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عکس : مقامی

درد بی  کالسی در استان
مدیرکل آموزش و پرورش استان :  امیدواریم با اعتباراتی که قرار است اختصاص یابد تا پایان سال تمام مدارس کانکسی در تمام شهرستان ها جمع شود 
وقتی شهرداری آسمان را می فروشد به فکر زمین هم باشد، آپارتمان های بلند چندین واحدی کودکان محصلی دارد که در زمین به دنبال مدرسه می گردند 

کوچ بیش از حد به مرکز استان از سایر شهرستان های استان و البته روستاهایی که درگیر خشکسالی شده اند باعث شده هر چه مدسه بسازیم مجدد برای سال تحصیلی بعد دچار کمبود باشیم . جلسه شورای 
استان با حضور اعضای شورای شهرستان و ریاست قرایی با موضوع چالش های آموزشی استان برگزار شد، جلسه ای که پر بود از دردهای رماتیسمی در بدنه آموزش و پرورش و البته زخم های سربسته در 

جای جای بدن این وزارتخانه مهم اما در حاشیه که اگر اقدامی عاجل اندیشیده نشود هر سال آموزش و پرورش با دردهایش بیشتر به حاشیه رانده می شود ...  مشروح در صفحه ۵

نماینده ولی فقیه:  آمران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه سنگینی در قبال توطئه دشمن دارند و باید جامعه را آگاه کنند

پیام استاندار به مناسبت
 روز شعر و ادب فارسی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را   
که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ  علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را ...

محمدحسین  »سید  درگذشت  سالروز  ماه،  شهریور   ۲۷
بهجت تبریزی« معروف به  شهریار ، شاعر پرآوازه ایرانی، 
نامیده شده است. زبان و  پارسی،  روز ملی شعر و ادب 
ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان 
فرهنگ و تمدن ایرانی، با هزاران آثار گران سنگ در زمینه 
های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی و... همواره مورد توجه 
و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمین های دور و نزدیک 
بوده است. روز شعر و ادب فارسی، فرصتی برای بازخوانی 
تاریخچه شعری ایران است؛ فرصتی مغتنم برای پاسداشت 
زبان و ادبیات فارسی و یاد و خاطر افرادی که در راستای 
تالش  ایران،  عزیزمان  کشور  ادب  و  فرهنگ  اعتالی 
کرده اند. به روان مینوی همۀ سخنوران زبان فارسی، به ویژه 
استاد شهریار درود فرستاده و این روز را به همۀ فارسی 
زبانان و دوستداران شعر فارسی، به ویژه مردم فرهنگ مدار 

و ادب پرور خراسان جنوبی تبریک می گویم.
محمدصادق معتمدیان

*مهدی آبادی 

پشت هر تخریب
 باید ساختن باشد

 حسن نراقی در کتاب جامعه شناسی 
“خودمانی” ایرانیان را ملتی ، پنهان کار، 
ریاکار، ظاهرساز، بی برنامه، متجاوز، 
مسئولیت ناپذیر  و  دان  چیز  همه 
 می داند. وقتی کتاب را می خوانم

دشت  افتم:  می  شعر  این  یاد 
علف  تموم  هرزِ  ما،  بی فرهنگی 
هاش / خوب اگه خوب، بد اگه بد، 
مرده دالی آدم هاش. احتماال این 
شعر را همه شنیده اید که داستان 
جالبی دارد و بارها در میتینگ های 
انتخاباتی و دانشجویی خوانده شده 
در صفحه ۲ مشروح   .... گویی  و 

 

 

 

آمریکا اگر دنبال مذاکره 
است ، فشارها را متوقف کند

روحانی : 

صفحه  6

رئیس جمهور باید یکی از 
خطبای نماز جمعه باشد!

محسن غرویان :

مسئوالنی که خانواده آنها خارج 
از کشورند  باید عزل شوند

نقوی حسینی :

صفحه  6

صفحه  6

آموزشگاه کارامل
آموزش ۲5 مدل فینگر فود

ظرفیت فقط 5 نفر
۰۹۱۵۷۴۱۳۳۱۷

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت

مرحومه حاجیه خانم صباغی
والده حاج محمد معینی )مداح اهل بیت )ع( (

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 
امروز پنجشنبه 98/06/۲8 ساعت 4 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند 

برگزار می گردد، حضور سروران عزیز موجب امتنان می باشد.
خانواده  های: معینی، نژادحسین و صباغی

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت   آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
و پر نمی شود جای خالی ات ...

به یاد نهمین سالگرد درگذشت عزیزان مان بابک ، محبوبه ، مهال و دنیا 
عصر امروز پنجشنبه بر سر مزارشان یادشان را گرامی می داریم.

فریدون رئیس زاده

دوست و برادر ارجمند 
جناب آقاي پدرام نائب زاده 

انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت
رئیس  هیئت نجات غریق و غواصی

 استان خراسان جنوبی و دریافت حكم از 
ریاست فدراسیون جناب آقاي دکتر ایلخان نوري

که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد صمیمانه تبریک گفته، امید است در سایه عنایات الهی 
 و مدیریت مدبرانه جناب عالی شاهد پیشرفت این رشته ورزشی و پرورش استعدادهای گمنام آن باشیم.

مهـدی خواجـوی

آگهی جذب بازاریاب در تمام رده های سنی )آقا و خانم(
کارخانه هبلکس رضوی)واحد بیرجند( وابسته به آستان قدس رضوی

 با هدف توسعه شبکه بازاریابی خود در استان خراسان جنوبی با ایجاد شرایط مالی و شغلی 
مناسب در نظر دارد برای تکمیل کادر بازاریابی خود اقدام به جذب بازاریاب نماید.

متقاضیان می توانند تقاضای همکاری خود را از طریق آدرس ایمیل
 Bazarganijazb.hr@gmail.com  ارسال و جهت هماهنگی با شماره 09157۲57۲9۲ 

تماس حاصل نمایند.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی بزرگوارانی که در
 مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

  مرحومه ساره محمدی
 )همسر سلمان جهدی، بازنشسته ارتش(

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز  سفرکرده امروز پنجشنبه 98/06/۲8

 از ساعت16 الی17 در محل هیئت محترم حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: جهدی، محمدی، کوزه گران،یوسفی، آراسته و سایر بستگان 

آگهی تجدید مزایده عمومی )چاپ دوم(
هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان در نظر دارد: حق بهره برداری از مجموعه 
فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند مشتمل بر استخر و سالن ورزشی )واقع در انتهای بلوار صنعت 
 و معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره دو ساله از طریق مزایده عمومی به افراد 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک 

و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری شنبه ۹۸/6/۳۰
 به دبیرخانه هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان جنوبی

 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار 
صنعت و معدن - سایت اداری مراجعه نمایند.

 دبیرخانه هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی بزرگوارانی که در
 مراسم تشییع و تدفین و ترحیم  هنرمند  فرهیخته 

شادروان محمد حسنی مهموئی
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز  

آن مرحوم امروز پنجشنبه 98/6/۲8 از ساعت 16 الی 17 
در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع(

واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد. 

خانواده حسنی مهموئی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت  بزرگ خاندان 

شادروان حاج محمدحسن اختری
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/6/۲8 

 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(
واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های: اختری، باختری و سایر فامیل وابسته

صفحه 5
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توزیع 5 هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند 

صدا وسیما-قرارگاه شهید ناصری نیروی زمینی سپاه انصارالرضا، 5 هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرد. معاون هماهنگی قرارگاه شهید 
ناصری استان در مراسم اهداء این بسته ها در روستای بهمن آباد زیرکوه گفت: این بسته ها در آستانه هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی 98 بین دانش 

آموزان کم برخوردار 4 شهرستان مرزی  توزیع شد.سرهنگ سعیدی فر ، ارزش هر بسته را 70 هزار تومان و در مجموع 350 میلیون تومان اعالم کرد.

پشت هر تخریب
 باید ساختن باشد
* مهدی آبادی

شناسی  جامعه  کتاب  در  نراقی  حسن 
خودمانی ایرانیان را ملتی ، پنهان کار، ریاکار، 
ظاهرساز، بی برنامه، متجاوز، همه چیز دان و 
 مسئولیت ناپذیر می داند. وقتی کتاب را می خوانم

 یاد این شعر می افتم: دشت بی فرهنگی ما، 
هرزِ تموم علف هاش / خوب اگه خوب، بد اگه 
بد، مرده دالی آدم هاش. احتماال این شعر را 
همه شنیده اید که داستان جالبی دارد و بارها 
در میتینگ های انتخاباتی و دانشجویی خوانده 
شده و گویی باور کردیم که دشت بی فرهنگی 
ما سخت سر سبز و انبوه است. فقط در این 
کتاب ایرانی ها را با این ویژگی ها معرفی نکرده 
است. کافی است کلمه فرهنگ را در اینترنت 
جستجو کنید تا انبوهی مطالب از پرداختن به 
نکات منفی ما بدون بازخوانی نکات مثبت را در 
سایت های گوناگون ببینید. امروز خودتحقیری و 
بدگویی از فرهنگ مان، تبدیل به عادت عمومی 
شده که اگر منجر به تخریب رویه های گذشته 
و ساختن بنای جدید می شد ایرادی نداشت 
اما سرانجام آن احساس بی آیندگی، ناامیدی  
و سرخوردگی جوانان و از بین بردن بذر امید 
برای تغییر فرهنگ است. برای هر نقدی باید 
طرحی نو داد، برای هر اتاق بسته ای باید پنجره 
ای باز کرد. منکر ویژگی های منفی خودمان 
نیستیم اما اگر این همه نکات منفی ایرانیان دارند 
پس موسسه خیریه محک، نماد افتخار نهادهای 
کردند.  ایجاد  ها  ایتالیایی  را  کشور  نیکوکار 
موفقیت پژوهشکده رویان دستاورد آمریکایی 
فضا  به  دیگران  را  سیمرغ  ماهواره  هاست. 
فرستادند. کارگردان فروشنده نیز حتما اسپانیایی 
است و صد مثال دیگر...  ما ایرانیان در مقایسه 
با ملت های دیگر از نظر رفتاري، عملکرد خوبي 
داریم و صمیمیت و تعامل با یکدیگر را در 
کشورهاي دیگر نمي بینیم و یا کمتر مي بینیم. 
به ویژه آن که رفتار ایرانیان با یکدیگر خالصانه 
است و این تعامل و ایجاد صمیمیت در بسیاري 
از مواقع توانسته کارساز باشد. عالوه بر این از 
نگاه گردشگران خارجي ویژگي هاي مثبتی در 
فرهنگ ایرانیان نهفته است. نگاه ژاك بورژ به 
ایرانیان نیز این گونه است: این شهر)اصفهان( 
محل قرار بهترین اندیشه ها است که بي تردید 
از تمامي مردمان آسیا برتر است، خواه از جهت 
زیبایي پوشاك و خواه در ادب معاشرت. همه 
ایرانیان عموماً نسبت به بیگانگان مهربان اند، 
اما افراد صاحب منصب در این زمینه سرآمد تر 
هستند. ما متوجه شده ایم که در کمتر جایي 
مثل ایران به این اندازه، علوم مورد احترام مردم 
است. ایرانیان با هوشمندي، کار و تالش به 
تحصیل و کاربست علوم مشغول اند. واضح 
است درکنار خصلت های منفی ما، روحیات 
مثبت بسیاری وجود دارد که به آن پرداخته نمی 
شود. روانشناسان معتقدند نکات منفی جذابیت 
بیشتر برای افراد دارند اما پرداختن بیش از حد 
به این موضوعات بدون ایجاد راه حل  برای 
بهبود وضع باعث از بین رفتن امید، خالقیت، 
جسارت و ... در فرهنگ خواهد شد که زمینه 
ساز نابودی جامعه را فراهم می سازد.اما چه باید 
کرد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
متولی سنجش ارزش ها،کنش و نگرش های 
ایرانیان باید پژوهش جامعی درباره باورها و رفتار 
جمعی انجام دهد و شکاف های جدی بین 
وضع موجود و مطلوب شناسایی شود آن وقت 
متناسب با نوع شکاف دستگاه های اجرایی اعم 
از آموزش و پرورش، علوم، صداوسیما و... سعی 
در رفع و بهبود شکاف های ایجاد شده، بپردازند. 
پشت هر تخریب باید ساختن باشد،  باید جامعه 
شناسی همگانی یا عمومی جلد دوم جامعه 

شناسی خودمانی حسن نراقی باشد.

اجرای طرح “زنگ نشاط”
 پلیس در استان

آستانه  در  نشاط”  زنگ   “ طرح  وسیما-  صدا 
بازگشایی مدارس با هدف افزایش نظم و امنیت 
اطراف مدارس و دانشگاهها در استان آغاز شد. 
فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای اجرای 
این طرح با خرده فروشان مواد مخدر، معتادان و 
مزاحمان برخورد و مناطق آلوده، پاکسازی می 
شود. سردار شجاع با بیان این که برخورد با خرده 
فروشان همیشه در دستور کار پلیس بوده است 
افزود: از آغاز امسال تاکنون 400 خرده فروش 
پایان  تا  نشاط  زنگ  مواد دستگیر شدند.طرح 
سال تحصیلی ادامه دارد و مردم نیز می توانند 
با اعالم گزارشهای خود به شماره 110، پلیس را 

در اجرای آن یاری کنند.

نمایشگاه مهارت و اشتغال  بانوان 
در کتابخانه شهدای باقریه

اشتغال  و  مهارت  مقدم-نمایشگاه  دادرس 
برگزار  بیرجند  باقریه  شهدای  کتابخانه  در 
شد. این نمایشگاه جهت انعکاس توانمندی 
از  بانوان، در راستای سیاست های حمایتی 
های  توانمندسازی  و  خانگی  کار  و  کسب 
اقتصادی بانوان ، با عنوان مهارت و اشتغال 
بانوان، برگزار شده است. ضمنًا این نمایشگاه 
کتابخانه شهدای  روز در محل  به مدت دو 

باقریه بیرجند دایر می باشد.

وقف هایی که به نیت عزا 
بیش از ۳ قرن ایستاده اند

ایسنا-مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: در  
استان موقوفاتی وجود دارد که بیش از یک تا 
سه قرن ثبت شده است و همچنان پابرجاست و 
توسط اداره کل اوقاف و امورخیریه استان حفظ، 
مدیریت و اجرای نیت می شود که این نشان 
دهنده ماندگاری وقف است و باید سنت حسنه 
وقف در بین خیرین و مردم نهادینه شود تا مردم 
جامعه سالیان سال از خیر و برکات آن بهره مند 
شوند. بخشی پور افزود: در مجموع 100 برنامه 
از  درسطح استان برگزار شده است که بیش 

180 هزار نفر در آن شرکت داشته اند.

صدا وسیما- 3 اثر ادبی حوزه هنری خراسان 
ادب  و  شعر  روز  با  همزمان  دیروز  جنوبی 
پارسی در بیرجند رونمایی شد. صدحکمت  
صد رباعی  از دکتر علیرضا خسروی، درد 
مشترك از سید محمود زینلی و من عاشق 
شعر گفتنم وقتی که...،  از سید روح ا...فریدونی 
آثاری است که با حضور مسوالن در بیرجند 
رونمایی شد.رییس حوزه هنری کشور در  این 

مراسم آیین رونمایی گفت: توجه نکردن به 
زبان فارسی، اختالل فرهنگی  را در کشور به 
وجود می آورد که  باید برای حفظ این زبان 
بیش از پیش هزینه کرد.محسن مؤمنی از 
دانشگاهیان خواست تا در برابر هجمه های 
وارد شده برزبان فارسی کوشاتر باشند.وی 
آموزش زبان فارسی در کنار آموزش هنر برای 
خارجی ها ویژه دانشجویان کشورهای عراق، 

سوریه، لبنان، پاکستان و یمن ، شناساندن 
طنز  زبان  به  فارسی  زبان  های   زیبایی 
برای شاداب نگه داشتن مردم، تولید برنامه 
نمایشی و سریال های   قالب هنرهای  در 
تلویزیونی برای جلب توجه مخاطبین نسبت 
به غفلت از زبان فارسی را از جمله اقدامات 
موضوع  به  پرداختن  برای   هنری  حوزه 
اهمیت نگه داشت زبان فارسی  عنوان کرد.

رونمایی از ۳ اثر ادبی در بیرجند
یما

وس
دا 

 ص
س :

عک

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی خبر داد:

آمادگی ۱۷۰ ناوگان باری  استان برای خدمت به زائران اربعین
غالمی-مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گفت: تاکنون بالغ بر 170 
دستگاه ناوگان باری برای خدمت به زائران 

اربعین حسینی اعالم آمادگی کرده اند. 
نزدیک  به  توجه  با  کرد:  بیان  شهامت 
عظیم  راهپیمایی  برگزاری  ایام  به  شدن 

اربعین حسینی، برنامه ریزی و هماهنگی 
برای حمل و نقل زائرین و لوازم مورد نیاز 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  انجام  شان 
تاکنون بالغ بر 170 دستگاه ناوگان باری 
حسینی  اربعین  زائران  به  خدمت  برای 
پرونده  افزود:  اند،  کرده  آمادگی  اعالم 

140 دستگاه با مراجعه مالکان و رانندگان 
در ستاد عتبات عالیات استان تکمیل شده 
اقالم  سایر  و  ها  موکب  حمل  برای  و 
مورد نیاز به عراق آماده هستند. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با 
اشاره به حمل و نقل زائران توسط ناوگان 

ها بیان کرد: مسئوالن کاروان ها در اسرع 
وقت نسبت به ثبت نام کاروان های تحت 

سرپرستی در سامانه سماح اقدام کنند.
این مسئوالن  از  ادامه داد: همچنین  وی 
مانند  مدارکی   تکمیل  از  بعد  خواستاریم 
بیمه زائران به تشکل های صنفی مسافری 

استان مراجعه و برای انعقاد قرارداد اقدام 
کنند.شهامت بیان کرد: سامانه گویای 141 
و سامانه پیامکی 30005۶141 در خراسان 
جنوبی آماده دریافت پیشنهادها، انتقادات 
و نظرات مسافران درخصوص نحوه ارائه 

خدمات سفرها به زائرین است.

نت
نتر

 : ای
س

عک

۳۹ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در استان برگزار می شود
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( 
خراسان جنوبی گفت: 39 عنوان شامل ۲ 
هزار و 800 برنامه به مناسبت هفته دفاع 

مقدس در این استان برگزار می شود. 
روز  زاده  برات   حمیدرضا  پاسدار  سرهنگ 
چهارشنبه در نشست خبری افزود: امسال 
هفته دفاع مقدس با شعار “ما پیروزیم” از 
برنامه ها  این  و  آغاز می شود  31 شهریور 
در حوزه های فرهنگی، خدمات اجتماعی، 
امنیتی، اقتصادی و غیره است. وی اظهار 
کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 

برگزاری  فرماندهان،  سخنرانی  جنوبی، 
صبحگاه مشترك، تداوم رزم های رضویون، 
فراخوانی گردان های بسیج، نواختن زنگ 
ایثار در مدارس و تجلیل از اولیای ایثارگر، 
مزار  عطرافشانی  مقاومت،  پایگاه  افتتاح 
محوریت  با  خانوادگی  روی  پیاده  شهدا، 
حلقه های صالحین و ... از برنامه های هفته 
باشکوه  دفاع مقدس است.وی گفت: رژه 
اقتدار نیروهای مسلح در مرکز  و نمایش 
استان با مسئولیت سپاه پاسداران انقالب 
برنامه های  از  شهریور   31 روز  اسالمی 

محوری هفته دفاع مقدس است و امسال 
مراسم رژه در شهرستان ها برگزار نمی شود.

انصارالرضا  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
)ع( خراسان جنوبی اضافه کرد: 8۲ کارگاه 
اقتصاد مقاومتی نیز با اعتبار 980 میلیون 
راه اندازی  مقدس  دفاع  هفته  در  تومان 
و  جهادی  گروه   ۲۲ اعزام  شود.وی  می 
تیم های پزشکی به نقاط محروم ، بازگشایی 
نمایشگاه رزمی فرهنگی “گام های استوار” 
و بازسازی عملیات والفجر 3 در بیرجند را از 
دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس اعالم 

کرد و گفت: نمایشگاه یادشده از اول مهر 
در منطقه بیدخت با 48 غرفه به مدت یک 
روز  چهارمین  افزود:  است.وی  دایر  هفته 
هفته دفاع مقدس با ساماندهی مسئوالن 
خانواده  با  صالحین  حلقه های  اعضای  و 
برنامه  نمازجمعه  از  قبل  و  دیدار  شهدا 
میقات صالحین برگزار می شود.برات زاده 
اظهار کرد:  همایش نقش زنان در دوران 
دفاع مقدس با عنوان “ لشکر فرشتگان” 
روز شنبه ۶ مهرماه ساعت 8 صبح در محل 

حسینیه جماران برگزار خواهد شد.

وی برگزاری همایش پیشکسوتان جهاد و 
شهادت و تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس 
در روز یکشنبه هفتم مهر را از دیگر برنامه های 

هفته دفاع مقدس در بیرجند ذکر کرد.

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

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

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

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

 بدین وسیله به آقای سید مهدی موسوی فرزند 
سید امین به شماره ملی ۵۶۳۹۶۹۰۳۷۲ ساکن 

بیرجند، مدرس ۳۶ پالک ۴۳ ابالغ می گردد: بانک صادرات 
مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد داخلی شماره 
۶۰۳۷۶۹۶۶۱۰۱۳۵۴۹۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ جهت وصول مبلغ 
۱۲/۳۱۲/۵۴۰ ریال بدین شرح : مبلغ ۷/۶۶۳/۸۵۲ ریال اصل و 
مبلغ ۴/۶۴۸/۶۸۸ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور 
روز وصول  تا  دیرکرد  انضمام جریمه  به  اجرائیه ۱۳۹۶/۸/۱۵ 
موضوع طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان 
وام گیرنده را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۶۰۰۸۲۳ 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ مامور 
فوق  نشانی  به  قرارداد  در  مندرج  شرح  به  شما  آدرس  ابالغ 
شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی اجرائیه نیز در آدرس اعالمی 
از ناحیه بستانکار به شرح بیرجند، خیابان غفاری، خیابان قدس 
شرقی، ظفر ۱۶ پالک ۴۸ میسر نبوده و بانک مذکور قادر به 
تقاضای  به  بنا  لذا  باشد،  نمی  شما  از  دیگری  آدرس  معرفی 
متعهدله و به استناد ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این 
آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور 
عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 

ابالغ نیز محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۸
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
لودر، کمپرسی و کوره داران شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
 مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ

۹۸/۶/۳۰ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت 
 اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به 
مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- عکس 
۴×۳ رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

در اجرای مقررات اساسنامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود در 
مجمع عمومی عادی انجمن که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ ساعت ۹ صبح در محل حسینیه امام جعفر 

صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد، شرکت فرمایید.
دستور جلسه :

۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسین ۲- برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن
ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس انجمن تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت 
ملی و یک قطعه عکس ۴*۳ تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه انجمن صنفی واقع در بلوار شهید 

صیاد شیرازی، بلوک ۹۲ تحویل دهند.
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(
بدین وسیله به آقای محمد عابدینی راد )کارجوی سابق( فرزند فداحسین به شماره شناسنامه ۴۹۲ و شماره ملی 
آقای  به عنوان وام گیرنده و  بیرجند، معصومیه، پشت فنی و حرفه ای  ۰۸۸۸۸۹۸۲۶۶ متولد ۱۳۶۱/۷/۱  ساکن 

سید جواد حسینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۱۴۷۵ و شماره ملی ۰۶۵۰۸۴۲۲۹۴ متولد ۱۳۶۱/۶/۱  ساکن بیرجند، 
کارگران، پالک ۷۲ به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک کشاورزی شعبه آزادی بیرجند مستند به قرارداد شماره ۶۹۶۶۳۹۳۰۷ مورخ 
۱۳۸۴/۵/۱۲  جهت وصول مبلغ چهل و پنج میلیون ریال )۴۵/۰۰۰/۰۰۰( طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
 اصل و مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود متعلقه و مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۹۸/۵/۵ به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰۵۲۰ در این خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارشات مورخ ۹۸/۵/۲۹ و ۱۳۹۸/۵/۳۰ مامور ابالغ آدرس شما 
به شرح مندرج در قرارداد به نشانی های فوق شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به 
تقاضای بانک کشاورزی شعبه آزادی طی نامه شماره ۲۴۲/۱۰۰۳/۱۲۶ - ۹۸/۶/۱۰ و به استناد ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این 
آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 

نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۸         غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

توجه                             تبریک                           توجه
قبول شدگان محترم دانشگاه ها  

قبول شدن شما عزیزان را در باالترین درجات علمی آرزومندیم.
جهت ثبت نام در هر دانشگاه یا آموزشکده باید  تاییدیه تحصیلی 

را با مدارک الزم تحویل دهید.
سریع - دقیق از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب فرم اصلی را تحویل بگیرید.

دفتر پیشخوان خدمات دولت  پاسداران-  بعد از پاسداران 5 - باهنر غربی - چمنی   ۳242  ۳242

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
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 
5/5 و ۶/5 متر  - سعدی

0۹۳6۸۹۹0۷22 -0۹۱5۷56۳۸۷5

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۲۴۲۹ اجرایی خانم خدیجه علی پور فرزند محمد حسن محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱۸۸/۰۹۲/۳۰۹ ریال در حق آقای حسین رافعی و مبلغ ۳/۳۲۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال 
بدهی محکوم علیه اموالی شامل: ۱- یک سرویس مبلمان ۷ نفره همراه با میز عسلی )جمعا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۲- یک عدد بخاری 
ایران شرق )۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است 
از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
 به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده 

از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پروشات گستر خاوران )سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۴۶۰۳     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۶۰۶۵۵ 

تاریخ انتشار: ۹۸/۶/2۸
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پروشات گستر خاوران ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه 
 ۹۸/۷/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره۱- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره ۲- انتخاب بازرسین

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.  برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۶ هیئت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا دستگردی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 
۷ در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۶۸/۵۸ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 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 : ۱۳۹۸/۶/۲۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۷/۱4    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
شماره  به  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر   

به  است  محکوم  سرام  آیدا  شرکت  علیه  محکوم   ۹۸۰۴۸۰
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲/۶۶۵/۱۴۹/۶۱۶ مبلغ  پرداخت 
غیره در حق محکوم له آقای احسان فیض بخش و پرداخت 
صندوق  حق  در  االجرا  حق  بابت  ریال  مبلغ ۱۰۰/۷۲۴/۲۵۶ 
دولت و با توجه به توقیف یکصد عدد پالت سرامیک دیجیتال 
و  مات  آوید  نیکان،  های  نام  به   ۲ درجه   ۶۰×۶۰ اسکوار  و 
ایوان و سرامیک سفید دیجیتال اسکوار ۶۰×۶۰ درجه ۲ که 
 هر پالت حدود ۱۱۵ مترمربع سرامیک می باشد و از قرار هر 
مترمربع به مبلغ ۱۹۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است از طریق 
مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 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.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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راه اندازی واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند

صداوسیما-واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند برای ارائه خدمات به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان راه اندازی 
شد. عقیلی، مسئول درمانگاه فرهیختگان دانشگاه بیرجند گفت:  این واحد که درراه اندازی واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه 
سالم، متاسفانه از وقتی آب شیرین کن خیابان بیرجند ساختمان جدید مرکز بهداشت و درمان این دانشگاه راه اندازی شده همه روزه از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 تا 12 آماده ارائه خدمات است.

پرستار شروع بکار کرده، آسایش خیابون با پارک 
دوبل هاشون بهم خورده، لطفا رسیدگی کنید . هر 

روز حادثه رخ می دهد.
915...510

نسبت  استان  محترم  دادستان  رود  می  انتظار 
چاله ها وخرابی آسفالت شهر،چاله های بزرگ 
وخطرناک جاده خور به طبس و خدمت رسانی 
عدم  رفع  در  برق  اتفاقات  وطوالنی  ضعیف 
و  اصلی  خیابان  برق  چراغ  تیر  یک  روشنایی 
عدم رسیدگی به درخواست های مردم، به عنوان 

نماینده مدعی العموم رسیدگی کنند.
915...370

سالم خشکسالی از یک سو و ... از سوی دیگر 
روستاها را محاصره کرده و عامل تخلیه روستاها 

می شوند. 
915...648

با سالم وعده ها محقق شد. جاده مرگ دو بانده 
 شد. قطار هم رسید. 3 سال دیگر آب هم می رسد. 

تشکر از مسئوالن
915...648

با سالم از مسئوالن خواهشمندیم فکری به حال 
مقبره پروفسور گنجی بکنند. قطعا باید مقبره استاد 
بزرگوار به یک مکان علمی، فرهنگی و آموزشی 
بدل میشد نه مکانی برای تجمع معتادان! حداقل 
یک آرامگاه در خور برایشان در نظر بگیرید جای 

بسی تأسف است.
ارسالی به تلگرام آوا
به  درمیان  درشهرستان  که  روستایی  سالم  با 
نوغاب  روستای  یادکرد  باید  شهرپنهان  عنوان 
بخش مرکزی شهرستان درمیان جمعیت یک 
منطقه  180هکتار  که  روستایی  دارد  را  شهر 
ازبعضی  حتی  کرده،  پیدا  توسعه  آن  مسکونی 
است  رفته  فراتر  آن  جمعیت  درمیان  شهرهای 
به  توجهی  هیچ  درمیان  شهرستان  ومسئوالن 
زیر ساخت های آن نداشته و ندارند و به کانون 
درشهرستان  ها  گالیه  و  شهروندان  اعتراضات 
درمیان تبدیل شده است درخواست رسیدگی و 
پیگیری حقوق شهروندی خودرا  ازاستاندارمحترم 

خراسان جنوبی خواستاریم.
915...468

و  مسئوالن  از  نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
درخت  نکاشتن  درباره   خواهشمندم  متولیان 
فارس.  )خلیج  آباد  حاجی  های  خیابان  در 
چرا  دهند  توضیح   ).... و  عصر  ولی  امامت. 
هیچ  کاشت  آباد  حاجی  های  خیابان  در 
آباد  حاجی  دهیار  از  گیرد.  نمی  انجام   درختی 
خواهشمندیم در این باره اقدام کند. تمام ریزگرد 
های قسمت پایین شهر بیرجند و معصومیه و خود 
اطراف  در  کاری  نبوددرخت  بخاطر  آباد  حاجی 
حاجی آباد و خیابان های جدید حاجی آباد است .
915...719

باسالم. از شهرداری محترم بیرجند تقاضا داریم 
کوچه بهمن 16 را آسفالت کنند. همه کوچه های 

بهمن آسفالت شدن غیر از همین کوچه!
915...431

سالم. در جواب دوستی که گفته بودند چرا بیرجند 
دو خیابان با نام امیرکبیر داره باید گفت، در این 
مثل  دارد  وجود  زیادی  تکراری  های  نام  شهر 
صدف، حافظ و...، همچنین باید پرسید فلسفه نام 
گذاری معصومیه بنام شهید مفتح چیست وقتی 
خیابانی به همین نام در مرکز شهر وجود دارد؟ 
آیا واقعامسئوالن نام گذاری با کمبود نام مواجه 
هستند؟ اگر در شهرهایی مثل تهران و مشهد قرار 

بود نام گذاری کنند چه می کردند؟
990...213

سالم لطفا شهرداری محترم نسبت به آسفالت 
خیابان کنار مجتمع امام حسین )ع(  اقدام نماید

و راهنمایی و رانندگی با توجه به رسیدن ماه مهر 
در کوچه های مدرس 23 و 25 سرعت گیر جهت 

رعایت سرعت ماشین ها نصب کند.
915...127

سالم آوا چرا ؟ مسئوالن و نمایندگانی که تقریبا 
16 سال مسوولیت درست ایشان و خانواده شان 
بوده است پاسخ دهند ! چرا نباید تا االن جاده 
مرگ قاین بیرجند دوبانده  شده باشد، چرا جان 
مردم در این جاده دیده نمی شود و با هزار بهانه 
هنوز شاهد دوبانده شدن 100 کیلومتر قاین و 
بودجه  سال  شانزده  این  تو  نیستیم.آیا  بیرجند 
و امکاناتی نبوده که محقق بشود.کاش از دیه 
جان همین آدم هایی که مردند و خسارت دیدن 
در این جاده، بودجه اختصاص پیدا می کرد یا 
این جاده  از  خانواده هاشون  و  شاید مسئوالن 
باشید  فکر  به  خدا  به  رو  کنند شما  نمی  تردد 

و کاری کنید.
915...575

نظارت بر توزیع الستیک بسیار خداپسندانه است 
البته باید ماشین داشته باشید تا ببینید چه خبره

915...583

از  هایی  عکس  شما  روزنامه  آخر  صفحه  در 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  نفر  هزار   4 عزاداری 
را دیدم خواستم بگویم جمع کردن 4 هزار نفر 
جمعیت در نقطه ای از خارج از شهر که حداقل 
باید 15 دقیقه در مسیر باشی و خطرات جاده را 
هم در نظر بگیری کار سختی بود که به قول 
خبرنگارتان 5 سال است در راستای تکریم شعائر 
دینی و ارادت روسای منطقه ویژه به اهل بیت 
در  است  سال   5 شما  اما  شود  می  انجام  دارد 
روزنامه هر سال می نویسید برنامه متمرکز در 
مرکز شهر و همه سرهیاتی ها هم به آن تاکید 
دارند اما نمی شود . چرا ؟ به نظر من اگر این دو 
مقوله را با هم مقایسه کنید خواهید فهمید قضیه 
نشدن و نتوانستن نیست و مشکل در نخواستن 
است . سردبیر محترم روزنامه لطفا بجای آسیب 
نوع  شناسی  آسیب  به  عزاداری  خود  شناسی 
مدیریت وبرنامه ریزی این مراسم بپردازید تا برای 
جامعه هم روشن شود کم رنگ شدن بسیاری از 
شعائر دینی به طور هر ساله در مرکز استان نتیجه 

چه مسائلی است   
ارسالی به تلگرام آوا
هنر روزنامه ها واقعا پرداختن به جنبه های نهان 
سرمقاله  در  پور  هرم  آقای  و  است  موضوعات 
دوقطبی رسانه ای خود چقدر جالب آن را باز کرده 
بود . مدتها بود که با خودم فکر می کردم که چرا 
و چگونه است که هیچ نظارتی بر برخی رسانه ها 
وجود ندارد و به راحتی هر چیزی را وارونه جلوه می 
دهند مثال فالن آقا که اصال کار نمی کند به دلیل 
وابستگی سیاسی هر روز به عنوان یک مدیر الیق 
معرفی می شود و فالن مدیر زحمتکش که انصافا 
 توانش را در طبق اخالص گذاشته را می آیند
پور هرم  آقای  سرمقاله  دقیقا  کنند  می   خراب 
تمام این موارد را به خوبی باز کرد که عده ای فقط 
به اسم رسانه موظفند که فعالیت های سیاسی یا 
شخصی و گروهی خودشان را به اسم خبر ولی 
با فاصله 180 درجه ای تا واقعیت در ذهن مردم 
بکوبند البته کاش ایشان به این نکته هم اشاره 
می کرد که مردم هم دیگر آگاه شدند و گول این 
خبرسازی ها را نمی خورند و می توان از اقبال مردم 
 به برخی رسانه ها و عدم اقبالشان به رسانه های
مدار بر  کدام  که  شد  متوجه  کامال   دیگر 
 صداقت و کدام یک بر پایه اصول غیر رسانه ای 

مدیریت می شود . 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بر آوای مردم خراسان جنوبی .  می خواهم 
اعتراف کنم پس از تقسیم استان هیچ تیتری به 
اندازه تیتر امروزتان در خصوص تعطیلی نمایشگاه 
لوازم و التحریر و کاالهای زمستانی برایم خوشحال 
کننده نبود . من و سایر کسبه خیابان ...  تمام سال 
التحریر در مهرماه و رونق  را برای عرضه لوازم 
کسب و کارمان منتظر می مانیم و یک دفعه ای 
متاسفانه یک نمایشگاهی که معلوم نیست کارش 
فروشگاه است یا نمایشگاه می آید در شهر بنر می 
زند و برای خود فروش پاییزه برقرار می کند و کاش 
هم کیفیت وقیمت اجناس از آنچه در شهر است 
پایین تر باشد که متاسفانه نیست و فقط به دلیل 
تبلیغات مردم به آنجا مراجعه می کنند و وقتی مسیر 
طوالنی تا آنجا را رفته اند به خاطر خالی نبودن 
عریضه مجبور می شوند حاال که آنقدر راه رفته اند 
خریدی بکنند که از مسووالن می خواهم نظارت 
 بیشتری داشته باشند واقعا کارکرد این نمایشگاه ها
چیست ؟ آیا جز خالی کردن سبد درآمد کسبه هم 
استانی و واریز آن به جیب افرادی از خارج از استان 
بدون  و  بی کیفیت  اجناس  و همچنین تحویل 
پشتوانه برگشت کاال و با قیمت های باالتر به مردم 
سود دیگری دارد ؟ آیا فقط برای گرفتن اجاره از 
چند غرفه می توان بازی کردن با اقتصاد بخشی از 

اصناف و مردم را توجیه کرد ؟
ارسالی به تلگرام آوا
دانم  نمی  آوای مردم خراسان جنوبی  بر  سالم 
دیدگاه های مردمی را برای مسائل ملی هم چاپ 
می کنید یا نه ولی دلم می خواست بگویم پس از 
انقالب و بعد از شهید بهشتی قوه قضائیه همچین 
مدیری می خواست که طعم واقعی عدالت در 
جامعه اسالمی را به مردم بچشاند و چه کسی 
می تواند نقش عملکرد کارگزاران یک نظام را در 
امید و نشاط و پایبندی جامعه به انقالبشان نادیده 
بگیرد .  در سطح ملی عملکرد عالی آقای رئیسی  
معتمدیان  آقای  عملکرد  استانی  مقیاس  در  و 
به  را  خدمتگزاری  از  نویی  جلوه  واقعا  استاندار 

نمایش گذاشته است خدا حفظشان کند
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فرشته های نجات 115
نسرین کاری - 26 شهریور سالگرد تاسیس 
“فوریت های  ملی  )روز   ،115 اورژانس 
پزشکی و اورژانس( فرصت مغتنمی است 
تا از کسانی که در تمامی ساعات شبانه روز 
و در هر وضعی  با صبر و بردباری آماده 
ها  انسان  جان  نجات  و  رسانی  خدمت 
هستند تقدیر و تشکر نمود. سپید پوشان 
اورژانس با آگاهی و اشراف کامل بر مشقت 
ها و سختی های حرفه خود با عشق در 
این مسیر گام برمی دارند و با حضور و بهره 
گیری از تخصص خود  افراد را در حساس 
ترین لحظات همراهی می کنند. جهادگران 
احساس  داشتن  با  درمان،  مقدم  خط 
مسئولیت در تمامی موقعیت بدون توجه 
به مخاطرات آن حضور پیدا کرده و تمامی 
تالش و هدفشان حفظ سالمت همنوعان 
خود است.به بهانه این روز،  شب سه شنبه 
جمعی از فعاالن اجتماعی از مرکز شماره 
یک اورژانس 115 بیرجند بازدید کردند،  تا 
با اهدای گل  و شیرینی از این بزرگ دالن 

عرصه سالمت قدردانی کنند.

لحظه به لحظه به وجود 
سفیدپوشان اورژانس نیازمندیم

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
این بازدید عنوان کرد: همکاران اورژانس 
115 فرشتگان سفید پوش عرصه سالمت 
هستند که در گوشه گوشه این شهر کشیک 
دارند.  دکتر حسینی افزود: 26 شهریور روز 
سفیدپوشان بی ادعایی  است که هر لحظه 
به وجوشان نیاز داریم، افرادی که کارشان 
چند برابر یک پزشک است و می توان گفت 
پزشکان حرفه ای با حساسیت شغلی و با 
مسئولیتی هستند.  وی با بیان اینکه افتخار  
می کنم به نمایندگی از همکاران که غایب 
هستند از شما دوستان مهربان تشکر کنم، 
ادامه داد: فعالیت ما برای آرامش  واطمینان 
مردم  و هموطنان در مواقع خطر است. وی  
تاکید کرد: سربازی  که لب مرز است و از 
مرزهای ما محافظت می کند باید خاطر او 
آسوده باشد که اگر پدر و مادر پیری دارد 
سیستمی پاسخگویی مریضی و مشکالت 

آنها است و نباید نگران خانواده باشد. 

هیچ تماسی بی پاسخ نمی ماند

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
اشاره به اینکه در این مرکز هیچ تماسی بی 
پاسخ نمی ماند، افزود: بارها شده است که 
تماسی قطع شده است و همکاران با شک 
به اینکه شاید بیهوش شده پیگیر شده اند تا 
مساله حل شود.حسینی یادآور شد: بیماری 
و  حوادث اورژانس به مواردی اطالق می 
گردند که اگر به موقع خدمات ارائه نشود 
منجر به صدمات عضوی و یا جانی و نیز 

مشکالت روانی بیمار می شود. 

دو طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ مربوط به 
درمان سکته های قلبی و مغزی است

وی با اشاره به وجود اقدامات مناسب در دو 
طرح 247 و 724 که مربوط به مدیریت 
است،  مغزی  و  قلبی  سکته های  درمان 
افزود:  خوشبختانه در راستای این دو طرح، 
کارهای  خوبی در اورژانس انجام شده و 
اکنون  به دنبال گسترش این طرح ها در 
اورژانس همه شهرهای استان هستیم. وی 
با بیان اینکه به محض این که زنجیره دو 
طرح 247 و 724 برای بیماران سکته های 
قلبی و مغزی ایجاد شد، افزود:  خوشبختانه 
مقاومتی  اقتصاد  راستای سیاست های  در 
تجهیزات  از  خودمان  حد  در  توانستیم 
پزشکی تولید داخل برای دو بخش 724 
و 247 استفاده کنیم و همه همکاران برای 
استفاده از این  تجهیزات نیز آموزش دیده 
اند.وی  با بیان اینکه بسیاری از سیستم 

های فوریتی بر پایه تجربه و دانش است، 
تاکید کرد: باید تالش کنیم که سطح دانش 
افراد اورژانس را باالتر ببریم و آموزش های 
الزم را به آنها بدهیم چراکه سرعت در ارائه 

این خدمت بسیار مهم است.

راه اندازی سامانه عملیات 
اتوماسیون اورژانس ۱۱۵ 

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان  ضمن اشاره به  راه اندازی 
سامانه عملیاتی اتوماسیون اورژانس 115 در 
استان خبر  ادامه داد:  به ازای هر هزار نفر 

110 ماموریت در سال انجام می شود که 
این میزان در سطح کشوری 50 ماموریت 
است. وی با اشاره به پروژه های در دست 
سامانه  کرد:  بیان   115 اورژانس  اجرای 
با  اورژانس 115  اتوماسیون  در  عملیاتی 
راه  حال  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   80
اندازی است. حسینی ادامه داد: راه اندازی 
این اتوماسیون باعث کاهش زمان ماموریت 
های محوله و نظارت آنالین و لحظه ای بر 

فرآیند ارائه خدمات  می شود.
رهیاب  سیستم  اندازی  راه  از  حسینی 
اتمام  با  افزود:  آمبوالنس ها خبر داد و 
در  تکنولوژی  جهش  ها  پروژه  این 
خواهد  ایجاد  جنوبی  خراسان  اورژانس 
به  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
مزاحمت  مردم  باالی  فرهنگ  دلیل 

های تلفنی ناچیزی در اورژانس داریم، 
افزود: 10 درصد از تماس های اورژانس 

مربوط به حوادث تصادفی است.

بیشترین تماس ها  به مرکز 
اورژانس مربوط به بیماران 

داخلی و مسمویت هاست

های  تماس  بیشترین  داد:  ادامه  حسینی 
گرفته شده با اورژانس خراسان جنوبی به 
ترتیب مربوط به بیماران داخلی، مسمومیت 
بیان  است.وی  گوارشی  مشکالت  و  ها 
کرد: تاکنون شش سایت تکرار کننده بی 

پنج  و  شده  اندازی  راه  استان  در  سیمی 
سایت در حال راه اندازی است. مدیر مرکز 
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت 
خراسان جنوبی ادامه داد: با راه اندازی این 
پروژه ها شاهد پوشش 100 درصدی در 

خراسان جنوبی خواهیم بود.

۴۸ هزار ماموریت اورژانسی  در 
خراسان جنوبی انجام شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز گفت: در شش ماهه سال جاری 48 
انجام  استان  در  اورژانسی  ماموریت  هزار 
به  مربوط  ماموریت  هزار  پنج  که  شده 
است.  بوده  ای  جاده  و حوادث  تصادفات 
جالل احمدی با بیان اینکه اورژانس 115 

است،  درمانی  ترین بخش های  مهم  از 
افزود: حفظ وضعیت بیمار به روش صحیح 
به مراکز درمانی در عالج بیماری ها نقش 
بسزایی دارد. وی با بیان اینکه در خراسان 
است،  فعال  اورژانس  پایگاه   73 جنوبی 
افزود: از این تعدا  18 مورد در شهرها و 55 
مورد در روستاها و جاده های مواصالتی 
 450 اینکه  بیان  با  وی  هستند.  مستقر 
پرسنل در پایگاه های اورژانس فعالیت می 
کنند، اظهار کرد: در سطح استاندارد به ازای 
هر پایگاه باید هشت پرسنل وجود داشته 
باشد اما در کل پایگاه های خراسان جنوبی 

450 نفر فعالیت دارند.

۱۱۹ ماموریت امداد هوایی از 
ابتدای سال جاری 

احمدی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
119 ماموریت امداد هوایی داشته ایم، افزود: 
پایگاه امداد هوایی طبس یکی از پر کارترین 
پایگاه ها در  کشور است. وی اظهار کرد: 
بالین  بر  اورژانس  رسیدن  زمان  متوسط 
بیمار در سطح کشوری در شهرها هشت 
دقیقه و در جاده ها 15 دقیقه و این میزان 
در خراسان جنوبی در شهرها شش دقیقه 
و در جاده ها 9 دقیقه است. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند بیان کرد: در شش ماهه سال 
جاری 271 مورد از مادران پر خطر ناشی از 

بارداری ثبت شده است.
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بازدید فعاالن اجتماعی  از مرکز  فوریت های پزشکی و اورژانس

خاطر  به  که  رانندگانی  بسا  برزجی-چه   
خستگی و خواب آلودگی در جاده ها با جان 
همواره  و  می کنند  بازی  دیگران  و  خود 
توصیه می شود از رانندگی هنگام خستگی 
بپرهیزید.اگر در جاده راننده ای از مسیر اصلی 
خود منحرف شود یا به عالیم راهنمایی و 
رانندگی بی توجهی نشان دهد باید سنگین 
متصور  فرمان  پشت  را  پلک هایش  شدن 
باشیم. گاهی هم به خاطر مسیرهای طوالنی 
خستگی بر جان رانندگان می نشیند از همین 
رو شتاب برای راندن افزایش می یابد اما اگر 
در این لحظات که خستگی جسم بر فرمان 
مغز غالب شده حادثه ای رخ دهد که جان چند 
مسافر دیگر به خطر افتد غفلتی نابخشودنی 

است که می توان از آن پیشگیری کرد. 
اکثر  برای  معمول  تجربه ای  خستگی 
ایمنی  در  جدی  بالقوه  عامل  و  رانندگان 
وجود  زیاد  شواهد  و  جاده هاست  ترافیک 
دارد که رانندگان خسته برای درگیر شدن 
در تصادف جاده ای مستعدتر هستند. برای 
کاهش میزان وقوع سوانح رانندگی، الزم 

است رانندگان هنگام احساس خستگی و 
خواب بر ادامه مسیر اصرار نکنند چرا که 
می تواند  رانندگی  در  کوتاهی  کوچکترین 
حوادث تلخ و تاسف باری را برای راننده، 
خودروها  دیگر  مسافران  و  سرنشینان 
رقم بزند. براساس آخرین آمار 40 درصد 
دلیل  به  کشور  درجاده های  تصادفات 
رخ  رانندگان  خواب آلودگی  و  خستگی 
می دهد.  پژوهشکده بیمه مرکزی، نیز در 
تحلیلی گفته ایران از نظر تصادفات ناایمن 
رانندگی بین 190 کشور جهان، رتبه 189 را 
به خود اختصاص داده و این نشان می دهد 
که وضع سوانح رانندگی در کشور بحرانی 
است.آگاه کردن انسان از مخاطرات رانندگی 
با خستگی و خواب آلودگی یا رعایت نکردن 
قوانین و مقررات باید با برنامه های آموزشی 
مستمر و پیش از سفر انجام شود، اما آنچه در 
صحنه جاده ها اهمیت دارد، تامین زمینه برای 
افزایش توان کنترل و قدرت تصمیم گیری 
در رانندگان است که به ویژه در جاده های 
کویری به خاطر یکنواختی و بیابانی بودن، 

مهمتر جلوه می کند؛ زمینه این مساله فقط 
با ایجاد فرصت استراحت های کوتاه برای 
رانندگان و ایمنی سفر میسر است. از ابتدای 
امسال تاکنون 142 نفر در جاده های خراسان 
جنوبی جان خود را از دست داده اند و عمده 
این تصادفات منجر به فوت نیز در محورهای 
کویری رخ داده است. این در حالی است که 
همین محورهای کویری از فقر مجتمع های 
بین راهی رنج می برد در صورتی که وجود 
حداقل یک استراحتگاه موقت شاید جاذبه ای 
برای رانندگان خسته باشد که حداقل چند 
دقیقه ای را توقف کرده و از خستگی حین 
رانندگی بکاهند.به گفته مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ساخت 
حداقل 50 استراحتگاه در محورهای کویری 
استان مورد نیاز است که احداث هر کدام 
30 میلیون تومان هزینه دارد. البته با ایجاد 
شیارهای عرضی، نوارهای لرزاننده یا اصالح 
شیب های شیروانی نیز می توان از تصادفاتی 
که به خاطر خستگی احتمال وقوع آن زیاد 
است پیشگیری کرد اما ایمن سازی جاده ها 

راه  کارشناسان  تحلیل های  این  اساس  بر 
نیز نیاز به اعتبار هنگفتی دارد که برآورد آن 
در خراسان جنوبی حدود 24 میلیارد تومان 
است. قطعا دولت برنامه های خود را برای 
اصلی  کریدورهای  و  جاده ها  سازی  ایمن 
به تناسب تخصیص اعتبار دنبال می کند 
و ساخت استراحتگاه های موقت نیز شاید 
کمی زمان بر باشد که براساس برنامه زمانی 
اعتبار اختصاصی  بر اساس میزان  باز هم 
ساخته خواهد شد؛ ولی آنچه که در کوتاه 
مدت به نظر می رسد در کاهش این قبیل 
تصادفات می تواند کارساز باشد توجه رانندگان 
به موضوع حیاتی جان انسان ها است. شاید 
اگر جمله معروف “دیر رسیدن بهتر از هرگز 
نرسیدن”همواره در جاده ها به یاد بماند بتوان 

از شتاب در رانندگی آنهم زمانی که چشم های 
خسته با مغز راننده یاری نمی کنند پرهیز کرد. 
خراسان  جنوبی از نظر وسعت سومین و از 
نظر طول راه ها ششمین استان کشور است 
که دارای 17 هزار کیلومتر راه است.   در طول 
این راه ها فقط 27 مجتمع بین راهی وجود 
دارد اما در این فصل که روستاییان مشغول 
برداشت محصوالتی همچون عناب هستند 
شاید دیدن باغات سرخ جاذبه ای باشد که 
رانندگان را برای مدت کوتاهی در حاشیه 
جاده ها متوقف کند. کارشناسان پلیس راه 
همواره تاکید دارند که راننده باید هر 2 تا 3 
ساعت رانندگی 15 دقیقه به استراحت بپردازد 
که توجه به این توصیه ها نیز در کاهش بروز 

تصادفات ناشی از خستگی اثرگذار است. 

لطفا خسته نباشید



موفقیت و انرژی

همکاری با همسر

مصالحه، دوست داشتن 
و سازش کردن را یاد بگیرید 

روش اصلی برای حل هر گونه بحثی بین شما و 
همسرتان، مصالحه است. مصالحه باید از هر دو 
طرف باشد. به آن فکر کنید، چون بدون مصالحه 
یکی از این دو چیز اتفاق می افتد. یا این بحث 
برای همیشه ادامه پیدا می کند یا یکی از شماها 
بدون توجه به آنچه که دیگری می خواهد به بحث 
پایان دهید. سازش و مصالحه یکی از اصول اصلی 
حل اختالف است. باید زوجین به فکر پیدا کردن 
راه حل باشند، نه فقط یکی از آنها. در زمینه هایی 
که می توانید با چیزهای کمتر از حد انتظارتان 
زندگی کنید، تصمیم گیری کنید. اگر  بحث تان 
در مورد نحوه دکوراسیون خانه است و یا در مورد 
تعطیالت آخر هفته بحث می کنید، بهترین نتیجه 
همیشه این است تصمیمی بگیرید که هر دوی 

شما را خوشحال کند.

نکات همکاری با همسر

به دلیل رقابت در بازار شغل و وضع اقتصادی، 
افرادی هستند که زندگی خود را وقف کارشان 
کرده اند. این وضع، ممکن است افراد را بین کار 
و زندگی، دچار سردرگمی کند. خصوصا اگر با 
همسرتان همکار باشید. وقتی با همسرتان کار 
می کنید، الزم است بدانید که چگونه در عین 
حال که وظایف تان را انجام می دهید، زندگی 

تان را با مشکل مواجه نکنید. 
شما باید در محل کار با هم ارتباط حرفه ای 
و شغلی داشته باشید و مهمتر از همه، مسائل 
خانوادگی را از مسائل کاری جدا کنید. بنابراین، 
هر کاری که در دفتر کار انجام می دهید، باید 
همانجا بماند و لزومی ندارد در خانه با همسرتان 
بدان  این  کنید.  به مسائل کاری بحث  راجع 
معناست که در خانه باید زن و شوهر باشید و 
در دفتر کار، همکار، تا بین این دو تعادل ایجاد 

شود.
از این رو، محل کار شما باید رسمی باشد. این 
برای سالمت ذهنی و شغلی شما بسیار حیاتی 
است. جدا کردن محل کار از محل زندگی، به 
ویژه در صورت کار با همسر، برای لذت بردن 
از زندگی بسیار حائز اهمیت است. برای ارتقای 
با  را  ارتباطات خود  محل کار خود، می توانید 
استفاده از ایمیل یا تلفن میسر سازید. این روش 
به شما کمک خواهد کرد تا فضای کاری خود  

را حرفه ای تر کنید.

خواص روغن
 طبيعي اورس

روغن اورس در برطرف کردن و درمان ناراحتي هاي 
گوارشي، زخم و اسید زیاد معده موثر است.  خاصیت 
ضدباکتریایي آن براي درمان آکنه نیز مفید است. 

این گیاه که خاصیت ادرارآور دارد، براي افرادي که 
از تراکم آب در بدن و ورم رنج مي برند مفید است.

عالوه بر آن، در کاهش وزن و فشار خون و دفع 
سدیم اضافه و سموم بدن مانند اسیداوریک موثر 
است. به عنوان یک ماده محرک، فعالیت بدن را 

تحریک مي کند. 

گلپر حافظه 
را زیاد می کند

گلپر قطع کننده بلغم و دفع کننده باد و نفخ شکم 
است، بهترین دارو برای معالجه هیستری است، در 
ریشه آن خواص بی شماری نهفته، اگر از تشنج و 

ناراحتی های عصبی رنج می برید از آن استفاده کنید.
خوردن گلپر ذهن را باز و حافظه را زیاد و نسیان را 
کم می کند. برای فلج و بی حسی اعضا مفید است. 
مصرف مقدار زیاد گلپر سبب سقط جنین می شود 
از این رو زنان باردار در خوردن زیاد آن مجاز نیستند.

خواص دارویی
 شبدر قرمز

شبدر قرمز از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است.
مهمترین خاصیت شبدر قرمز ضد سرطان بودن 
آن است. تمیز کننده خون و بدن است، سرفه را 

برطرف می کند، دردهای عضالنی را برطرف می 
کند. شبدر تازه به عنوان مسهل به کار می رود. 
درمان کننده آسم است. برای درمان آب آوردگی 
بدن مفید است. برای درمان آرتروز یا رماتسیم باید 
برگ شبدر را در روغن زیتون جوشانیده و روی 

قسمت های دردناک بمالید.

گياهان مفيد 
برای بيماران دیابتی

آلوئه ورا به عنوان گیاه شفابخش شناخته شده 
است. شیره و ژل که از قسمت داخل برگ ها به 
دست می آید در کاهش میزان گلوکز خون بسیار 

موثر است. پیاز تاثیر قابل مالحظه ای در کاهش 
قند خون دارد. پیاز روی سوخت و ساز گلوکز در 
کبد تاثیر می گذارد و باعث افزایش ترشح انسولین 
می شود. سیر بهترین درمان برای کاهش مستقیم 
قند خون، بازسازی سلول های لوزالمعده و تحرک 

آن برای تولید انسولین به حساب می آید.

»سپستان« گياهی مناسب
 امراض کليوی

»سپستان« گیاهی مناسب امراض کلیوی است. 
از دم کرده این گیاه برای کاهش سرفه استفاده 
می شود. سپستان تشنگی را برطرف می کند. 

از عصاره پوست این درخت برای تسکین قولنج 
روده ها استفاده می شود. جوشانده پوست درخت 
سپستان برای رفع سوء هاضمه و کاهش تب 
موثر است.برگ های پودر شده آن به صورت 
موضعی برای تسکین سردرد و التیام جراحت ها 

به کار برده می شود.

ترکیبات : بخور اکالیپتوس، روغن و پودر مخصوص سینوزیت.  خواص : درمان بیماری سینوزیت که تا به 
حال افراد زیادی با سابقه طوالنی ابتال به این بیماری درمان گردیده اند نحوه استفاده : این دارو متشکل از 
یک بخور گیاهی )اکالیپتوس( و روغن مخصوص سینوزیت می باشد که هرشب ابتدا باید سر و صورت را به 

مدت 10دقیقه بخور داده سپس روغن را به محل سینوزیت مالیده و ماساژ دهید 
بخور این دارو به اعماق سر رفته و بدن را برای تاثیر بهتر دارو کمک می کند سپس با مالیدن روغن 
مخصوص، فساد و امراض حاصل از این بیماری کامال پخته شده و از الیه حفاظتی خود بیرون می آیند و 
آمادگی بیرون رفتن از بدن را پیدا می کنند که در آخر استنشاق پودر به داخل بینی موجب بیرون کشیدن 

این امراض می گردد.

 نمک طعام یددار باید پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته و تاریخ تولید و 
انقضای آن نیز اجباری است. این گونه نمک های تصفیه شده یددار فاقد فلزات سنگین )عوامل ایجاد کننده 
سرطان( و همچنین ناخالصی های محلول مانند گچ است که به دلیل سفید بودن غیر قابل جداسازی است. 
میزان محاسبه شده ید در نمک تصفیه شده باعث پیشگیری از بیماری گواتر و به دنبال آن باعث پیشگیری 
از عقب ماندگی جسمی و ذهنی و سقط جنین خواهد شد. در صورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی 
داشته باشد که در قالب استانداردهای موجود، مجوز تولید و پروانه ساخت از وزارت بهداشت گرفته باشد.                                          

                           
 مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نمک یددار باید پروانه بهداشتی معتبر داشته باشدداروی گیاهی در درمان سینوزیت

کارآفرینان عالوه بر این که کسب وکار خویش را دارند و براي 
سایرین شغلی ایجاد نموده اند ، نحوه فکر خاصی هم دارند. 
آنها با نحوه فکری متمایز از مردم معمولی با مسایل مختلف 
روبرو می شوند. کارآفرینان در بعضی موارد امکان دارد به 
علل گوناگون فرصت های خوبی را از دست بدهند؛ ولی از 
این که فرصتی را از دست بدهند نمی ترسند، برای این که 
در واقع خودشان فرصت ها را به وجود می آورند. اشخاص 
عادی مدام به دنبال این هستند که از تمامی پیشنهادات 
و فرصت های به وجود آمده استفاده کنند و درصورتی 

که فرصتی را از دست بدهند حس شکست مي کنند . 
کارآفرینان ارزش زمان خویش را مي دانند و پیوسته با سپردن 
کارها به سایرین، زمان خویش را خالی مي کنند و خودشان 
 تنها بر کارهایی که سایرین نمی توانند انجام دهند تمرکز 
می کنند؛ ولی اشخاص عادی سعی مي کنند تمامی روش 
را خود انجام دهند.کارآفرینان از خطر کردن نمی ترسند و مي 
دانند که با این کار ترقی مي کنند. آنها با شهامت رویاهای 
خویش را دنبال مي کنند و از شکست نمی ترسند؛ ولی 
اشخاص عادی از خطر کردن و شکست خوردن می ترسند و 

ترجیح می دهند کاری با دستمزد، فواید و بیمه ثابت داشته باشند.
در مسیر کار آفرینی موضوعات بسیاري وجود دارد که شما را 
به چالش می کشد و باید براي حل آن ها وقت و انرژی 
بسیاري صرف کنید. مانع ها، چالش ها و مشکالت اجزای 
جدایی ناپذیریست که کار آفرینان در فرآیند راه اندازی یک 
کسب و کار بارها با آن ها روبرو خواهند گردید. از دیدگاه 
یک کار آفرین موفق هر مانعی یک فرصت هست. آن ها 
 به موانع به چشم تجربیات ارزشمندي نگاه مي کنند که

 به آن ها کمک مي کند.

چگونه طرز تفکر کارآفرینی داشته باشيد؟

آیه روز

اگر خدا می  خواست برای خود فرزندی بگیرد قطعا از ]میان[ آنچه خلق می  کند آنچه را می  خواست 
برمی  گزید منزه است او، اوست  خدای یگانه قهار. )سوره  زمر / آیه ۴(

سخن روز

وقت همیشه  که  دید  خواهید  عمل  در  زیرا  ننشینید  دارید  وقت  اینکه  گمان  به  وقت   هیچ 
 کم و کوتاه است. )فرانکلین(
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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 اولين بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گير برای نخستين 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبيت جهانی دست یافت و نخستين مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فيالدلفيا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۴۴۹                        
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جدول سودوکو

ایزوگام و قيرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

برگ سبز خودرو به شماره پالک 396 ص 
۷9 ایران ۷4 به نام علی رحمتی با شماره ملی 
0922828۷84 مفقود گردیده  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

یک واحد منزل مسکونی واقع 
در تقاطع معلم و محالتی، حد 

غرب پالک 29، شمالی به رهن 
و اجاره واگذار می گردد.

09151605825

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

091582541۷2

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

09155632009

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس ۲سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

حراج انواع  کوله و کيف مدرسه ای 
بـه قيمـت توليـدی

 آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4۲۵۸ ۶۶۲  0۹۳۶  - مظفـری

تيرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

کليه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قيمت را تجربه کنيد.  

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

 ایزوگـام  شفيعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهيـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

  حمـل اثاثيـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مين

تض
د 

رص
۱ د

00

آژانس رایا با زنگ خور باال  و کارکرد 
تضمینی به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره 

وقت نیازمند است.  09154944080

00:10 پرسمان - بازپخش
00:30 قرارگاه بی قرار

01:10 فیلم تلویزیونی به سالمت بانو
02:42 همسفر

03:17 آفرینش
04:00 سخنرانی

04:58 اذان صبح به افق بیرجند
05:15  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:18 دعای عهد
06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:07 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:20 هویت
09:47 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:12 پسرشجاع
11:35 سخنرانی

12:27 اذان ظهر
 به افق بیرجند

12:55 خروس زیرک روباه کلک
13:15 شب های زعفرونی - بازپخش

14:30 فیلم تلویزیونی به سالمت بانو - 
بازپخش

16:00 خبر استان
16:18 بازتاب - بازپخش

16:40 استارت
17:42 سیمای سالمت- بازپخش

18:52  اذان مغرب به افق بیرجند
19:23 صدفرسخ - بازپخش

20:00 خبر استان
21:00 شب های زعفرونی - زنده

22:15 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سيمای خراسان جنوبی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

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

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحيمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

ماندگاری هوای گرم در خراسان جنوبی

صدا وسیما-هوای گرم تا اوایل هفته آینده در منطقه ماندگار است.کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان 
جوی پایدار و یکنواخت پیش بینی می شود که در برخی نقاط مرز شرقی و در ساعات بعدازظهر وزش تند باد گاهی گرد و خاک دوراز انتظار نیست. لطفی از ماندگاری هوای گرم تا اوایل هفته 
در منطقه خبرداد و افزود: با گسترش و استقرار سامانه پرارتفاع جنب حاره برای امروز و امشب ادامه روند افزایش دمای هوا پیش بینی می شود و دما بطور نسبی بین 3 تا 5 درجه افزایش می یابد.

*مدیرکل راه و شهرسازی گفت: ۱۷ میلیارد 
تومان از محل اعتبارات توازن برای محورهای 
بیرجند - قاین و فردوس - دیهوک تخصیص 
توزیع  پیمانکاران  بین  که  است  کرده  پیدا 

می شود. 
*3۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی امسال 
برای مرمت قنوات شهرستان مرزی زیرکوه 
مصوب شده که نسبت به سال گذشته ۲ و 

نیم برابر افزایش یافته است. 
*مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: ۱۰۸ دستگاه مینی بوس 
و ۹۰ دستگاه خودروی سواری سرویس های 
حمل و نقل دانش آموزی اعالم آمادگی کرده اند.
*۱۲۰ کشاورز خراسان جنوبی کار برداشت 

ذرت علوفه ای را آغاز کردند.
خراسان جنوبی  راهور  پلیس  *رئیس 
گفت:۲۰۰ نقطه خراسان جنوبی تحت پوشش 

طرح ترافیکی مهر قرار می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش در شورای استان 

هر چه بسازیم باز هم کم داریم

کاهش عملکرد
 در کشت زعفران

کاوش- عضو شورای ملی زعفران از کاهش 
گفت:  دادو  خبر  هکتار  در  زعفران  عملکرد 
در سال های اخیر به جای افزایش عملکرد 
زعفران تولید در هر هکتار از 5 کیلوگرم به ۴ 
کیلوگرم کاهش یافته است.  حسینی در باره 
وضع تولید زعفران در کشور اظهار کرد: در 3۰ 
سال اخیر عملکرد زعفران در هکتار بیش از 
5 کیلوگرم بوده، اما در سال های اخیر به جای 
افزایش عملکرد، تولید زعفران در هر هکتار به 
۴ کیلوگرم کاهش یافت. وی با بیان اینکه امر 
آموزش در تولید و کشت زعفران کمرنگ شده 
خاطرنشان کرد: انتظار ما این است در هر متر 
مربع یک گرم زعفران تولید شود که در هر 
هکتار به ۱۰ کیلوگرم برسد که تجربیات نشان 
می دهد که این کار شدنی است. عضو شورای 
ملی زعفران در ادامه عنوان کرد: تولیدکنندگان 
عملکرد  زعفران  کشت  زمینه  در  نمونه ای 
۴۰ کیلوکرم تولید در هکتار را ثبت کرده اند 
که به دلیل آموزش و آگاهی به این سطح 
از کشت دست یافته اند. حسینی با اشاره به 
اخیر  سال های  در  زیرکشت  سطح  افزایش 
گفت: افزایش سطح زیر کشت بدون توجه به 
افزایش بهره وری از هکتار هر ساله در حال 
افزایش است، اما می توان بدون تغییر سطح 
زیر کشت با آموزش به کشاورزان بهره وری 
و تولید را با هزینه کمتری افزایش داد. وی 
زعفران  صادراتی  هدف  بازار های  زمینه  در 
اظهار کرد: در ۲۰ سال اخیر افزایش چندانی در 
بازار های هدف این محصول رخ نداده و دلیل 
آن نبود هماهنگی مناسب در بخش تولید در 
زمینه بهره وری مناسب و بخش تجارت در 
زمینه توسعه صادرات است.عضو شورای ملی 
بیان کاهش صادرات زعفران در  با  زعفران 
3 ماهه ابتدایی سال جاری گفت: در 3 ماهه 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  ابتدایی 
۱5 درصد کاهش صادرات رخ داده است، اما 
معتقدیم شاید دوبرابر حجم صادرات رسمی 
به طور قاچاق به دیگر کشور ها انتقال یافته 
است.حسینی در زمینه افزایش قاچاق زعفران 
در مدت اخیر خاطرنشان کرد: عده ای سودجو 
برای جلوگیری از بازگشت ارز به کشور دست 
به قاچاق این محصول می زنند و نباید به این 
افراد میدان داد.وی افزود: کشور در هر شرایطی 
به ارز نیاز دارد و وظیفه هر صادر کننده ای 
کشور  به  از صادرات  حاصل  ارز  بازگرداندن 
است و در پیشرفته ترین کشور های جهان نیز 
رویه به همین صورت است.عضو شورای ملی 
زعفران در زمینه صادرات رسمی و غیررسمی 
پیاز زعفران گفت: صادرات رسمی پیاز زعفران 
در حال حاضر ممنوع است، اما قاچاق آن به 
از جمله  طور گسترده به کشور های اطراف 
افغانستان جریان دارد. استان از نظر میزان تولید 
زعفران در رتبه دوم و از  لحاظ کیفیت در رتبه 
اول قرار دارد و هزاران نفر از روستائیان استان 
به کشت این محصول مشغولند وازین طریق 

امرار معاش می کنند  می کنند.

واقعی : وقتی شهرداری آسمان را می فروشد به فکر زمین هم باشد، آپارتمان های بلند چندین واحدی 
کودکان محصلی دارد که در زمین به دنبال مدرسه می گردند.  

تجلیل از آمران به  معروف  و ناهیان 
از منکر نیروی انتظامی 

گروه خبر- در مراسمی از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر نیروی انتظامی خراسان جنوبی 
تجلیل شد.  نماینده ولی فقیه در  این مراسم 
با اشاره به اینکه جامعه ای که هوشیار و بیدار 
است، هیچگاه توطئه های دشمن در آن اثری 
ندارد گفت: دشمن تمام توان خود را بکار گرفته 
است و با جنگ رسانه ای، فرهنگی و اقتصادی 
قصد دارد تا ملت های بیداری از جمله ایران را 
به خواب غفلت فرو برد. آیت ا... عبادی  افزود: 
شما آمران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه 
سنگینی در قبال این توطئه دشمن دارید و باید 
جامعه را آگاه کنید.فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی هم  از شناسایی ۲۴۹ آمر به معروف و 
ناهی از منکر در بین نیروهای مسلح استان خبر 
داد. سردار شجاع با اشاره به تشکیل شورای امر 
به معروف و نهی از منکر در نیروهای مسلح 
شده است، افزود: بنا بر تاکید این شورا  در تمام 
استان ها کمیته های امر به معروف و نهی از 
منکر به مسئولیت فرمانده انتظامی استان ها در 

اسفند ماه ۹۴ تشکیل شده است. 

هنر در خدمت دین از دستاورد های 
انقالب اسالمی

از  گفت:  هنری  حوزه  رئیس  خبر-  گروه 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهمترین 
قرارگیری هنر در خدمت دین است. مومنی 
ا...  آیت  با  دیدار  در  چهارشنبه  روز  شریف 
عبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند 
اسالمی  انقالب  از  قبل  دین  و  هنر  افزود: 
فاصله زیادی با هم داشتند و از بدو انقالب این 
مهم دغدغه ای برای معمار کبیر انقالب و مقام 
معظم رهبری بود. نماینده ولی فقیه هم گفت: 
با مکتبی که تمام هنرهای انسانی و اسالمی 
را دارا باشد فاصله زیادی داریم اما دشمن بداند 
با هنرمندی و تالش جوانان تمام توطئه ها و 

نقشه هایش خنثی خواهد شد.

آغاز فعالیت هنرستان هنرهای زیبا 
از ابتدای مهر امسال

کاوش-معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به آغاز فعالیت نخستین هنرستان 
هنرهای زیبای استان از ابتدای مهر اشاره کرد 
و گفت: این هنرستان در 3 رشته سینما، نمایش 
و نقاشی هنر آموز می پذیرد. زمزم گفت:  از 
آنجائیکه امسال اولین دوره تحصیل در این 
هنرستان می باشد، آینده شغلی خوبی برای 
هنرآموزان متصور هستیم. وی از عدم دریافت 
شهریه در سال اول فعالیت هنرستان خبرداد و 
افزود: ثبت نام تا اول مهر ادامه دارد و عالقه 
مندان می توانند با مراجعه به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ثبت نام اولیه را انجام دهند. 

آزاد سازی دو  پهنه اکتشافی در 
خراسان جنوبی

صدا وسیما- ۲ پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوایی 
با پایان عملیات مرحله شناسایی پهنه های 
قاین - فردوس و پهنه لوت شمالی خراسان 
جنوبی آزادسازی شد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان گفت:  این پهنه ها در 
نیمه اول مهر از طریق سامانه کاداستر معادن 
می شود.شهرکی  واگذار  گذاران  به سرمایه 
افزود: پس از پایان عملیات مرحله شناسایی 
صورت  های  بررسی  و  فوق  های  پهنه 
گرفته از کل محدوده های امید بخش برای 
۱۰ محدوده در پهنه قاین - فردوس  و ۲۷ 
محدوده در پهنه لوت شمالی پروانه اکتشاف 
برای پی جویی صادر می شود. شهرکی گفت: 
بقیه  پهنه ها ساعت ۱۱ روز سه شنبه نهم 
مهر آزادسازی می شود و متقاضیان می توانند 
درخواست خود را در سامانه کاداستر ثبت کنند.

تمدید مهلت پرداخت تسهیالت 
بالعوض مسکن محرومان

صدا وسیما- مدیرکل بنیاد مسکن  در کمیته 
گفت:  سرایان  محرومان  مسکن  راهبردی 
برای تشویق و ترغیب متقاضیان، شرایطی 
روزه  که ۲5  واحدی  هر  تا  شده  داده  قرار 
به مبلغ  تکمیل شود، سهم بالعوض خود 
۲5 میلیون تومان را تمام و کمال دریافت 
کند که  به دستور استاندار این شرایط تا آخر 
مهر تمدید شد و هر واحدی که در این 3۰ 
روز تکمیل شود ، سهم بالعوض خود را به 
محض تکمیل ساختمان، دریافت خواهد کرد.

پذیرش 117 نفر در مقطع دکترای 
دانشگاه بیرجند

ایسنا-مسئول ستاد استقبال و ثبت نام دانشگاه 
بیرجند به پذیرش ۱۱۷ نفر در آزمون دکتری 
اشاره کرد و گفت: ثبت نام از این دانشجویان 
در دو مرحله حضوری و غیرحضوری انجام 
اینکه روند  بیان  با  نژاد،  شده است. خزیمه 
ثبت نام دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 
جدید، با توجه به استقرار سامانه جامع دانشگاه 
به  نسبت  زیر ساخت الزم،  فراهم شدن  و 
اظهار  است،  کرده  تغییر  گذشته  سال های 
کرد: ثبت نام دانشجویان نوورود در دو مرحله 
و حضوری صورت  )اینترنتی(  غیرحضوری 
جاری  سال  در  شد:  یادآور  وی  می گیرد. 
متقاضیانی از افغانستان برای ادامه تحصیل 
دانشگاه بیرجند را انتخاب کرده  اند که ثبت 
نام دانشجویان خارجی نیز طی چند روز آینده 

انجام می شود.

به مرکز  از حد  بیش  محمودآبادی- کوچ 
البته  و  استان  ی  ها  شهرستان  سایر  از 
روستاهایی که درگیر خشکسالی شده اند 
بسازیم مجدد  مدرسه  باعث شده هر چه 
برای سال تحصیلی بعد دچار کمبود باشیم.

جلسه ی شورای استان روز گذشته با حضور 
اعضای شورای شهرستان و ریاست قرایی 
استان  آموزشی  های  چالش  موضوع  با 
برگزار شد، جلسه ای که پر بود از دردهای 
رماتیسمی! در بدنه ی آموزش و پرورش و 
البته زخم های سربسته در جای جای اندام 
این وزارت خانه ی مهم اما در حاشیه که 
اگر اقدامی عاجل اندیشیده نشود هر سال 
به  بیشتر  دردهایش  با  پرورش  و  آموزش 

حاشیه رانده می شود.
دکتر امینی نماینده ی شورای اسالمی شهر 
طبس در این جلسه به حاشیه رانده شدن 
آموزش و پرورش را اولین چالش مهم در 
ایران دانست، چالشی که چند سالی است 
باعث شده دردهای دیگری از جمله کمبود 
فضای آموزشی، کمبود معلم و حتی کمبود 
به حدی  پرورش  و  آموزش  در  تجهیزات 
بگذارند.وی  آن  بر  را  بحران  نام  که  شود 
با اشاره به اینکه ارتباط مردم با آموزش و 
پرورش بسیار مهم است،گفت: اگر امروز در 
جامعه آمار باالی طالق و فساد و اختالس 
و . . . را شاهد هستیم شک نکید جایی در 
پرورش مان در پایه های ابتدایی آموزش 

دچار چالش هستیم .
این شهروند طبسی مدرسه ای را در این 
دارد  تاریخی  ای  سابقه  که  برد  نام  شهر 
طبس  فارابی  ی  مدرسه  داد:  توضیح  و 
در خیابانی واقع شده که در ظلع مقابلش 
ساختمان زندان را داریم. این خیابان مانند 
یک ترازو شرایط جامعه را به خوبی توصیف 
می کند چرا که هر چه توجه به نیاز های 
مدارسمان و نحوه ی آموزش در  انها کم 
تر مورد توجه قرار گیرد از آن سو آمار توجه 
و بازدید از زندان ها افزایش می یابد.امینی 
با این مثال تصریح کرد: شرایط موجود در 
مسایل آموزشی کشور نشان از بی توجهی 
مدیران تصمیم گیر به آموزش و پرورش 
است، آموزش و پرورشی که می تواند در 
وزنه ای سنگین تر از وزارت ها قرار گیرد و 
برای بهبود جامعه قوانین بهتر و کارشناسی 

شده تری را ارائه دهد.

مدارس خوب برای مدارس خاص 
نماینده ی شورای اسالمی شهر سربیشه 
در این جلسه نیز گالیه هایی که مدیران 
را  بودند  کرده  اعالم  سربیشه  معلمان  و 
دبیران  نحوه ی تصمیم گیری  ذکر کرد. 
مود،کاهش  شهر  در  پزشکی  کمیسیون 
آمار پذیرش کنکور در مدارس مود، موضوع 
خرید خدمات،و . . . از جمله گالیه هایی 
شورا  ی  جلسه  در  نماینده  این  که  بود 
داد. آن  ی  درباره  توضیحاتی  و  عنوان 
یزدانی با یاداوری کمبود فضای آموزشی و 
البته فرسودگی برخی از کالس ها گفت: 
بر اساس بررسی های ما مدارس خوب در 
سربیشه را به مجتمع های آموزشی خاص 
داده اند که عادالنه نیست.وی گالیه هایی 
را نیز درباره ی فرم مدارس و مقاومت برخی 
از روستاییان برای استفاده از این فرم ها به 
خصوص در روستای چنشت که به سرزمین 

رنگ ها معروف است عنوان کرد.   

فشار های مضاعف 
نماینده ی مردم در شورای اسالمی شهرستان 
زیرکوه نیز در این جلسه با اشاره به برخی 
در  گفت:  مدارس  در  گیرانه  قوانین سخت 
فشارهای  آموزشی  نظر  از  خاص  مدارس 
مضاعفی به دانش آموزان وارد می شود تا 
جایی که تعداد زیادی از دانش آموزان به لحاظ 
روحی از درس دور می شوند و تمایلی به درس 
خواندن ندارند.هوشیار تاکید کرد: کالس های 
فوق برنامه ،تکالیف زیاد در مدارس خاص 
نه فقط تاثیری در فرایند مد نظر نداردبلکه 
شود.وی  بازنگیری  کارشناسان  توسط  باید 
همچنین از نبود برخی زیرساخت ها، امکانات 
زیرکوه  مدارس  در  تجهیزات  و  آموزشی  
گالیه کرد و خواستار توجه بیشتر به استعداد 
های نهفته در فرزندان این شهر از استان شد.

تخلف در پذیرش دانشگاه فرهنگیان
نماینده ی مردم سرایان در شورای اسالمی 
نیز با تاکید بر وجود مشکالت مشابه در همه 
مقاوم  موضوع  استان  های  شهرستان  ی 
سازی دو مدرسه بسیار مهم در این شهرستان 
را مطرح کرد. اسماعیلی افزود: گزارش های 
در  دانشجو  پذیرش  نحوه ی  درباره  ما  به 
دانشگاه فرهنگیان رسیده است که بعد از 
بررسی این تخلف برای ما نیز محرز شده و 
نیاز به پیگیری دارد. عملکرد ضعیف برخی از 
معلم های حق التدریس و نیاز ویژه ی آنها 
به آموزش های بیشتر ضمن خدمت، کمبود 

معاون آموزشی و تحلیل حرمت و عظمت 
معلمان در برخی از بخش های جامعه که 
نشآت گرفته از شکاف فرهنگی ایجاد شده 
در این سطح از جامعه است از دیگر  مطالبی 

بود که این نماینده به آن اشاره کرد.

توجه به بازنشستگان 
توکلی نماینده ی مردم درمیان در شورای 
اسالمی  استان نیز به عنوان یکی دیگر از 
حاضران این جلسه مانند دیگر اعضاکمبود 
فضای آموزشی را از مهمترین دغدغه های 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  شهرستان  این 
نیز  آموزشی  نیروی  داشتن  در  شهرستان 
با تنگناهایی مواجه است.وی اشاره ای به 
شرایط زندگی بازنشستگان فرهنگی داشت 
مشکالت  از  برخی  که  دانم  می  افزود:  و 
کشوری است اما گاهی می شود با توجهات 
استانی نمونه ای برای کشور شد. وی نیز 
این  روستاهای  برخی  در  آموزشی  وضع 
کرده  توصیف  کننده  نگران  را  شهرستان 
ماندگاری  شرایط  آمدن  وجود  به  خواستار 
معلمان در روستاها شد.حسین زاده نماینده 
شهرستان بشرویه در این جلسه نیز با قدردانی 
از مدیرکل آموزش و پرورش بایت به نتیجه 
رسیدن استخر این شهرستان بعد از گذشت 
هشت سال و بهره برداری از آن گفت: شورا 
و شهرداری برای تکمیل و احیای زمین چمن 
کنار این استخر در ورشگاه چمران با آموزش 
و پرورش اعالم همکاری کرده است. وی 
با توجه به بافت تاریخی این شهر خواستار 
احیای یکی از مدارس قدیمی بشرویه شد که 
می تواند با تخصیص اعتبار مورد استفاده ی 

آموزش و پرورش شهرستان قرار گیرد.

کالس های دو نوبته 
دل  و  درد  نیز  بیرجند  شهر  شورای  عضو 
بیشتر  حجم  با  البته  داشت  مشابه  هایی 
که مهمترین آن کمبود فضای آموزشی و 
تعداد زیاد مدارس دو نوبته در بیرجند بود.
میری افزود: بحران کمبود فضای آموزشی 
در شمال شهر هر سال فراگیرتر می شود و 
انگار با ساخت و سازهای جدید باز هم نیاز 
به توجه دارد. عالوه بر این با خبر شدیم 
برخی از مدارس مربی پرورشی ندارند و این 
نشان می دهد که رسالت آموزش پرورش 
بیشتر به سوی آموزش رفته است و حوزه 
ی پرورشی جدی گرفته نمی شود.وی با 
اشاره به ناتوانی مالی در برخی از خانواده 

ها تا حدی که آن دانش آموز دچار کمبود 
تغذیه می شود، گفت: باید به هر نحوی که 
شده موضوع توزیع شیر مدارس را در استان 

به خوبی عملیاتی کنیم. 
و  کافی  توجه  مدارس  در  کرد:  عنوان  وی 
الزم به نشاط دانش آموزان نشده است در 
حالی که با اندکی توجه می توان ناهنجاری 
های اسکلتی و مشکالت پنهان روحی آن ها 
را دریافت.میری  به سرانه ی اندک مدارس 
پرداخت و ادامه داد: به طور حتم با شرایط 
موجود امروز تعداد زیادی از مدارس ما با کمبود 
سرانه ی آموزشی مواجه هستند که باید به نحو 

احسن برای این معضل چاره اندیشی شود.

ماندگاری معلم در روستاها
رئیس شورای استان خراسان جنوبی نیز با 
تاکید بر تمام مشکالتی که توسط نمایندگان 
شهرستان ها عنوان شد گفت: باید بین شورا 
ها و آموزش و پرورش تعامل بیشتری برقرار 
شود و مشکالت این حوزه از زبان شورا نیز 
پیگیری شود.قرایی افزود: ماندگاری معلمان 
در روستاها از درخواست های مهمی است 
که از سوی مردم مطرح می شود چرا که 
معلم های خسته تمرکزشان در موضوعات 
آموزشی کاهش می یابد.به این لحاظ باید 
چاره اندیشی مطلوب تری داشته باشیم.وی 
با اشاره به اعتبارات خوبی که در زمینه ساخت 
و سازهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری 
وجود دارد از آموزش و پرورش خواست اگر 
در شهرهای استان در این محدوه ها مدرسه 
ای دارند از این اعتبارات برای مدارسی که در 
این بافت ها دارند استفاده کنند.کمبود نیرو 
در مراکز فنی و حرفه ای با وجود تجهیزات 
و فضای کافی،کاهش سهمیه ی استخدام 
در  تیزهوشان  مدارس  های  دبیری،چالش 
کادر اداری،پاداش پایان کار فرهنگیان،وحق 
التدریس ها  از جمله مواردی بود که قرایی در 

این جلسه مطرح کرد.

9 هزار کالس درس در استان 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
در این جلسه با اعالم تعداد دانش آموزانی 
که امسال در استان راهی مدرسه می شوند 
گفت: ۱۸۰ هزار نفر دانش آموز در ۲ هزار 
و ۷5۰ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند 
دوره  آموزان  دانش  تعداد  افزود:  شد.واقعی 
ی ابتدایی به خصوص در پایه ی اول در 
استان ۴ درصد رشد، داشته است. که با توجه 
در کمبود فضای  ای  به مشکالت عدیده 
آموزشی و همچننی کمبود نیرو تمهیدات 
مناسبی برای اول مهر اندیشیده شده تا دچار 
مشکل نشویم.وی با اشاره به اینکه برخی از 
است  بوده  ناچاری  روی  از  این تصمیمات 
اعالم کرد : امسال هفت مدرسه ی دیگر 
به تعداد مدارس دو نوبته ی بیرجند افزوده 
شده است که تعداد این مدارس دو نوبته در 
مرکز استان به ۷5 مدرسه رسیده است.وی به 
طرح خرید خدمات اشاره کرد و خواست این 
موضوع را با تعبیرهای نیروهای خصوصی 
اشتباه نگیریم.  هزینه های موسسه های 

آموزشی به موسس آنها پرداخت می شود 
و آنها مکلف به تامین نیروی خود هستند.

وی با اشاره به کمبود معلم برای 5۰۰ کالس 
را  آینده  تحصیلی  سال  کرد:  اعالم  درس 
به گونه ای آغاز کردیم که با افزایش نرم 
به 3۰۰ کالس درس  این کمبود  مدارس 
در مرکز استان تبدیل شد. هر چند که این 
نرم در برخی از آموزشگاه ها از نرم فضای 
آموزشی باالتر است اما باید به این موضوع 
توجه داشت با حجم بیش از حد مهاجرت ها 
به مرکز استان ما هر چه مدرسه می سازیم 
بازهم با کمبود کالس درس مواجه هستیم.

واقعی با اشاره به اینکه این کوچ کردن ها 
همچنان ادامه داد و اگر پنج سال آینده ی 
استان را با این رویه در نظر بگیریم باید اعالم 
کنم با وجود آنچه در حال ساخت است ما 
آموزشی  فضای  کمبود  بحران  با  بازهم 
مواجه هستیم.وی خالی از سکنه شدن تعداد 
زیادی از روستاها را یک چالش اساسی برای 
آموزش و پرورش دانست چرا که فضاهای 
آموزشی که از قبل در این روستاها احداث 
شده امروز با خالی شدن روستا دیگر قابل 
پرورش  و  آموزش  بنابراین  نیست  استفاده 
استان طرح تجمیع آموزشگاه ها را مطرح 
کرده است.مدیرکل آموزش و پرورش با این 
درخواست که نباید برای این گونه تصمیم ها 
جنجال رسانه ای شوددلیل آموزش و پرورش 
را برای چنین تصمیماتی به جا توصیف کرد 
چون به این ترتیب عالوه بر اینکه مشکل 
کمبود معلم حل می شود موضوع ماندگاری و 
موارد مشابه نیز خود به خود کاهش می یابد.

سهم شهرداری
از  را  ادامه سهم عوارض شهرداری  وی در 
دیگر دغدغه های آموزش و پرورش استان 
به خصوص در شهر بیرجند عنوان کرد چرا 
که با آغاز هر ساخت و ساز شهرداری از ادامه 
کار جلوگیری کرده تا سهم عوارض آن زمین 
این در حالی است  پرداخت شود  و مدرسه 
ساخت  برای  شهرداری  عوارش  مبالغ  که 
مدارس با آن مساحت بسیار سنگین است.

واقعی به انتقاد برخی از شهروندان بیرجندی 
نسبت به اینکه آموزش و پرورش در برخی 
از محله ها مانند خیابان معلم به فکر فضای 
آموزشی نبوده است اشاره کرد و در حالی که 
خواست منصفانه قضاوت کنیم اضافه کرد: 
وقتی شهرداری مجوز ساخت و ساز آپارتمان 
های بلند با تعداد واحد های زیاد را می دهد 
و آموزش و پرورش را به حساب نمی آورد، 
بعد از به وجود آمدن مشکالت این آموزش 
و پرورش است که در تیر رس ایراد ها قرار 
می گیرد.وی اضافه کرد:همه ی دستگاه ها 
مکلفند به آموزش و پرورش کمک کنند چرا 
که همه ی کارمندان دولتی در هر سمتی یا 
یک فرزند یا یک نوه محصل دارند پس همه 
برای هم و در کنار هم مسئول رفع مشکالت 
و کمبودهای آموزشی هستیم.وی درباره ی 
دبیران کمیسیون پزشکی که در طول خدمت 
فرسوده شدند،خرید خدمات،حق الزحمه ها نیز 
توضیحاتی را به اعضای شورای استان ارایه داد.

پایان مدارس کانکسی
به  توجه  با  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پیگیری ها ابراز امیدواری کرد :با اعتباراتی 
که قرار است اختصاص یابد تا پایان سال 
تمام شهرستان  در  کانکسی  مدارس  تمام 
ها جمع شود عالوه بر این ما دیگر در هیچ 
شهری از استان مدرسه ی خشت و گلی 
نداریم.وی ادامه داد: پیگیر هستیم مدارس 
به لحاظ تجهیزات گرمایشی به روز باشند به 
همین جهت به جز تعداد اندکی از مدارس 
حدود ۴۱5 مورد که گاز کشی نشده اند سایر 
مدارس که گاز کشی شدند سیستم گرمایشی 

مطلوبی را برایشان فراهم کنیم.وی درپاسخ 
به گالیه هایی درباره ماندگاری معلمان به 
این نکات اشاره کرد: وقتی معلم ما مجبور 
می شود برای ماندگاری در شهر و یا روستایی 
اجاره بها پرداخت کند در حالی که در شهر 
محل زندگی خانواده اش نیز در حال پرداخت 
کرایه خانه است آیا به نظرتان منصفانه است 
که او را وادار به ماندگاری کنیم؟واقعی به خانه 
های عالم در روستا اشاره کرد و گفت: کار 
معلمی را با کار انبیا برابر دانسته اند اما آیا نمی 
شود معلم خسته ی ما در گوشه ای از خانه 

عالم جایی داشته باشد؟

کاهش سهیمه ی استخدامی
اعالم  نیز  فرهنگیان  دانشگاه  درباره  وی 
دانشگاه  این  ظرفیت  گذشته  سال  کرد: 
این  که  حالی  در  است  بوده  نفر   53۰
یافته  کاهش  3۹۰نفر  به  امسال  ظرفیت 
است اما اگر فردی نسبت به پذیرش این 
اداره  به  تواند  می  دارد  اعتراضی  دانشگاه 
مراجعه  سنجش  سازمان  سایت  یا  و  کل 
بازنشسته ی  معلم های  تعداد  کند.واقعی 
و  کرد  اعالم  نفر   ۱۱6 و  هزار  را  استان 
گفت: این کمبود نیرو را از طرق مختلف،از 
معلم،دانشگاه  التدریس،سرباز  حق  جمله 
مجدد  کارگیری  به  و  فرهنگیان،ماده ۲۸ 
کنیم.معاون  می  تامین  بازنشستگان 
نیزدر  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش 
آموزش  فعالیت های  به  توجه  این جلسه 
را  درزمینه جذب خیران  استان  پرورش  و 
تاکنون بدون  تقاضا کرد،تالش هایی که 
ادامه ی  از  را  مانده و حتی خیر  پشتیبان 
همکاری منصرف کرده است.زمانی اضافه 
کرد در این شهر حتی در بخش هایی که به 
شدت دچار کمبود فضا هستیم زمینی برای 
ساخت مدرسه نداریم. این در حالی است 
که حدود 5۰۰ نفر خیر در تهران را برای 
کم به استان ترغیب کرده ایم.وی درباره 
مشکالت معیشتی دانش آموزان یادآور شد 
بهتر است در این رابطه از توانمندی های 
آستان قدس استفاده کنیم.بعد از اتمام این 
جلسه ، جلسه ی دیگری با مسئول صندوق 
بیمه ی کشاورزی در شورای استان برگزار 
شورا  اعضای  از  غنچه  مهندس  که  شد 
خواست با شناخت بیشتر از صندوق بیمه 
کشاورزان و دامداران شهرستان های خود 
را با توجه به پیش بینی های هواشناسی از 

پاییز و زمستان امسال بیمه کنند.   
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خدمات درمانی برای زائران ایرانی 
در عتبات عالیات رایگان است؟

میزان-  ممکن است برخی تصور کنند که برای 
درمان در عراق باید به درمانگاه های عراقی 
مراجعه کنند در صورتی که خدمات درمانی 
برای ایرانیان در عراق کامال رایگان است و 
توسط کادر درمانی ایرانی مستقر در عراق انجام 
می شود. هزینه استفاده از خدمات اورژانسی در 

کشور عراق برای تمامی زائران رایگان است.

 نمی توانیم کنکور را برداریم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جهت 
گیری نظام آموزشی از دوران ابتدایی با توجه 
به کنکور برنامه ریزی و جهت یابی می شود، 
گفت: نمی توانیم کنکور را برداریم و باید در 
کنار متقاضیان کنکور متقاضیان دیگری را 
تربیت کنیم تا تعلیم و تربیت را به سمت خود 

جهت دهد.

با کمک روسیه
 سوئیفت را دور می زنیم

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: با تائید 
رئیس جمهور روسیه قرار شد، امور بانکی با 
کشورهای اوراسیا بر اساس سیستم مبادالت 

بانکی دو کشور صورت گیرد.

قیمت بلیت اتوبوس 
در اربعین گران نمی شود

بیان  با  معاون حمل ونقل سازمان راهداری 
اینکه قیمت بلیت امسال برای مسیرهای اربعین 
افزایش نیافته، گفت: امسال طبق تصمیمی که 
گرفته شده قیمت بلیت ها در این ایام افزایش 
نمی یابد و ظرف یک هفته آینده نرخ حمل 
مسافر بر اساس نرخ مصوب مشخص می شود.

کاهش ۱۴ درصدی
 قیمت بلیت هواپیما

با  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
اشاره به دستور جدید سازمان هواپیمایی برای 
هواپیما،  بلیت  قیمت  درصدی   14 کاهش 
گفت: قطعا این اقدام در راستای احقاق حقوق 

مسافران خواهد بود.

آمریکا اگر دنبال مذاکره است ، همه 
فشارها علیه ایران را متوقف کنند

آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
نمی توانند با فشار حداکثری به اهداف خود دست 
پیدا کنند، اظهار کرد: مذاکره با فشار حداکثری 
راست می گوید  آمریکا  اگر  و  است  ناممکن 
باید همه فشارها علیه ایران را متوقف کند.

برخی نمایندگان را 
با پیامک می ترسانند 

برخی  نگرانی  درخصوص  صادقی  محمود 
نمایندگان از تهدید پیامکی در پی شفافیت 
آرا که پیشتر در مورد برجام و fatf نیز رخ 
که  ای  نماینده  معتقدم  شخصا  داده،گفت: 
مسئولیت وکالت مردم را بر عهده می گیرد، 
باید شجاعت داشته باشد و در برابر تهدیدها 

احساس ضعف نکند.

هر وقت پول داریم در رفتارهای 
مدیریتی خود کثافت کاری می کنیم

اکبر ترکان معتقد است: هر وقت پولدار هستیم 
کثافت کاری  خود  مدیریتی  رفتارهای  در 
می کنیم. هر زمانی که پول نداشته ایم، کشور را 
بهتر اداره کردیم زیرا از منابع مدیریتی و انسانی 

خود بیش از گذشته استفاده کرده ایم. 

غرویان: رئیس جمهور باید 
یکی از خطبای نماز جمعه باشد!

حجت االسالم محسن غرویان با بیان اینکه 
نماز جمعه نباید در دست سخنرانان جناح خاصی 
باشد ، گفت :  من پیشنهاد دادم که رئیس جمهور 
بیاید در نماز جمعه صحبت کند و حداقل یکی از 
خطبای نماز جمعه باید رئیس جمهور باشد چراکه 

منتخب ملت است و اکثریت به او رای داده اند.

مسئوالنی که خانواده آنها خارج از 
کشور هستند باید عزل شوند

نقوی حسینی گفت: قطعا در مجلس احکام 
قوی به طرح بازگشت خانواده مسئوالن اضافه 
می شود تا در صورتی که مسئوالن مشمول 
طرح از سمت خود استعفا ندهند، دستگاه ها 

موظف به عزل آنها شوند.

علی مطهری: صدا و سیما هنوز
 زیر بار قانون نرفته است

علی مطهری در کانال تلگرامی خود نوشت:  
به دنبال پخش دو برنامه از شبکه سوم که در 
آن نشر اکاذیب درباره اینجانب شده بود، بنده 
تقاضای وقت برای پاسخگویی طبق ماده واحده 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کردم، 

اما هنوز صدا و سیما زیر بار قانون نرفته است.

معاون اقتصادی وزارت تعاون فرآیند حذف 
دهک های پردرآمد از شمول دریافت یارانه 
نقدی را تشریح کرد: دولت همواره به دنبال 
توزیع هدفمند یارانه های نقدی بوده است. 
علی سرزعیم افزود: در زمان وزارت آقای 
ربیعی، در این باره، اقدامات بنیادین و مهمی 
تأسیس  اقدام،  مهمترین  گرفت.  صورت 
»پایگاه رفاه ایرانیان« است که به بیش از 
داده های  استثنای  به  اطالعاتی  بانک   30
مزبور  پایگاه  به  مالیاتی،  نظام  و  بانک ها 
متصل شده است. از ویژگی ها و مزایای این 
پایگاه، پایش اطالعات اقتصادی افراد جامعه 
است. به عنوان مثال، می توان متوجه شد 
یک شهروند ایرانی، مالک چند ماشین با چه 
مدل هایی است، چند سفر خارجی و به کدام 

کشورها داشته است و یا موارد دیگر.

این پایگاه داده های اقتصادی، کمک می کند 
تا سطح مطلوب و قابل قبولی از اطالعات 
اقتصادی افراد جامعه تقریب زده شود.به نظر 
می رسد، داده های حاصل از آن، قابل اتکا 
باشد، چرا که بارها به طرق مختلف مورد 
آزمون علمی قرار گرفته است و به نوعی 
رفاه  »پایگاه  اندازی  راه  گفت  می توان 
کاستی های  توانسته  حدودی  تا  ایرانیان« 
مرتفع  را  اطالعاتی  نظام  حوزه  در  موجود 

کند.
اما در رابطه با چگونگی استفاده از اطالعات 
این پایگاه در بحث هدفمندی یارانه ها، باید 
این که  اول  گیرد.  قرار  نظر  مد  نکته  چند 
امر  درآمدی  پایین  دهک های  شناسایی 
دشواری بوده است، به این دلیل که فراوانی 
افراد با سطح درآمدی متوسط و پایین بسیار 

باالی درآمدی است. از دهک های  بیشتر 
هم  افراد  این  درآمدی  فاصله  این که  دوم 
کم و به نوعی می توان اشاره کرد اطالعات 
اقتصادی و درآمدی این گروه ها بسیار به هم 
نزدیک هستند. این شیوه از برآورد ضریب 
خطا را در شناسایی افراد باال می برد. سوم؛ 
یکی دیگر از عواملی که خطا در شناسایی 
می دهد،  افزایش  را  جمعیتی  گروه  این 
محدود بودن اطالعات اقتصادی این گروه 
به دو نهاد کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

بهزیستی است.
دهک های  شناسایی  که  صورتی  در  حال 
باالی درآمدی مد نظر باشد؛ چنین مشکلی 
قرار  افراد  این توضیح که  با  رخ نمی دهد. 
از  درآمدی  باالی  دهک های  در  گرفته 
افراد  که  چرا  برخوردارند  کمتری  فراوانی 

متمول در کشور ما جمعیت زیادی ندارند و 
هم این که فواصل درآمدی به قدری زیاد 
است که امکان بروز خطا را به شدت کاهش 

می دهد.
از یک پشتوانه علمی  پایش  از  این شیوه 
برخوردار است. بدین گونه که ابتدا یکسری 
زده  تقریب  و  شده  جمع آوری  اطالعات 
می شود، آنگاه با پایشی که صورت می گیرد، 
برآورد می شود که تقریب ها به چه میزان 

درست عمل می کند. این شیوه، از پشتوانه 
یک مدل ریاضی برخوردار است که مرتب 
مورد آزمون قرار می گیرد. این نکته را باید 
اضافه کرد که جمعیت 800 هزار نفری که 
قرار است، از ابتدای مهرماه از گروه دریافت 
کنندگان یارانه حذف شوند، به دهک های 
باالی درآمدی تعلق دارند و به شیوه توضیح 
قرار  شناسایی  و  پایش  مورد  شده  داده 

گرفته اند.

یارانه نقدی دهک های پردرآمد چگونه قطع می شود؟

آخرین خبر- سفر رئیس جمهور و هیئت 
سالیانه  اجالس  در  حضور  برای  همراه 
مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است 
به دلیل صادر نشدن روادید توسط دولت 
آمریکا لغو شود.دولت ایاالت متحده آمریکا 
در تازه ترین کارشکنی علیه ایران، اقدام 
به صدور ویزا برای رئیس جمهور و هیئت 
عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  همراه 

سازمان ملل متحد نکرده و در صورت عدم 
صدور ویزا، احتمال لغو سفر رئیس جمهور 
دلیل  به  هنوز،  دارد.  وجود  نیویورک  به 
آمریکا،  دولت  سوی  از  ویزا  نشدن  صادر 
هیئت مقدماتی ایران که معموال بایستی 
نیویورک  به  جمهور  رئیس  سفر  از  قبل 
سازمان  عمومی  مجمع  در  حضور  برای 
ملل اعزام شوند، نتوانسته اند به نیویورک 

سفر کنند. طبق برنامه قرار است که محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح جمعه و 
 رئیس جمهور روز دوشنبه - اول مهرماه - 
تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند و 
اگر تا چند ساعت دیگر ویزاها صادر نشود 

احتماال این سفرها لغو خواهد شد.
عمومی  مجمع  در  ایران  نیافتن  حضور 
برخالف  که  آمریکا  دهد  می  نشان 
تعهداتش نسبت به سازمان ملل و سازمان 
قرارداد  چارچوب  در  که  المللی  بین  های 
است، ارزشی برای دیپلماسی قائل نیست. 
صحنه  ایران  اسالمی  جمهوری  چه  اگر 
فعال  دیپلماسی  به  و  کند  نمی  خالی  را 
باید  اما دولت آمریکا  ادامه می دهد  خود 

پاسخگوی این رفتار خود باشد.
در  ظریف  جواد  محمد  رابطه  همین  در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت وگویی 
نیویورک  به  تسنیم گفت: سفرم  با  کوتاه 

در  همچنین  وی  است.  نشده  قطعی 
همراه  شما  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
رفت،  خواهید  نیویورک  به  رئیس جمهور 
گفت: ببینیم چه می شود، فعال قطعی نشده 

است و ویزا نداریم.

ترامپ: نمی خواهم با 
روحانی مالقات کنم!

رویترز:  از  نقل  به  اسپوتنیک  گزارش  به 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار 
مجمع  حاشیه  در  خواهد  نمی  که  کرد 
عمومی سازمان ملل در نیویورک با رئیس 
جمهور ایران دیدار کند ، اما احتمال این 
این  از  پیش  داند.  نمی  مستثنی  را  دیدار 
گزارش  خود  منابع  به  استناد  با  بلومبرگ 
برای  آماده سازی  سفید  کاخ  که  بود  داده 
مذاکرات احتمالی میان ترامپ و روحانی را 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در 

ماه سپتامبر در نیویورک آغاز کرده است. 
خاطرنشان  همچنین  خبری  آژانس  این 
تهران  آیا  نیست  مشخص  هنوز  کردکه 
با  آمریکا  تحریم های  ادامه  صورت  در 
خیر.  یا  کرد  خواهد  موافقت  جلسه  این 
در عین حال استفان منوچین، وزیر خزانه 
رئیس  آمریکا گفت:  ایاالت متحده  داری 
جمهور آمریکا هیچ برنامه ای برای دیدار 
از  پیش  دیگر،  سوی  از  ندارد.  روحانی  با 
این علیرضا میریوسفی، مسئول مطبوعاتی 
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
اظهار کرد که هیچ مالقاتی بین روسای 
جمهور ایران و آمریکا، در طول برگزاری 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  جلسه 
سطوح باال در نظر گرفته نشده است.پیش 
از این ترامپ گفته بود که برگزاری مالقات 
با روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان 

ملل در ماه سپتامبر را رد نمی کند.

کارشکنی جدید آمریکا؛ سفر رئیس جمهور به نیویورک لغو می شود؟

جناب آقای حاج محمد معینی
مداح اهل بیت )ع( و مدیر محترم کاروان حج 

با نهایت تاسف درگذشت والده گرامی مرحومه مغفوره مـرحومه حاجیه خانم صباغی
 را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض می نماییم، از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته 

رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
از طرف کارگزاران زیارتی دفاتر و شرکت های زیارتی حج و زیارت

باشگاه ورزشی
 اوتانـا
ویـژه 
بانـوان

کالس های تابستانه 
برای کودکان شما
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جنب فروشگاه لوازم 
ورزشی یوسفیان

جناب آقای  مهندس صفدری زاده 
ریاست محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

دست اندرکاران  محترم منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
برگزاری چندین ساله مراسم 

 هفتمین روز شهادت سید و ساالر شهیدان و یاران باوفایشان در محل سایت منطقه
  موید نگاه اعتقادی و خیرخواهانه شما بزرگواران در کنار جهاد مقدس تان در سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال در این خطه از ایران اسالمی است. تاریخ گواهی خواهد داد که تالش های شما برای توسعه 

این منطقه بر تار و پود خاطرات این مردم ماندگار بوده و خواهد بود. 
 مردم این منطقه که رونق آن مجموعه را به بسیاری از مسائل آینده  خود گره زده اند دعاگویتان خواهند بود . 

خداوند متعال و اهل بیت معصومین پشت و پناه شما و نیات خیرخواهانه تان 

جمعی از اهالی روستای دستگرد


