارسال  کارمزد  افزایش  زمینه 
خصوص  در  کارمزدی  افزایش  گونه  هیچ  گفت: 
بانک های  سوی  از  بانکی  های  پیامک  ارسال 

خصوصی گزارش نشده است.

موافقتیواشکیوزرابابازگشتکوپن

بودجه مجلس  و  برنامه  رئیس کمیسیون  تسنیم- 
درباره بازگشت کوپن گفت:وزرا در لفافه  و پنهانی و 
یواشکی بارها موافقت خود برای اجرایی شدن این 
طرح را بیان کرده اند اما روی هم رفته رئیس جمهور 
و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارد و نگاه 

رئیس جمهور هنوز محتاطانه است.

وزیرراهخبرداد:
آغازنهضتخانهسازی

فارس- وزیر راه و شهرسازی از آغاز نهضت خانه سازی 
در مجموعه وزارت راه و شهرسازی خبر داد و مسئولیت 
دولت را تامین مسکن جامعه هدف و رفع دو قطبی 

شدن امکانات جامعه بر شمرد.

قیمتدالرواقعیمیشود

اقتصادی  کمیسیون  عضو  پورابراهیمی  محمدرضا 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به روند کاهشی نرخ 
دالر در بازار ارز گفت که با از بین رفتن اثرات روانی 

قیمت دالر به سمت واقعی شدن پیش می رود.

زمانآغازپروازهای
حج۹۸مشخصشد

تسنیم-  مدیر عملیات حج ایران ایر از آغاز پروازهای 
حج از ۱۷ تیرماه خبر داد و با اعالم “هیچ مشکلی برای 
تأمین سوخت هواپیماها توسط عربستانی ها نداریم” 

گفت: پروازهای رفت حجاج ۳۳ روز طول می کشد.

سرنوشتنامعلومهویتیک
میلیونایرانیدردفاترپُست

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از اتمام اعتبار 
کارت های ملی قدیمی خبر داد و گفت: یک میلیون 
و ۳ هزار و ۷۷۵ کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان 
دولت و ُپست از چند سال پیش موجود است اما کسی 

برای دریافت آن مراجعه نکرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه چین و روسیه دو کشوری 
هستند که امروز با ما روابط راهبردی دارند و ما برای 
این روابط اهمیت زیادی قائل هستیم، گفت: روابط 
 نزدیک ما با آسیا، ژاپن و چین باعث شده که عده ای

در همان روز که نخست وزیر ژاپن میهمان ما در 
تهران است به دو کشتی نفتکش حمله کنند.دکتر 
روحانی افزود: همه دیدند که جمهوری اسالمی ایران 
در این حادثه همه توان خود را بکار برد تا ملوانان و 

خدمه کشتی را نجات دهد.
کسیجزآمریکا،انگلیسودوکشور

کوچکمنطقهدروغهاراباورنکرد
رئیس جمهور افزود: به جای اینکه از اقدام انسان 
ایران  میهمان  و  ایران  از  و  تجلیل  ما  دوستانه 
عذرخواهی کنند، یک بازی سیاسی و تبلیغاتی را در 
دنیا آغاز کردند، که البته کسی جز آمریکا، انگلیس و 
اذنابشان یعنی یکی دو کشور کوچک منطقه، کسی 

این حرفها و بازی را باور نکرد.
از ایران علیه ها سازی جو برخالف

سویبرخی،جنگیرخنخواهدداد
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
برخالف جو سازی ها علیه ایران از سوی برخی، 
جنگی رخ نخواهد داد چرا که دلیلی ندارد جنگی رخ 
دهد ضمن اینکه تهمت زدن به دیگر کشورها به 
شیوه رایج مقامات آمریکا تبدیل شده است و آنها 
تالش می کنند از این طریق به کشورهای دیگر 
فشار وارد کنند.شمخانی اظهار داشت: امروز شاهد 
جنگ اقتصادی از سوی آمریکا هستیم که آن را 
مقامات واشنگتن علیه ملت ایران به راه انداخته اند 
و فکر می کردند با چنین اقداماتی ملت ایران را به 
زانو در خواهند آورد اما دیدیم که مردم ایران در 

مقابل آنان ایستادند.
آمریکاییهاهموارهعادت

بهچنیندروغپردازیهایدارند
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 

کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش 
به ادعای مقامات آمریکایی درباره مین گذاری 
و انفجار نفتکش ژاپنی توسط نیروهای ایرانی 
اظهار کرد: آمریکایی ها همواره عادت به چنین 
دروغ پردازی های دارند و این دروغ گویی ها 
کار هر روزه آنها است.وی افزود: آن ها قادر به 
تصمیم گیری درست سیاسی نیستند، و همین 
موضوع دلیل شکست آمریکایی ها است، آن ها 
قرار بود یک نظام سیاسی مطیع در عراق ایجاد 
کنند، اما امروز به چه رسیده اند؟ آنها مجبورند 
خاورمیانه  چرا  بیایند،  عراق  به  شبانه  امروزه 
برای آن ها فقط شب است؟ ما خشکیده شدن 
سیاست آمریکا را در غرب آسیا می بینیم آن ها 
نگران و سرگردان هستند و نمی توانند از رژیم 

صهیونیستی محافظت کنند.

تحلیلعطوانازحادثهنفتکشها
جهان  معروف  تحلیلگر  عطوان  عبدالباری   
است:  آورده  الیوم  رای  در  مطلبی  در  عرب 

هنگامی  تایم  مجله  با  ترامپ  دونالد  مصاحبه 
مقایسه  را  آن  از  قبل  و  کنونی  ایران  که وی 
و  گویند  نمی  آمریکا  بر  مرگ  دیگر  که  کرد 
اینکه ترامپ گفت که دیگر احتمال نمی دهد 
سادگی  اوج  شود،  داده  سر  شعاری  چنین  که 
اگر  می نویسد:  دهد.وی  می  نشان  را  ترامپ 
خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  و  ترامپ  حرفهای 
در  پاسداران  سپاه  که  کنیم  باور  را  آمریکا 
عمان  دریای  در  نفتکش ها  به  حمالت  ورای 
از  ایران  که  است  این  مفهومش  است؛  بوده 
مرحله شعار به مرحله اجرا رسیده و این روند 
خطرناکی است که فهم آن برای رئیس جمهور 
ترامپ  نوشت:  است.عطوان  سخت  آمریکا 
کند.  می  محکوم  را  خودش  حرف ها  این  با 
عمل  ابتکار  فعاًل  ایران  می گوید  که  هنگامی 
است.  گرفته  دست  را  نظامی  برخوردهای  در 
نفتکش ها  به  حمله  اجرای  اینکه  به  توجه  با 
این  است  انجام شده  مهارت  و  با دقت  بسیار 

باید برای آمریکا نگران کننده باشد. 

دروغپردازیهایآمریکاراهبهجایینمیبرد

مهر- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما عین 
قانون مصوب مجلس را اجرا می کنیم و آمادگی 
داریم که اگر مجلس هر قانونی را خواست اصالح 
تبیین  با  نوبخت  کنیم.محمدباقر  ما کمک  کند 
اختالف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت 
در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق 
کارمندان، اظهار داشت: قانون بودجه بسیار روشن 
است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد 
تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از 
کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع 
و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصدپرداخت 
شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با طرح 
این پرسش که آیا کارمندی هست که رقم ۴۰۰ 
هزار تومان افزایش را به حقوقش اضافه نکرده 
باشیم؟ افزود: فروردین امسال گفته بودند که این 
افزایش در حقوق برخی نیست که من با صدور 
بخشنامه ای تاکید و حتی در مصاحبه ای اعالم 

علی  شکل  به  حتی  دستگاه ها  همه  که  کردم 
الحساب که شده این رقم ۴۰۰ هزار تومانی را 
کنند.نوبخت  توزیع  دولت  کارکنان  همه  میان 
گفت: طبق بند )ی( از تبصره ۱۲ قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی پس از افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا 
۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون 
سقوطی  یا  صعودی  پلکانی،  پرداخت  از  حرفی 

نیست و ما عین متن قانون را اجرا می کنیم.

امکانافزایش۱۰درصدی
حقوقکارمندانعالوهبرافزایش
۴۰۰هزارتومانیوجودندارد

بودجه  از  بنابراین  افزود:  جمهور  رئیس  معاون 
۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد 
تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش 
حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می شود 

و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند 
که این رقم ۱۰ درصد نمی شود و به هر میزان که 
هست به حقوق کارمندان افزوده شده است.وی 
گفت: این بحث که مطرح شد نخستین جایی که 
باید اشکال می گرفت که آیا دولت درست عمل 
کرده است یا نه، هیئت تطبیق مصوبات مجلس 
است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب کنیم 
و بخواهیم اجرا کنیم این هیئت بررسی می کند 
که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه؛ 
که این هیئت رسیدگی و تایید کرد که اقدام دولت 
موضوع  این  اگرچه  افزود:  است.نوبخت  درست 
به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این 
دیوان نیز مسئوالنه وارد عمل شد که موضوع را 
رسیدگی و اعالم کردند که عملکرد دولت در این 
خصوص قانونی است حاال اگر مصوبه مطلوبی 
نیست بحث دیگری است. وی اضافه کرد: همین 
رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل 

ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق 
مستمر محسوب نمی شود و بعد نمی توانیم آن را 
در دوره بازنشستگی محسوب کنیم. وی در پاسخ 
به این پرسش که اگر نمایندگان مجلس قانون را 
اصالح کنند آیا دولت آمادگی اجرای آن را دارد 

می کنیم؛  اجرا  بگوید  قانون  چه  هر  کرد:  تاکید 
آن زمان هم که ما دیدگاه کارشناسی خودمان 
را اعالم کردیم متأسفانه عده ای تالش کردند که 
این گونه تحلیل کنند که دولت می گوید قانون را 

اجرا نمی کند؛ کجا دولت چنین حرفی زد؟

نوبخت:نحوهافزایشحقوقهاطبققانوناست
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