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بازگشت
زودهنگام 

نوبخت

درکمتر از 10 ماه از حضور قبلى؛ براى دومین بار 
مرد بودجه اى دولت ، میهمان استان مى شود

* هرم پور

اعتیاد سفید

که  هفته  این  شنبه  سه  روز 
سرمقاله «یلداى خوب، یلداى بد» 
در روزنامه چاپ شد، تعداد زیادى 
همشهرى  و  عزیز  مخاطبین  از 
مجازى  فضاى  در  گرامى،  هاى 
حضورى  هاى  صحبت  در  یا  و 
و پیامکى و تلفنى، نقطه نظرات 
و نگرانى هایى از وضعیت افسار 
گسیخته شبکه هاى اجتماعى و 
فعالیت اعضاى خانواده یا دوستان 
و آشنایان در این فضا را مطرح 
مى کردند.  ... مشروح در صفحه 2

* 2000 واحد از مصوبه احداث 10 هزار واحد مسکونى محرومین سال 
گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور فردا افتتاح مى شود 
* بررسی میزان پیشرفت برنامه هاي توسعه اي استان و مصوبات  
سفر قبل  از جمله پروژه راه آهن از دیگر  برنامه هاى سفر نوبخت

 به خراسان جنوبى است  ...  مشروح در صفحه 5

سهم مشارکت مالى متقاضیان 
مسکن ملى در استان مشخص شد

آورده 100 میلیونى
+  بازپرداخت وام
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دو سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت
در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که بر رخ غلتید 

 هنوز به یادش اشک مى ریزیم تا شاید آرام گیریم

 دومین سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج محمدرضا زرنگ 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامى مى داریم. روحش شاد

ازطرف فرزندان 

انا هللا و انا الیه راجعون
به مناسبت سومین روز درگذشت

 فرزندى مهربان، برادرى دلسوز و نوه اى عزیز جوان ناکام

 مرحوم محمد حسین نکوفرد
 (فرزند محمود نکوفرد) 

جلسه ترحیمى فردا جمعه 98/10/6 از ساعت 10 الى 11 
صبح در محل مسجد امام حسین (ع) واقع در خیابان 
پاسداران برگزار مى گردد، حضور سروران گرامى موجب 
شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: نکوفرد، شریفى پور

جناب آقاى محمد عرفانى مهارتى
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالى را به سمت 

رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در استان خراسان جنوبى

 صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندى و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید 
از درگاه بلند خالق هستى بخش آرزومندیم.

روابط عمومى سازمان منطقه ویژه اقتصادى خراسان جنوبى 

خاندان محترم عسکرى و اژدرى
ضایعه درگذشت 

مرحومه فاطمه سلطان صفاریون
 را خدمت شما عزیزان صمیمانه تسلیت عرض نموده، براى آن مرحومه از درگاه باریتعالى

 علو درجات و براى شما عزیزان داغدار صبرى جزیل آرزومندیم.
هیئت مدیره و کارکنان اتحادیه مرغداران ماکیان شرق 

جناب آقاى مهندس اژدرى
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبى

درگذشت مادر گرامى جناب عالى ما را نیز اندوهگین ساخت. براى آن عزیز از دست رفته
 غفران الهى و همجوارى با اولیاء ا... و براى شما و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایى

 توام با صحت و سالمت از درگاه خداوند مسئلت مى نماییم.

شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبى 

جناب آقاى حاج عباس عسکرى
رئیس محترم هیئت مدیره تعاونى مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقاى على عسکرى مدیرعامل محترم اتحادیه ماکیان شرق

برادر عزیز جناب آقاى مهدى عسکرى
مدیر محترم بازرگانى شرکت مرغداران وحدت سربیشه

درگذشت مادرخانم و مادربزرگ عزیزتان را تسلیت عرض مى نماییم.
 از خداوند متعال براى آن عزیز از دست رفته غفران واسعه الهى و براى شما صبر و اجر عظیم آرزومندیم. 

ضمنا به اطالع مى رساند:
 مراسم تشییع آن مرحومه امروز پنجشنبه 98/10/5 ساعت 14 الى 15 از محل
 غسالخانه برگزار مى گردد، تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونى مرغداران وحدت سربیشه 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 مادرى دلسوز و فداکار و مادر بزرگى مهربان

 مرحومه فاطمه سلطان صفاریون
 (همسر مرحوم غالمرضا اژدرى) 

را به اطالع دوستان و آشنایان مى رساند: 
مراسم تشییع و خاکسپارى آن مرحومه امروز پنجشنبه 
98/10/5 ساعت 14 از محل غسالخانه (بهشت متقین) 

برگزار مى گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده شنبه 

98/10/7 از ساعت 14/30 الى 15/30 در محل هیئت محترم حسینى برگزار مى شود 
تشریف فرمایى شما سروران عزیز باعث شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: اژدرى، صفاریون و سایر بستگان 

جناب آقاى مهندس محمد حسین اژدرى
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر 

ضایعه تاسف بار درگذشت مادرگرامى تان

مرحومه فاطمه سلطان صفاریون
 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 از درگاه خداوند متعال براى آن مرحومه مغفرت و براى بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم. 

هلدینگ احیاء میراث کویر، شرکت خدمات مسافرت هوایى و گردشگرى سایه سیر شرق
 شرکت هواپیمایى اوج سپهر کویر

انجمن حرفه اى دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى خراسان جنوبى

مقاوم سازى و استحکام ساختمان، جلوگیرى از خسارت هاى بزرگ ، ایمنى در برابر زلزله ، صرفه جویى در هزینه و سالمت خانواده با حضور و نظارت کامل نظام مهندسى ساختمان

5 دى ماه روز ایمنى در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیاى طبیعى یادآور نقش مهندسین در حوزه ساخت و ساز
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 پدرى فداکار، همسرى مهربان و برادرى دلسوز 

شادروان حاج سید محمد خاتمى 
(بازنشسته دادگسترى) 

جلسه یادبودى امروز پنجشنبه 98/10/5 از ساعت 14 الى 15 در محل 
حسینیه مرحوم آیت ا... آیتى برگزار مى گردد، حضور شما سروران  
محترم موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: خاتمى، زرین قلم 

اوست پایدار

در اولین سالگرد رحلت پدر و پدر بزرگى مهربان، 
همسرى دلسوز، کاسبى خداشناس و مومن بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد ابراهیم خالدى
 گرد هم مى آییم تا به یاد همه خوبى ها و مهربانى هایش، آرامش 

روح بلندش را از درگاه پروردگار هستى بخش مسئلت نماییم.
زمان : امروز پنجشنبه 98/10/5 ساعت 14 الى 15

مکان: هیئت محترم ابوالفضلى (مصلى)
خانواده خالدى و بستگان 

 اوست پایدار

گزارش جامع در آمد 

و هزینه شش ماهه اول

 سـال 1398 شهـردارى بیـرجند
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سرمقاله

اعتیاد سفید !
* هرم پور

روز سه شنبه این هفته که سرمقاله »یلدای 
خوب، یلدای بد« در روزنامه چاپ شد، تعداد 
زیادی از مخاطبین عزیز و همشهری های 
گرامی، در فضای مجازی و یا در صحبت 
نقطه  تلفنی،  و  پیامکی  و  حضوری  های 
افسار  وضعیت  از  هایی  نگرانی  و  نظرات 
فعالیت  و  اجتماعی  های  شبکه  گسیخته 
اعضای خانواده یا دوستان و آشنایان در این 
این  نکته جالب  کردند.  را مطرح می  فضا 
بود که عمده مطالب و مسائل مطرح شده، 
دغدغه هایی از جنس دلسوزی و نگرانی از 
احتمال پیشامدهای ناخوشایند در آینده بودند. 
به بعضی از این دوستان بزرگوار می گفتم، 
ظاهراً به جای به زنجیر کشیده شدن فضای 
شبکه های اجتماعی به دست ما، ما به دست 
این شبکه ها به زنجیر کشیده شده ایم! و نه 
تنها خود ما، بلکه روح ما، وقت ما، هزینه 
های ما، فرهنگ ما و گاهی آبرو و حیثیت 
ما در حال به یغما رفتن است؛ واقعیتی که 
هیچکدام از ما نمی توانیم آن را کتمان کنیم، 
چیزیست که من نام »اعتیاد سفید« بر آن 
های  شبکه  که  شوم  اعتیادی  گذارم.  می 
اجتماعی ما را به آن دچار می کند. تا چندی 
پیش، »تلگرام« بود و در این ماه ها، اژدهای 
هفت سر دیگری به نام »اینستاگرام«، دیو 
و سیری  بلعد  می  و  بلعد  می  که  جادویی 
ندارد، شهوِت به درون کشیدن مخاطبینش 
تمامی ندارد و عطِش گرفتار کردن مردم در 
البالی عکس ها و محتوایش، پایان ناپذیر 
شده است. هر »الیک« را، به مثابه تاجی بر 
سر عّزت و شرف صاحب صفحه مجازی می 
نشاند و هر »استوری«، ورای محتوای مستند 
یا غیرمتقن یا مطلوب و غیر مطلوبش، عمدتًا 
برای صاحب  دارد که  به همراه  بازخوردی 
از  انگار  صفحه و فعال در فضای مجازی، 
 نان شب و ناله زن و فرزند، حیاتی تر است. 
و  گذاری  »استوری«  گذاری،  »عکس« 
»ُپست« گذاری، »متن« نویسی و»الیک« 
کردن های بی دقت و بی توجه و متوالی، 
ما  روح  های  رگ  به  را  سفید«  »اعتیاد 
صفحه  اگر  روز  است.یک  کرده  تزریق 
به  یا  باشیم  نداشته  نِت  یا  نیاید،  باال  مان 
به صورت ویژه  دلیل، مخاطب خاص،  هر 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   ... نبیند  را  ما 
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آغاز جشنواره هنرهای نمایشی و سرود کانون های پرورش فکری

صداوسیما- هجدمین جشنواره هنرهای نمایشی و نخستین مهرواره استانی شعر کانون های پرورشی فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از دیروز در بیرجند آغاز به کار کرد. مدیر کل 
کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در مرحله استانی در رشته سرود ۵ گروه و در رشته نمایش ۸ گروه از شهرستان های بیرجند ، قاین ، بشرویه ، نهبندان ، طبس و فردوس 

تا فردا در سالن ایثار رقابت می کنند.حمیدی افزود: از هر رشته ۳ گروه به مرحله کشوری راه می یابند که رقابت گروه های سرود در اسفند و گروه های نمایشی در فروردین برگزار می شود.

راه اندازی اولین مدرسه تمام 
الکترونیک خراسان جنوبی

صداوسیما- اولین مدرسه تمام الکترونیک خراسان 
راه  بشرویه  ارسک شهرستان  شهر  در  جنوبی 
اندازی شد. رئیس سازمان مشارکت  های مردمی 
اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: این اولین 
مرکز تمام الکترونیک استان است که می تواند تمام 
خدمات تحصیلی را به صورت الکرونیکی به تمام 
کشور ارائه کند. مهرانفر افزود: دانش آموزان از 
طریق این مدرسه می توانند به صورت الکترونیکی 
درس  ها را مطالعه کرده و آزمون ها نیز به همین 
شکل از راه دور از آن  ها گرفته می  شود. وی گفت: 
این مدرسه که به کمک بخش خصوصی در شهر 
ارسک راه اندازی شده می تواند ۱۰۰ نفر دانش 

آموز از سراسر کشور جذب کند.

انتقال آب ، َاَبر دستاورد  دو دهه مطالبه
* احمد محبی 
به  استاندار  معتمدیان  صادق  محمد  سفر 
آمال  کردن  عملیاتی  و  چابهار  شهرستان 
و آرزوهای مردم استان در مورد انتقال آب 
بسیار حائز اهمیت است. تاریخچه استمداد 
جویی  چاره  برای  استان  این  مردم  طلبی 
انتقال آب و تأمین آن از دریای عمان باستناد 
اسناد و مصاحبه ها، به سالها قبل برمی گردد. 
نمایندگان  اغلب  لسان  در  که  ای  مطالبه 
ادوار مجلس – از مجلس ششم تا به امروز 
و سایر مسئوالن استانی و  استانداران ادوار 
استان خراسان بزرگ و نیز خراسان جنوبی 
)پس از تقسیم خراسان( و نیز کارشناسان و 
اساتید دانشگاه و گروههای مرجع و سمن 
های مختلف حوزه های اجتماعی و زیستی 
و کشاورزی ساری و جاری بوده زیرا تنها 
نسخه برای شفای عاجل وضعیت بحران 
پایداری  منبع  به  اتصال  را  استان  در   آب 
می دانستند که پس از سالها کش و قوس 
فراوان با پیگیری های دولت تدبیر و امید 
با  جنوبی  استاندارخراسان  همت  به  نیز  و 
هم افزایی با استانداران خراسان رضوی و 
سیستان و بلوچستان تفاهم اجرایی این پروژه 

مهم و تاثیرگذار به ایستگاه پایانی رسید.

26 دشت ممنوعه و روستاهای  تشنه
خراسان جنوبی در کمربند خشک جهان با 
متوسط بارندگی کمتر از ۵۰ درصد کشور و 
در رده استان های دارای تنش آبی شدید و 
در معرض خشکسالی قرار گرفته و درحال 
حاضر از ۴۰ دشت استان ۲۶ دشت ممنوعه 
و بحرانی می باشد. روند تغییرات آب و هوایی 
استان بیانگر افزایش متوسط دما و تبخیر و 
کاهش بارندگی های موثر، کاهش میزان 
آب تجدید شونده، در کنار استحصال بیش 
از حد منابع آبی، فرسایش خاک و در نهایت 
گرد و غبار همه و همه  خراسان جنوبی را 
به وضعیتی رسانده که بالغ بر ۴۰۰ روستای 
 آن )کمتر یا بیشتر( از طریق تانکر آبرسانی 

می شوند و برهمین اساس زنگ های خطر 
را برای مسئوالن کشور از مدتها پیش به 
صدا درآورده است. به هرحال بحران آب و 
پیامدهای کیفی و کمی آن ضرورت توجه 
به مصرف بهینه آب و مدیریت منابع را بیش 
از همه  توجیه می کند و مهمتر  از پیش 
دولتمردان و برنامه ریزان را به سمت تامین 

منابع پایدار آب سوق می دهد. 
و  جنوبی  خراسان  مردم  اخیر  روزهای  در 
و  سیستان  همجوار  استانهای  همچنین 
بلوچستان- خراسان جنوبی شاهد خبرهای 
ویژه  به  بودند  آبی  خوب  و  کننده  امیدوار 
اینکه اهالی استانهای یاد شده سالهاست با 
پدیده خشکسالی و افت آبهای زیر زمینی و 
مشکالت عدیده دیگر در این حوزه دست و 

پنجه نرم می کنند. 

پوشش آبی جمعیت 48 میلیونی
عالوه بر تاثیر ویژه این طرح بر آبادانی این 
سه استان  در افق بلند مدت و تا سال ۱۴۲۰ 
مقرر شده است از محل این طرح به ۱۷ 
استان کشور آبرسانی انجام شود و جمعیت 
۴۸ میلیونی را تحت پوشش قرار دهد و به 
همت متخصصان کشور ۷۹ درصد مساحت 
کشور تحت پوشش این طرح خواهد رفت و 
نکته مهم اینکه بسترهای استفاده از انرژی 
برق هم بزودی در زمره دستاوردهای این 
طرح بزرگ قرار خواهد گرفت. لذا برکات این 

پروژه فراتر از منطقه شرق کشور است.
از طرفی این حرکت و پروژه آبی بزرگ برای 
استان ما در حالی رقم می خورد که در شرایط 
فعلی ۱۲۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن 
داریم و از حدود ۶۰۰۰ قناتی که در استان 
وجود دارد اغلب میزان دبی آب آنها کاهش 
داشته و نیاز به مرمت و بازسازی دارند – 
وضعیت سفره های آب زیرزمینی هم چندان 
مطلوب نیست در شرایطی که سالیانه ۵/۵ 
میلیارد متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی 

کل کشور کسر می شود. 

در مقابل این رقم باال از برداشت تنها کمتر 
از ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب تجدید پذیر 
داریم. در استان هم نشست تدریجی دشتها 
و کاهش سطح آبهای زیر زمینی را شاهد 
هستیم. با توجه به این شرایط و برای مدیریت 
مصوبه  براساس  کشور،  شرق  در  مشکل 
کمیته تخصیص وزارت نیرو ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب آب برای نمک زایی و شیرین 
کردن در اختیار سه استان شرقی کشور که 
نامبرده شد قرار گرفت تا با همکاری بخش 

خصوصی به این استانها منتقل شود.

مشارکت کنندگان َقَدر

ایمیدرو- وزارت نیرو- استانداران استانهای 
و  سیستان  و  رضوی  و  جنوبی  خراسان 
بلوچستان در تفاهم نامه به عنوان مجموعه 
های ناظر و شرکت تأمین و توسعه زیرساخت 
های شرق ایران به عنوان یکی از مجموعه 
طرح  این  در  ایمیدرو  پوشش  تحت  های 
پروژه  این  طول  داشت.  خواهند  مشارکت 
۱۵۰۰ کیلومتر و سهم مصارف شرب در این 
پروژه عظیم ۶۰ درصد بوده و ۲۰ درصد هم 
سهم شرکت های معدنی و صنایع معدنی 
وابسته به آب است و ۲۰ درصد مابقی به 
شرکتهای که آماده حضور و سرمایه گذاری 
در مناطق شرق کشور هستند اختصاص داده 
شده تا بدون دغدغه جدی به ویژه مشکل 

صنایع که وابستگی به آب دارند حل شود.

تجربه گران بها
استفاده از تجربه انتقال آب از خلیج فارس 
که مدتها قبل شروع شده به نواحی مرکزی 
ایران که پیش بینی می شود در سال ۹۹ 
به چادر ملو برسد تجربه گرانبهایی برای 
پروژه کریدور شرق می باشد که به دلیل 
منطقه  دو  هر  جغرافیایی  های  شباهت 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اعتبار اولیه طرح انتقال آب که به همت دولت 
پیش بینی شده ۲ میلیارد یورو می باشد که 
البته برنده مناقصه پیمانکاری این طرح بزرگ 

بخش توانمند، برخوردار و صاحب نام یعنی 
قرارگاه خاتم االنبیاء می باشد که با توجه به 
سوابق و تجارب خوب این مجموعه بارقه 
های امید در چشمان مردمان منطقه بهره 

بردار شکوفا خواهد شد.

نگاهی به تجربه کشورهای همسایه
به عالوه باید در نظر داشته باشیم که در 
نباید  آب  سازی  شیرین  تکنولوژی  بحث 
از کشورهای کوچک منطقه عقب باشیم 
باشیم،  آمار داشته  به  چنانچه مراجعه ای 
فارس  کشورهای شورای همکاری خلیج 
در حال حاضر ۴/۵۳ درصد شیرین سازی 
آب جهان را انجام می دهند و روزانه ۲۴ 

میلیون متر مکعب آب شیرین از دریا تولید 
می کنند این کشورها با جمعیت ۴۸ میلیونی 
بالغ بر ۳۸ میلیون متر مکعب تأسیسات آب 
شیرین احداث شده یا در حال احداث دارند 
یک  عنوان  به  که  ما  کشور  است  نیاز  و 
قدرت تعیین کننده در منطقه حضور دارد 
و به تکنولوژی این مهم یعنی شیرین سازی 
آب دریا نیز اشراف دارد از این موهبت الهی 
که به همت متخصصان و مهندسان کشور 

محقق می شود بی بهره باشد.

فرصت سوزی نکنیم
در پایان این نوشتار به پاره ای از مطالبی 
که اتفاقا بی ارتباط با مباحث مطرح شده 
باشد اشاره ای می کنم  و آن  نیز نمی 
اینکه طی سال های ۹۵ و ۹۶ و نیز سال 
جاری مجموعه مقاالت و اظهار نظرهای 
متفاوت و مختلفی را از سوی برخی افراد 
و کارشناسان در حوزه آب درباره این طرح 
داشتیم که دالیلی مانند اساسا منفی بودن 
در  خصوصی  بخش  همکاری  هرگونه 
بهره  مقوله  بودن  حاکمیتی  آب-  انتقال 
برداری و انتقال آب ،آسیب پذیری طرح از 
حیث پدافند غیرعامل،احتمال عدم تامین 
اعمال  پروژه،  توقف  نتیجه  در  و  اعتبار 
بود.   ... و  پروژه  مسیر  تغییر  برای  فشار 
به ذهن اینجانب البته برگرفته از نظرات 
شرایط  مشاهده  نیز  و  طرح  کارشناسان 
سخت معیشتی مردم مناطق اینگونه می 
رسد که فارغ از هرگونه حب و بغض و 
نگاه جانبدارانه به این طرح اصوال شیرین 
و  خشک  کشورهای  در  دریا  آب  سازی 
نیمه خشک و حتی کشورهای حوزه خلیج 
فارس هم به فور به چشم می خورد و به 
نظر شاید در بخش صنعت شرین سازی 
آب دریا خیلی دیر عمل کرده ایم و اگر 
باز هم تعلل کنیم مشخص نیست بتوانیم 
مطالبات  و  عمومی  افکار  پاسخگوی 

آیندگان و نسل های بعدی باشیم. 

)ادامه سرمقاله( و نسبت به محتوای ما عکس 

العمل نشان ندهد، ُخلقمان تنگ می شود و  
چنین  در  قطعاً  و  ایم  کرده  گم  چیزی  انگار 
شرایطی، فضای مجازی، فضای واقعی زندگی 
ما،  همسر و فرزند، برادر و خواهر، پدر و مادر، 
دوست و آشنایمان، مجازی های فضای زندگی 
ما شده اند. به راستی چه اتفاقی در پیش است؟ 
بسیار  رویدادش  و  ساده  بسیار  بینی،  پیش 
محتمل است. همه در گرداب خود ساخته ای 
که هر َدم به طوفانی شدنش بیشتر می دمیم 
و در پیله تنگ و تاریکی که هر لحظه بیشتر 
از قبل به دور خودمان می تنیم، گرفتار و خفه 
خواهیم شد. چه باید بکنیم؟ جواب،  آسان، اما 
عمل درباره آن کمی سخت ولی، شدنیست؛ 
واژه معجزه آسایی به نام »مدیریت«. ما باید 
یاد بگیریم نسبِت خودمان و فضای شبکه های 
اجتماعی مان را »مدیریت« کنیم. این همان 
ما، دستگاه های  آموزشی  نظام  کاریست که 
فرهنگی ما، دستگاه های دینی، نهادهای متولی 
فضای مجازی و نهادهای تبلیغی می باید سال 
ها قبل انجام می دادند و ندادند. مدیریت زمان، 
مدیریت وقت، مدیریت عملکردها در فضای 
شبکه های اجتماعی اگر انجام نشود، همه ما را 
به مسلخی خواهد برد که ما را به عدم بسپارد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

مرکز خرید و فروش خط دائم قصر موبـایل راه رو

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 161 0 161
 0915 161 0020
 0915 161 1234
 0915 161 8585
 0915 161 2525
 0915 161 4030

 0915 161 8008
 0915 161 0034
 0915 161 0041
 0915 161 0420
 0915 161 9040
 0915 161 5 161

 0915 161 7 161
 0915 161 8 161
 0915 16 17 180
 0915 16 17 178
 0915 161 7771
 0915 161 0456

 0915 1616 104
 0915 1616 712
 0915 161 7462
 0915 1 618 - 618
 0915 1 617 617
 0915 1 615 615

 0915 161 9034
 0915 161 9031
 0915 161 9025
 0915 161 9026
 0915 161 9027
 0915 161 9028

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(
09159618581 

فاروقی

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

آدرس: خیابان پاسداران - بعد از پاسداران 5- باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی

تلفن: 3242   3242- 09155614320 - به تابلوها دقت فرمایید - صبح و عصر

مشاورین محترم امالک 

نمایشگاه های اتومبیل

 پخش مواد غذایی

 و مشمولین محترم

 ارزش افزوده 

سریعا مراجعه فرمایید )تا 15 دی(

سهام داران محترم

 ثبت نام

 سجام

سریعا انجام دهید

 صبح و عصر

فیش عوارض شهرداری 

خودرو

 رایگـان 

صبح و عصر 

دریافت نمایید

خبر جدید
در صورت مراجعه

 جهت پرداخت عوارض 
نوسازی امالک خود

 صد در صد جرائم شما 
بخشیده می شود 

صبح و عصر

شهروندان محترم

 از خدمات گسترده 

 دفتر پیشخوان خدمات دولت 

پاسداران

 بهره مند شوید

 صبح و عصر

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
اجرایی  پرونده کالسه ۹۷۳۱۵۲  اینکه در  به  نظر 

آقای محمد رضا صولتی فرزند مهدی و محمد صولتی فرزند 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  صورت  به  محکومند  علی  محمد 
مبلغ ۸/۶۸۷/۳۳۵  و  شهر  بانک  در حق  ریال   ۲۳۵/۳۵۶/۵۱۲
محکوم  بدهی  قبال  در  و  دولت  حق  در  االجرا  حق  ریال 
 TS۱۲ نیکنام  مدل  قیفی  ساز  بستنی  دستگاه  یک  علیه 
دویست مبلغ  به  و  توقیف  و  معرفی  قیف  سه  و  سطله   دو 
 و هفتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ 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 وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری 
 مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

گزارش جامع در آمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری بیرجند
به استناد بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصالحات بعدی آن، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماه اول سال ۱۳۹۸ شهرداری که برابر بند ۲

مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۴۹ مورخ ۹۸/۹/۱۱ شورای اسالمی شهر به تأیید رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح جدول ذیل اعالم می گردد. ضمنا جزئیات گزارش فوق الذکر در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir  قابل بهره برداری می باشد.

گزارش تجمیعی درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های وابسته
          خالصه کل گزارش درآمد و هزینه                                                                                    )مبالغ به ریال(

منابع
درصد وصولوصولی شش ماهه ۹۸بودجه مصوب ۹۸ شرحردیف

درآمدها

۳۹ درصد۶۷0/0۷۵/۳00/000۲۶1/01۹/۷۶۲/۳1۲درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 1۲0000
شهرداری

۳۳ درصد۹۸/۷۵4/۵10/000۳۲/۷40/۲۳۲/۸۹1

بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 1۳0000
شهرداری

۲۹ درصد1۶۹/۹۶۹/۲00/0004۹/۳۷۲/۷۲۲/1۶۳

۵1 درصد۵۹/4۹۶/000/000۳0/4۷4/۸1۵/1۲۶درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

0 درصد۲۶/۸۹۹/۹۹0/0000کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی1۵0000

۸۹ درصد1۳۵/۹0۲/000/0001۲1/۳1۲/۶1۵/0۳۷اعانات، کمک های اهدایی و دارایی ها1۶0000

4۲ درصد1/1۶1/0۹۷/000/0004۹4/۹۲0/۲4۷/۵۲۹جمع کل درآمدها100000

جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی ۲00000
سرمایه ای 

۲۶۹ درصد10۸/۹0۲/000/000۲۹۳/۳1۵/۷1۷/۹۹1

۵0/000/000/00000جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۳00000

۶0 درصد1/۳۲0/000/000/000۷۸۸/۲۳۵/۹۶۵/۵۲0منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری 

مصارف

عملکرد شش ماهه بودجه مصوب ۹۸ شرحردیف
۹۸

درصد 
عملکرد

هزینه تملک دارایی های سرمایه ای

1۷ درصد۳۶/000/000/000۶/0۲۵/۸۵۵/100ماموریت عمران و شهرسازی1

ماموریت محیط زیست و خدمات ۲
شهری

۳۲ درصد۲۵۶/۷۹۷/400/000۸۲/4۲4/1۲۷/۶۹۲

4 درصد4/۲۵0/000/0001۸۹/۸۲0/000ماموریت ایمنی و مدیریت بحران۳

۲۵ درصد۲1۳/۷4۳/۵1۶/000۵۳/0۳0/۲۸0/۶۵۵ماموریت حمل و نقل و ترافیک4
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وقوع کسوف در خراسان جنوبی

مهر- مدرس دانشگاه بیرجند و دکترای نجوم از وقوع خورشید گرفتگی همزمان با طلوع خورشید ، صبح پنجشنبه در استان خبر داد. یوسفی با بیان اینکه خورشید صبح 
پنجشنبه در حال گرفتگی طلوع می کند، اظهار کرد: اوج گرفتگی خورشید ساعت ۷ و 19 دقیقه خواهد بود. وی ادامه داد: پدیده خورشید گرفتگی تا 8 و 29 دقیقه در 

خراسان جنوبی ادامه دارد. وی ادامه داد: این پدیده با استفاده از تجهیزات قابل رویت بوده به گونه ای که نیمی از خورشید گرفته است.
آیا  محترم  استاندار  خدمت  سالم 
ماشین  یه  با  کارگر  من  درسته  این 
معاش  امرار  دارم  20سال   باالی 
سه  دارای  تکمیل  مدارکم  کنم  می 
باشم  نداشته  سوخت  کارت  فرزند، 
درآمد  و  اقتصادی  فشار  همه  این  با 
بزنم پس جلوی  آزاد  بنزین  برم  کم 
نهادهای دولتی بنر نزنند، میزخدمت. 
نصب  پس  لشکر  سیاهی   برای 

می کنند، تکلیف ما رو  روشن کنید.
915...۷83

دور  چرا  محترم  راهداری  سالم 
برگردان جاده رکات به سمت گل  و 
شهرستانک را نمی زنید و پرتگاه های 
باید  کنید  نمی  بلوکه حفاظ  را  جاده 
چندین نفر کشته شوند،  بعد اقدام کنید.
915...15۷
با عرض سالم خدمت استاندار محترم 
وشهرسازی  راه  محترم  ومدیرکل 
مسئولین  خدمت  خداقوت  عرض  و 
شهرستان  شهرسازی  و  راه  محترم 
بین  آسفالت  خصوص  در  فردوس 
راهی روستاهای )فتح آباد- گستج- 
باداموک- ترشیزوک به سمت جاده 
اصلی- 25کیلومتری گناباد ( باتوجه به 
پیگیری های متعدد وگذشت چهاردهه 
انتخابات  انواع  برگزاری  انقالب و  از 
شورای  مجلس  جمهوری  )ریاست 
مصوبات  و  روستا(  و  شهر  اسالمی 
مجلس شورای اسالمی درخصوص 
گونه  هیچ  تاکنون  روستاها  آبادانی 
زیرسازی  درخصوص   مؤثری  اقدام 
و  راه  محترم  اداره  توسط  وآسفالت 
شهرسازی شهرستان انجام نگردیده، 
بندی سوخت  به سهمیه  باتوجه  لذا 
عاجزانه  محروم  روستائیان  رفاه  و 

تقاضای رسیدگی وپیگیری را دارند. 
915...۷56
لطفا کنار پایانه باری اگه چند تا سکوی 
بهداشتی  سرویس  یک  و  سیمانی 

داخل  جنگل درختهای کاج بزنین. 
915...540
با سالم  اشتغال پایدار روستایی در 
بخش کشاورزی در یکی از روستاهای 
شهرستان درمیان ماندگاری جمعیت 
روستایی مانع ازمهاجرت روستاییان 
شد به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران 20حلقه چاه کشاورزی 
نوغاب  روستای  اراضی  درمجاورت 
بخش مرکزی شهرستان درمیان که 
سال هاست به بهره برداری رسیده 
است و اشتغال به وجود آورده است. 
جمعیت روستا نوغاب به پنج هزارنفر 
رسیده است، باید مسئولین شهرستان 
درمیان توجه به زیرساخت های این 

نقطه پرجمعیت بکنند.
915...811
سالم ما دانشجویان دانشگاه ازرئیس 
محترم دانشگاه تقاضا داریم راه های 
باز  را  دانشگاه  به مسجد  وتردد  ورود 
کنند. چرا مسجد را از دسترس اساتید  
وپرسنل و دانشجویان  خارج کرده اید؟ 
915...15۷

حدودا دو هفته هست که  شبکه های 
تلویزیون منطقه  نیروهوایی  و مهرشهر 
بیرجند قطع میشه همش وگاهی کال 
فقط ده کانال بیشترنمیگیره صداوسیما  

لطفا جوابگو  باشند.
یک شهروند

مسئوالن ترافیک شهری برای نصب 
چراغ قرمز در چهار راه بین خیابان های 
اجتهاد و شرافت مهرشهر اقدام کنند. 
اهالی این محل شاهد تصادف های 
متعددی بوده اند و افزون بر این تقاطع 
یاد شده، محل عبور دانش آموزانی است 

که در مسیر مدرسه تردد می کنند.
یک شهروند

برای ثبت نام مسکن ملی در نهبندان 
اقدام کردم و با این که زودتر از زمان 
اعالمی به کافی نت رفتم اما در کمتر از 
نیم ساعت ظرفیت تکمیل شد. افرادی 
که تاکنون از هیچ امتیاز دولتی برای خانه 
دار شدن استفاده نکرده اند، چه کنند؟
یک شهروند

بیش از یک ماه از سهمیه بندی بنزین 
می گذرد ولی هنوز از سهمیه سوخت 
رانندگان  و  نیست  خبری  ها  آژانس 
مجبور هستند از سوخت آزاد استفاده 
صرفه  به  مقرون  برایشان  که  کنند 

نیست. دلیل این همه تعلل چیست؟
یک شهروند

به چه دلیل سهمیه سوخت تراکتورها در 
بیرجند 600 و در قاین 400 لیتر است و 
سهمیه ها بر چه اساسی تعیین می شود؟
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

لطفا مبهم گویی نکنید!
دل  درد  مطلب  سالم  آوا  روزنامه 
را خواندم خدا رو  فعاالن گردشگری 
شکر همه حرف زده بودند ولی گنگ 
و مبهم آخر این هیوالیی که نه اجازه 
می دهد گردشگری رونق پیدا کند نه 
شود  برگزار  کنسرت  دهد  می  اجازه 
فعاالن گردشگری را تخریب می کند 
گردشگران را فراری می دهد باالخره 
یه اسم و نشانی و جای و مکانی دارد  
برده  او  از  اسمی  چرا  دارد  وجود   اگر 
 نمی شود چرا همه فقط کلی حرف 
می زنند؟ پلیس اجازه نمی دهد؟ شورای 
امر به معروف و نهی از منکر جلویش را 
گرفته است؟ قانون نمی گذارد؟ دولت 
مخالف است؟ مجلس سنگ اندازی 
می کند؟ استاندار سهل انگاری کرده 
که  افتد  می  اتفاقی  چه  آخر  است؟ 
 همیشه ما نگران و ناالن هستیم اما 
نمی دانیم که این ضربه ها ازکجاست؟ 
که  هایی  روستا  مردم  کنید  باور 
اقتصادشان از گردشگری است از بوم 
گردی است گناهی ندارند که قربانی 
یک  با  گردشگری  جامعه  اختالفات 
هیوالی واقعی یا فرضی شوند برادران 
و خواهران فعال گردشگری مردم هم 
مطالبات شما را تائید می کنند اما این 
دشمن فرضی گردشگری کیست که 
با قدرتش  می تواند جلوی سیاست 
های حمایتی رهبری از گردشگری هم 
بایستد؟ آزادانه حرف بزنید شما پشتوانه 
ای تمام قد به اسم مردم دارید و به 
فرمان رهبرتان اقدام می کنید باور کنید 

ترس جایز نیست.
س . خ از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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گالیه های بازنشستگان استان از حقوق های پایین و تبعیض در دریافتی ها

سهم مشارکت مالی متقاضیان 
مسکن ملی در استان مشخص شد

آورده 100 میلیونی+ 
بازپرداخت وام

در  متقاضیان  آورده   - زاده  رجب 
شهرهای بزرگ برای خانه دار شدن 
از مسیر طرح مسکن ملی حدود 150 
میلیون تومان برآورد شده، این رقمی 
است که معاون وزیر راه  وشهرسازی 
درخراسان  است.  کرده  اعالم  دیروز 
جنوبی و به ویژه مرکز این استان بر 
اساس محاسبه هزینه ساخت و ساز، 
 125 تا   100 متقاضی  آورده  سهم 
میلیون تومان برآورد شده است. معاون 
بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی استان این رقم را در 
 گفتگو با “ آوا” اعالم می کند البته 
می گوید : هنوزدر این زمینه به طور 
ایم  نکرده  دریافت  ابالغی  رسمی 
و  طرح  ماهیت  از  که  طور  این  اما 
 گفته های مسئوالن ملی بر می آید 
می توانیم برای ساخت یک واحد  ۷5 
مفید  بنای  گرفتن  نظر  در  با  متری 
و مشاع در استان این طور حساب و 
کتاب کنیم که اگر هزینه ساخت هر 
متر 2 میلیون تومان برآورد شود هزینه 
200میلیون  واحدی  چنین  ساخت 
تومان خواهد شد. به گفته علیزاده دولت 
۷5 تا 100میلیون تومان هم تسهیالت 
برای ساخت هر واحد پرداخت می کند 
که اگر وام 100 میلیون تومانی دریافت 
شود سهم آورده متقاضی 100 میلیون 
و چنانچه  فرد  ۷5میلیون تومان وام 
تومان  میلیون  او 125  آورده  بگیرد، 
برآورد می شود. این سهم هم آن طور 
که او عنوان می کند باید طی دوسال 
زمان در نظر گرفته شده برای ساخت 
است  امیدوار  او  شود.  پرداخت  واحد 
که زمین طرح مسکن ملی در قالب 
سهم  تا  شود  تأمین  ساله  اجاره 99 
تا 120  همان 100  متقاضیان  آورده 
میلیون تومان باشد. علیزاده می گوید:  
متقاضیان باید در نظر داشته باشند که 
طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر 
کامال متفاوت است و متقاضیان باید 
منابع مالی کافی برای باز پرداخت وام و 

سهم آورده را پیش بینی کنند.

همسان سازی حقوق همچنان در تعلیق
سال  از  پس  که  افرادی  آبادی-  مهدی 
ها تالش و کوشش به سن بازنشستگی 
می رسند فقط به دنبال آرامش و آسایش 
در کشور  اما  زندگی خودشان هستند  در 
بازنشستگان زندگی را به سختی با حقوقی 
ناچیز می گذرانند. سال ها صحبت ها، قول 
ها و  وعده وعیدها  نتوانسته مشکالتشان را 
حل کند. در این میان نبود عدالت پرداختی در 
بین بازنشستگان نیز باعث نارضایتی بسیاری 
از آن ها شده است و از تعلل دولت در اجرای 
طرح همسان سازی گله دارند. امسال هم 
فاصله اعتبار دیده شده در الیحه بودجه و 
با رقم مورد نیاز برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان بسیار است مگر نمایندگان 

مجلس طرحی نو  دراندازند. 

با سیلی صورتم را سرخ می کنم
 حسنی بازنشسته فرهنگی است که از پایین 
بودن دریافتی بازنشتگان گالیه می کند. 
وی به خبرنگار آوا می گوید: 3 سال است 
که مسافرکشی می کنم و با سیلی صورتم 
را سرخ نگه داشته ام. باالخره جهیزیه دادن 
برای دخترم که به تازگی ازدواج کرده، کار 
راحتی نبوده است. تازه کلی هم بدهکار 
شده ام و باید به فکر پرداخت قرض هایم 
باشم. برای همین ساعت کاری ام را بیشتر 
کرده ام و زمان بیشتری مسافرکشی می کنم 
و  درباره وضعیت خود  ساله  مرد 63  این 
دیگر افرادی که حداقل حقوق بازنشستگی 
حقوق  افزاید:  می  می کنند،  دریافت  را 
بازنشستگی کفاف زندگی امروز را نمی دهد، 
تورم  با  این مبلغ هیچ سنخیتی  زیرا که 
دعا  .باید  ندارد.  کاال ها  باالی  قیمت  و 
کنیم که هیچ کدام از ما بازنشستگان بیمار 
دست  روی  خرج  فقط  که  زیرا  نشویم، 
خانواده های مان می گذاریم وی با بیان اینکه 
در بین بازنشستگان نیز تفاوت  دریافتی وجود 
دارد، ادامه می دهد: برخی از ادارات که وضع 
مالیشان نسبت به بقیه ارگان ها بهتر بوده، 
بازنشستگانشان می  برای  زیادی  مزایای 

دهند اما بسیاری از سازمان های دولتی با 
بازنشستگی فرد، او را فراموش می کنند. 

خون شان رنگین تر است؟
درباره  اجتماعی  تأمین  بازنشسته  عباسی 
گوید:  می  بازنشستگان  های  حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی وضع حادتری 
نسبت به سایر بازنشستگان دارند به نحوی 

اندک  بسیار  بازنشستگان  این  که حقوق 
می باشد و بسیاری از آن ها در سختی به 
سر می برند.  وی ادامه می دهد:  متأسفانه 
چند ساله که درباره متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان صحبت می شود اما تاکنون 
این طرح اجرایی نشده و وضع بازنشستگان 
تأمین اجتماعی تغییری نکرده است. وی 
با بیان اینکه تبعیض در بازنشستگان نیز 
وجود دارد، عنوان می کند: یکی از دوستانم 
و  و حقوق  است  نفت  بازنشسته شرکت 
مزایایی که این سازمان به بازنشسته اش 
می دهد قابل مقایسه با من نیست. اما برای 
بازنشستگان تأمین اجتماعی اینگونه نیست 
مگر خون برخی بازنشستگان از ما رنگین 
تر است. پاکار یکی دیگر از بازنشستگان 
تأمین اجتماعی نیز می گوید: حقوق یک 

بازنشسته با حقوق یک شاغل هم پایه و 
رتبه استخدامی، اختالف فاحش دارد؛ مثال 
مستمری بسیاری، 10 تا 20 درصد حقوق 
شاغالن است. وی عنوان می کند: برای 
یک کارمند، حقوق همراه با مزایای مزدی، 
از قبیل بهره وری، کارانه و اضافه کار است 
ولی برای بازنشستگان، حقوق فقط همان 

مستمری است .

یک کارت منزلت بالاستفاده دارم
خرمی بازنشسته فرهنگی با مقایسه حقوق 
و مزایای فرهنگیان و بازنشستگان وزرات 
نفت می گوید: من بازنشسته یک کارت 
منزلت بالاستفاده دارم که هیچ سازمان و 
مؤسسه ای به آن سرویس نمی دهد. وی 
اضافه می کند:  از خانه معلم سراسر کشور 
محرومم، بیمه تکمیلی ام باری از دوشم 
برنمی دارد،  بیمه درمانم مرا از پزشک و 
درمان دور ساخته است و واهمه دارم پزشک 
بروم، بازنشسته ام و هنوز سقفی باالی سرم 
نیست. این بازنشسته با بیان اینکه منکر 
خدمات ایثارگرایانه و سخت کارکنان وزرات 
نفت نیستم، تصریح می کند: تفاوتها نباید به 
تبعیض ها منتهی شود و قدر و منزلت هر 

شغل در حد کفایت خود ارج نهاده شود. 

تورم و پاداش های بی فایده 
چوپانی بازنشسته نظامی نیز درباره حقوق و 
مزایای بازنشستگان اظهار می کند: بعد از 22 
سال به علت خستگی روحی وجسمی خودم 
را بازنشسته کردم با وجود اینکه سختی کار 
شامل حالم می شد. وی اضافه می کند: 
پاداش پایانی را هم بعد از2۷ماه پرداختند که 
با وجود تورم شدید عمال این پاداش هیچ 
فایده ای نداشت و حقوقم رابر پایه 22 روز 
کار می پردازند و با 4 فرزند زندگی سختی 
دارم. چوپانی عنوان می کند: پسرعمه ام 
نیز بازنشسته ارتش می باشد که از زمان 
بازنشستگی حق ایثارگری اش  قطع شده  
وکسی به فکر حقوق ما نظامی ها نسبت 

به تورم وگرانی خرج روزانه نیست.
 

شرط افزایش دریافتی 
بازنشستگان نیروهای مسلح 

چندی پیش وزیر دفاع در دیدار با رؤسای 
سپاه،  ارتش،  بازنشستگان  کانون های 
نیروی انتظامی و وزارت دفاع و جمعی از 
بازنشستگان نیروهای مسلح با بیان اینکه 
وزارت دفاع در سال گذشته تمام سعی و 
تالش خود را بر متناسب سازی حقوق و 
مزایای بازنشستگان منطبق با قانون خدمات 
تأمین  با  بتواند  تا  بست  کار  به  کشوری 
بودجه و اعتبار مورد نیاز حقوق بازنشستگان 
نیروهای مسلح را افزایش دهد، می گوید: 
و  دولت  صمیمانه  همکاری  با  مهم  این 
مجلس شورای اسالمی نسبت به سال های 

قبل به میزان بیشتری محقق شد. 

نیاز35 هزار میلیاردی 
همسان سازی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 
این  در  بودجه 99  الیحه  در  گوید:  می 
باره 6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
بر آن است که حقوق  و سیاست دولت 
های زیر 3 میلیون تومان همسان سازی 

شود. محمد حسینی می افزاید: اما برای 
پوشش کامل این طرح نیاز به 35 هزار 
میلیارد تومان می باشد که با رقم پیش 
بینی شده در بودجه سال 99 فاصله زیادی 
اینکه حقوق های  بیان  با  دارد. حسینی 
بازنشستگان فرهنگیان، نیروهای مسلح و 
تامین اجتماعی در شان نظام نیست، ادامه 
می دهد: کارکنان نیروی های مسلح با 
30 سال خدمت مجاهدگونه و دوری از 
خانواده هایشان، بعد از بازنشستگی حقوق 
زندگیشان  های  هزینه  کفاف  هایشان 
را نمی دهد که باید سیاست به گونه ای 
باشد که معیشت آن ها توام با عزت تامین 
شود. وی اظهارامیدواری می کند: الیحه 
همسان سازی حقوق ها در مجلس اصالح 
و مبلغ آن بیشتر شود. معاون استاندار درباره 
تبعیض دریافتی در بین ادارات گوناگون نیز 
می گوید: باید قانون جامع یا نظام جامع 
پرداخت حقوق و مزایا در مجلس تصویب 

و قانون فعلی اصالح شود.
وی اضافه می کند: باید مشخص شود فردی 
بر چه اساس در سازمانی حقوق دریافتیش 
باال است اما در ادارات دیگر حقوق های 
کارکنان دیگر کمتر باشد. بی تردید مشکل 
صوری  های  گذاری  نام  با  بازنشستگان 
و بی پشتوانه، برگزاری مراسم نمایشی و 
اهدای چند شاخه گل و صدور  تقدیرنامه، 
حل نخواهد شد؛ بلکه تنها و تنها پذیرش 
مطالبات بازنشستگان، استیفای حقوق و 
وضع قوانین اصالحی در این حوزه، نقطه 
پایان داستان تکراری و مالل آور مصائب و 
معضالت بازنشستگان به ویژه بازنشستگان 

آموزش و پرورش خواهد بود.
تالش خبرنگار ما برای گفتگو با نماینده 
بیرجند ، خوسف و درمیان برای اطالع از پی 
گیری این مطالبه بازنشستگان در مجلس به 
نتیجه نرسید. اما تالش نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی برای اصالح الیحه 
همسان سازی حقوق ها، می تواند خستگی 

سال ها کارو تالش را از تنشان بزداید.

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

هفته آینده با حضور جناب آقای محمدی
مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424
ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201
و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال به آدرس شهدا 8 
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 خبر ویژه

پیش بینی تولید 100 تُن خاویار گیاهی در مزارع  استان
صداوسیما -پیش بینی شده 100ُتن کینوا 
)خاویار گیاهی( در اراضی کشاورزی خراسان 
جنوبی تولید شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان سطح کشت 
کینوا در استان را 60.5 هکتار اعالم کرد و 
گفت: بیشترین سطح کشت کینوا به شهرستان 
متوسط  پور  دارد. عصمتی  اختصاص  قاین 
عملکرد این محصول را 1.5 ُتن در هر هکتار 
اعالم کرد. وی دوره رشد کوتاه در 100 روز را 

از مهمترین مزایای کشت این محصول عنوان 
کرد و تولید محصول دراراضی با حاصلخیزی 
کم، مقاومت باال به شوری خاک ، نیاز آبی 
ارزش  آسان،  داشت  مدیریت  پایین،  بسیار 
غذایی بسیار باال سازگاری باال با شرایط آب 
و خاک از دیگر مزایای کشت این محصول 
است. عصمتی پور کشت این محصول با توجه 
به شرایط اقلیمی هر شهر از ابتدای تیر تا اوسط 
مرداد ادامه دارد.وی با اشاره به اینکه گیاه کینوا 

با شرایط اقلیمی ما سازگاری خوبی دارد و در 
مقابل شوری مقاومت باالیی از خود نشان 
می دهد افزود: این محصول می تواند یکی از 
محصوالت مقوی و جایگزین برنج در آینده 
محسوب شود.عصمتی پور در خصوص قیمت 
خرید توافقی این محصول گفت: متوسط قیمت 
کینوا برای هر کیلو 6تا۷ هزار تومان است و به 
دنبال مراکز خریدی هستیم تا این محصول به 
صورت توافقی از کشاورزان خریداری شود. نت
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موفقیت و انرژى

زاویه 

روى خودتان سرمایه گذارى کنید 
تا زندگى را نبازید

وقتى با سختى ها روبرو مى شوید، فقط واکنش 
اگر  نباشید.  منفعل  دارد  اهمیت  که  شماست 
کارى هست که دوست دارید براى دل خودتان 
بگیرید.  انجامش  به  تصمیم  دهید،  انجامش 
بدى  کار  هرگز  خودتان  براى  گذاشتن  وقت 
روح تان  و  از جسم  دارید  نیست. شما وظیفه 
به بهترین شکل ممکن مراقبت کنید. آرامش 
و توجهى که امروز به خودتان هدیه مى دهید، 
سرمایه گذارى بلند مدتى است که نتیجه اش 
ذهنى،  آرامش  مى بینید.  هم  بعد  سال ها  را 
بر  غلبه  براى  که  است  ابزارى  ضرورى ترین 

چالش هاى حتمى زندگى به آن نیاز دارید.

خودت را ببخش
دست  است  افتاده  اتفاق  آنچه  توجیه  از   .1
بردارید: مواجهه با آنچه انجام داده اید و آنچه 
اتفاق افتاده اولین قدم براى بخشش خودتان 
است. اگر غالباً بهانه تراشى مى کنید تا رفتار خود 
را قابل قبول جلوه دهید بهتر است که به دنبال 
راه بهترى براى روبه رو شدن با مسائل شوید! 
شما باید مسئولیت اشتباهات خود را بر عهده 
بگیرید و اعتراف کنید کارى که انجام داده اید 

یک اشتباه بوده است.
2. سعى کنید انگیزه هاى خود را درك نمایید: 

قبل از آنکه بتوانید خود را ببخشید باید درك 
کنید که چرا چنین اشتباهى مرتکب شده اید؟ 
این کار مى تواند به شما کمک کند که در نحوه 
بخشش خود درست تر عمل کنید و در آینده 
با ریشه یابى این اشتباه دیگر سراغ آن نروید. 
موضوع  این  درك  با  شما  انتخابى  نیرو هاى 
فرصتى پیدا مى کنند که دوباره احیا شوند و به 

شکل قابل قبول ترى ادامه دهند.
را  گناه  احساس  و  پشیمانى  بین  تفاوت   .3
که  اشتباهى  بابت  اینکه  دهید:  تشخیص 
مرتکب شده اید احساس بدى داشته باشید و 
پشیمان باشید کامًال طبیعى است، اما احساس 
و  در رشد شما  است که  گناه چیزى  و  شرم 
کمکى  هیچ  شوید  بهترى  فرد  بتوانید  اینکه 
نخواهد کرد. اینکه بتوانید احساس پشیمانى را 
تجربه کنید کامًال طبیعى است و به شما کمک 
مى کند که مسئولیت کار هاى خود را بپذیرید، 
اما احساس شرم و گناه فقط شما را با محکوم 

کردن درگذشته ها نگه خواهد داشت.

دانش آموزان از خوردن غذاهاى 
پرچرب پرهیز کنند

در زمان امتحانات دانش آموزان تغذیه اى داشته 
باشند که باعث تقویت حافظه باشد از خوردن 
غذاهاى پرچرب باید پرهیز کنند؛ چرا که این 

را  حافظه  و  دارد  تأثیر  تمرکز  روى  بر  غذاها 
ضعیف مى کند؛ نوشابه هاى گازدار به خصوص 
و  آرامش  زدن  بر هم  امتحانات سبب  هنگام 
تحریک کنندگى مى شود. شام باید بسیار سبک 
مصرف شده و زود میل شود ، به آخر شب واگذار 

نشود و باید کم حجم، مفید و مقوى باشد.

بیشترین انرژى
 در میوه ها

تمام اعضاى خانواده مرکبات خستگى را در هم 
مى پیچند و انرژى مى دهند. لیموترش یک ماده 
غذایى فوق العاده براى کسب انرژى و بانشاطى 

 C نیز جزو منابع خوب ویتامین است. کیوى 
است. هر 100 گرم از این میوه 93 میلى گرم 
ویتامین C دارد. اگر در طول روز به یکباره انرژى 
کم مى آورید و احساس خستگى مى کنید به 

سراغ کیوى بروید. 

قارچ خشک شده منبع 
عالى براى ویتامین ب 6 است

از  خوب  بسیار  منبع  یک  شده  خشک  قارچ 
نامیده  پیریدوکسین  که  است  ب6  ویتامین 
مى  شود کم بودن سطح سرتونین با افسردگى 

در ارتباط است. اما خلق و خوى شما تنها چیزى 
نیست که تحت تأثیر کمبود ویتامین ب6 است، 
بلکه خستگى مفرط و احساس بیمارى نیز به 
این مسأله مرتبط است. حتى یک میلى  گرم 
کمتر از این ماده مغذى حیاتى، مى  تواند تأثیر 

منفى بر روى سیستم عصبى شما بگذارد.

مارچوبه موجب 
پاکسازى کلیه ها مى شود

مارچوبه باعث پاکسازى کلیه ها مى شود. براى 
اینکه از قدرت و سالمت کلیه هاى خود مطمئن 
شوید، بهتر است مارچوبه را به رژیم غذایى خود 

اضافه کنید.. با مصرف مارچوبه ویتامین ها و مواد 
معدنى زیادى وارد بدن مى شود. به عالوه مارچوبه 
پروتئین گیاهى است.  از  فاقد چربى و سرشار 
مارچوبه منبعى قدرتمند از آنتى اکسیدان، سرشار 
از ویتامین C و فیبر است. به عالوه این سبزى 

بسیار خوش طعم است.

نکاتى براى محافظت  از 
سالمت چشم ها

کدو تنبل و هویج سرشار از لوتئین و زیگزانتین 
هستند؛ رنگدانه هاى گیاهى که به جلوگیرى از 
ابتال به آب مروارید کمک مى کنند. تحقیقات 

انجام شده ثابت کرده اند کسانى که این رنگدانه 
ها را به میزان بیش از 6 میکروگرم در روز مصرف 
مى کنند، با کاهش خطر 18 درصدى ابتال به آب 
مروارید مواجه هستند و در مقایسه با کسانى که 
میزان دریافت این دو رنگدانه در آنها کمتر از 1 

میکروگرم در روز است.

نوشابه ها سرشار از گاز دى اکسیدکربن (CO2) هستند که پس از مصرف موجب بروز تپش قلب، اضطراب و 
سردرد هایى مى شوند که به خصوص براى سالمندان و بیماران قلبى عروقى مضر است. از سوى دیگر، وقتى 
کلیه ها با اسید فسفریک زیاد موجود در نوشابه هاى گازدار مواجه مى شوند، مجبورند براى تصفیه آن مدت 
زمان بیشترى کار کنند. از  این گذشته نوشابه، کلسیم را از استخوان ها شسته و آن را در کلیه ها انباشته مى کند 
که در نهایت به بروز سنگ کلیه در فرد منتهى مى شود. اما در پوست، باال رفتن میزان اسیدیته خون از دیگر 
عواقب مصرف نوشیدنى هاى گازدار است. در چنین حالتى عملکرد گلوتاتیون مختل شده و تأثیرات مخربى 
در پى خواهد داشت. از سوى دیگر فقدان مواد معدنى و ویتامین ها در انواع نوشابه ها موجب جدا افتادن بدن 

از مواد مغذى مورد نیاز شده و به بروز انواع چین و چروك هاى پوستى و پیرى زودرس پوست مى انجامد.

خوردن یک املت خوشمزه با زرده  تخم مرغ براى صبحانه شما را سرحال مى کند. زرده  تخم مرغ سرشار 
از ویتامین ب کمپلکس و پروتئین مى باشد. باید بدانید که ویتامین  B کمپلکس شدت عالئم افسردگى 

را کاهش مى دهد.
در بین ویتامین هاى خانواده  B ویتامین هاى B6 و B12 بیش ترین کمک را به بهبود عملکرد سلول هاى 
مغزى کرده و اثر مثبتى روى خلق و خوى ما دارد. پروتئین هاى موجود در تخم مرغ احساس سیرى 
طوالنى مدتى ایجاد مى کند و قند خون را ثابت نگه مى دارد. پس سعى کنید حتماً در برنامه  غذایى تان 

نیمرو، املت و تخم مرغ آب پز را بگنجانید. داخل ساالدهایتان هم تخم مرغ آب پز رنده کنید.

زرده تخم مرغ سرشار از ویتامین B و پروتئینتأثیر مخرب نوشابه بر قلب، پوست و کلیه

باید  و  است  بلکه یک علم  نیست،  تصادفى  موفقیت 
براى آن برنامه ریزى داشت و طراحى اش کرد. یعنى 
شما مى توانید موفقیت تان را طرح ریزى کنید. بعد از 
اینکه دقیقا مشخص کردید چه مى خواهید و هدف تان 
چیست، قدم بعدى این است که یک برنامه  درست و 
دقیق تعیین کنید تا بتوانید مسیرتان را در پیش بگیرید. 
متاسفانه بیشتر افراد برنامه اى براى موفقیت خود ندارند. 
خود  مسافرت هاى  و  هفته  آخر  تعطیالت  براى  آن ها 
خوب برنامه ریزى مى کنند، اما براى آینده  خود برنامه اى 

ندارند! در لحظه تصمیم گرفتن در بیشتر مواقع شما را به 
جایى نمى رساند. بى برنامه گى باعث مى شود هر چیزى 
حال  در  همیشه  و  بریزد  بهم  را  تمرکزتان  راحتى  به 
مقایسه خود با دیگران باشید. پس منفعل نباشید و دست 
به کار شوید. رویا ها و هدف هاى تان را تنظیم و برنامه 
ریزى کنید و از همه مهمتر، طبق برنامه تان پیش بروید.

پشتکار و انسجام، نتیجه مى دهد، اما شما باید صبور 
باشید و مدت زمان کافى براى چیزى که مى خواهید 
تالش کنید تا نتیجه بگیرید. شاید در ابتدا چیزى نبینید، 

مثال طى اولین ماه هاى شروع کسب و کارتان درآمدى 
نداشته باشید، یا چند ماه اول بعد از شروع رژیم غذایى و 
ورزش وزن کم نکنید، اما نباید ناامید شوید و تالش تان 
را متوقف کنید.تغییر باالخره روى خواهد داد فقط به 
تالش و زمان نیاز دارد. وقتى نتیجه را ببینید احساس 
بسیار خوبى نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد و این 
و  بروید  هم  جلوتر  مى کند  کمک تان  موفقیت،  حس 
پیوسته رشد کنید. تا زمانى که هدف فعلى تان را دنبال 

مى کنید، به دنبال هدف و فرصت دیگرى نروید.

افراد موفق برنامه دارند

آیه روز

و کسانى که دانش [واقعى] یافته بودند گفتند واى بر شما براى کسى که گرویده و کار شایسته 
کرده پاداش خدا بهتر است و جز شکیبایان آن را نیابند. (سوره قصص/ آیه  80)

سخن روز

آرمان ما نباید موجب نابودى دیگران  آرمانى ارزشمند است که بهروزى ما و دیگران را در پى 
داشته باشد. حکیم ارد بزرگ
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432651987
796238451
815497362
143586729
958372614
267149835
381724596
529863147
674915283

سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 
کشورهاى مختلف جهان به شمار مى آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنى است و به معنى «ارقام باید تنها باشند» است.
تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایى در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمى به 

محبوبیت جهانى دست یافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

نیازمندیم 
دو نفر نیروى کار آقا دو شیفت 

جهت 1 - فروشندگى در 
فروشگاه مواد پالستیکى  
2 - کارگر ساده در مغازه 

پروتئین نیازمندیم
آدرس : 

بازار روز پاسداران  - غرفه 21
کلنگى خواه

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

صد
در

 10
0

ى
ین

ضم
 ت

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

 09151641464 - 09380160779

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

0915   866   8002 

رنگ هاى روغنى، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتى کالر، طرح کاغذ دیوارى،  بتونه و رنگ کناف و...

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

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایى اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - على برگى

به یک نفر خانـم 
جهت نگهدارى از کودك 

نیازمندیم.
 32420766-09157908582 م 

دی
من

یاز
ن

پرده پارچه اى 
کرکره فلزى 

زبرا در طرح هاى متنوع 

 نبش مدرس 60 (مدیریت شاملى) 32441365 - 09155614398

و لوگوى اختصاصى موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازى

نقاشى ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز    

09156655054 - مهدى برگى

عرضه کننده انواع پفیال 
در طعم هاى مختلف و نبات و آبنبات 

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

ایزوگام محمدزاده
توحید- نبش چهارراه دوم توحید

056 - 32 44 71 10
0915  165  2600

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

عرضه انواع شیرینى، آبمیوه  و  بستنى
شعبه 1:خیابان منتظرى  
روبروى سینما بهمن 
شعبه 2: تقاطع بلوار شعبانیه 
و بقیه ا... (عج)
 32224200
 09153637008 - فیروزى

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377    مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
          جک سقفى،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

نیازمندیم 
یک مجموعه پیمانکارى توزیع روزنامه

 جهت تکمیل نیروى موزع خود از یک نفر 
آقا با شرایط ذیل دعوت به کار مى نماید

1 - عدم سوء پیشینه 
2 - داراى گواهینامه موتور سیکلت

 3 - داراى موتور سیکلت 
 09153623505 

ساعت تماس : فقط صبح ها از  8 الى 13

یک شرکت راهسازى به یک  نقشه بردار 
جهت کار در نایبند طبس نیازمند است. 

09155623441 یم
ند

ازم
نی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 
 09157563875 
 09368990722 سعدى
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استقبال قائم مقام وزارت صمت از پیشنهادات تسهیالت صادرات از استان 

ایرنا- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی  با استقبال از پیشنهادات ارائه شده درخصوص تسهیل شرایط برای مبادالت مرزی، از برنامه های وزارتخانه 
در زمینه توسعه ترانزیت و واردات کاالهای خاص از مرز افغانستان و همچنین اصالح و بازنگری قوانین این حوزه خبر داد. خیابانی در بازدید از پایانه، گمرک و قطعه 

منفصله منطقه ویژه اقتصادی در مرز ماهیرود سربیشه گفت : هدف از صادرات بازگشت ارز از جنس سرمایه تامین کاالها ، قطعات و تجهیزات است.

*فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
۶۱۷ عدد، قطعه، راس انواع گونه های 

جانوری کشف و ضبط شده است. 
* معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از 
دانشجویی  اردوی  سومین  برگزاری 

دانشجویان خراسان جنوبی خبر داد.
توزیع  قالب  در  آموزشی  *کالس 
نمادین علوفه با حضور ۶۰ نفر از دانش 
آموزان دبیرستانی بیرجندی در طبیعت 

اطراف بیرجند برگزار شد.
*۱۳ رأس گوسفند مبتال به بیماری تب 
مالت در درمیان شناسایی و معدوم شدند.
اراضی  از  هکتار   ۱۸۰ و  هزار   ۳*
کشاورزی استان  در 9 ماه گذشته به 
سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند.

خبر کوتاه

برنامه جامع ستاد راهبری کاهش 
تصادفات تهیه می شود

 غالمی - در کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی راه 
خراسان جنوبی مقرر شد، حد اکثر تا هفته آینده 
اعضای کمیسیون برنامه های خود را ارائه دهند تا 
برنامه جامع ستاد راهبری کاهش تصادفات تهیه 
شود. میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار در کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی راه 
استان گفت: بزودی برنامه جامع ستاد راهبری 
کاهش تصادفات با همکاری اعضای کمیسیون 
ایمنی راه استان  تهیه و ارائه خواهد شد. شهامت 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
به محورهای پرحادثه  اشاره  با  دراین جلسه 
زاهدان،   - نهبندان  گفت:محورهای  استان 
نهبندان - سربیشه، طبس - یزد و بیرجند - 
قاین چهار محور پرحادثه استان هستند که از 
این بین محورهای نهبندان بیش ترین آمار 
فوتی را داشته اند.وی همچنین از افزایش تعداد 
دوربین های ثبت تخلف تا عید نوروز خبر داد. 

امضای تفاهم نامه ای
 برای مهارت آموزی د راستان 

تسنیم- تفاهم نامه همکاری بین سازمان بسیج 
استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  و  سازندگی  
گروه های  ایجاد  و  آموزی  مهارت  هدف  با 
و  جهادی  فرهنگ  تقویت  تخصصی، 
خدمت رسانی منعقد شد. رئیس سازمان بسیج 
سازندگی در مراسم امضاء تفاهم نامه سازمان 
بسیج سازندگی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
اظهار کرد: باتوجه به پیگیری های انجام شده در 
راستای استفاده از ظرفیت های موجود در استان 
جلساتی در دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شده 
تا از ظرفیت های این دانشگاه استفاده کنیم. 
هنری  با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان بسیج 
سازندگی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان افزود: 
هدف از این تفاهم نامه مهارت آموزی و ایجاد 
گروه های تخصصی، تقویت فرهنگ جهادی 
و خدمت رسانی است. نخعی، رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای با بیان اینکه در حال حاضر 
۳۱ دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور وجود دارد 
افزود: 2۰۰ هزار دانشجو در رشته های فنی در 
۱۷۳ مرکز مشغول فعالیت هستند. وی با اشاره 
به اینکه رشته آسانسور سازی برای نخستین 
بار در مرکز ابن حسام انجام شد خاطرنشان 
کرد: ۶5 کد رشته در دانشگاه فنی و حرفه ای 
وجود دارد که از این تعداد ۱۷ کدرشته مربوط به 

کارشناسی و 4۸ کدرشته کاردانی است.

برخورداری ۵۰ روستای نهبندان
 از گاز طبیعی تا پایان سال

صداوسیما- بیکی،  فرماندار نهبندان از اتصال 
5۰ روستای این شهرستان به شبکه سراسری 
گاز تا پایان امسال خبر داد. فرماندار نهبندان در 
بازدید از چند روستای این شهرستان به منظور 
بررسی مشکالت موجود در این مناطق گفت: 
گازرسانی روستا های این شهرستان در دست 
اجراست و تا پایان امسال5۰ روستای نهبندان به 

شبکه سراسری گاز متصل خواهند شد.

آغاز اولین رویداد 
هم آفرینی فردوس

صداوسیما- اولین رویداد هم آفرینی فردوس از 
دیروز به مدت ۳ روز در فردوس آغاز شد. این 
رویداد به مدت سه روز با حضور طراحان خدمات 
و تجربه، طراحان گرافیک، معماری و شهرسازی 
و عالقه مندان به استارتاپ ها و کسب و کار های 
هوشمند شهری در فردوس آغاز شد.در نخستین 
روز این ر ویداد، شرکت کنندگان به فردوس گردی 
پرداختند و از شهر تاریخی تون دیدن کردند.

خراسان جنوبی
 امسال ۷۰۰ بار لرزید

فارس- مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند با بیان 
اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ زمین لرزه 
در ایستگاه های لرزه نگاری استان به ثبت رسیده، 
گفت: خراسان جنوبی با داشتن 5۰ گسل فعال 
به طور متوسط هر ۱2 سال میزبان زلزله ای 
شدید بوده که باید مردم و مسئوالن استان در 
برابر این مهمان ناخوانده آماده باشند. هاشمی 
گازار به فعالیت ۱25 ایستگاه لرزه نگاری در 
کل کشور اشاره کرد و بیان کرد: هم اکنون 
خراسان جنوبی  در  لرزه نگاری  ایستگاه   ۱4
فعال است که از این تعداد پنج ایستگاه دارای 

تجهیزات فرسوده و قدیمی هستند

ارزیابی  اثر3۵۷ شاعر 
در جشنوار ه شعرآب

مهدی آبادی- اولین جشنواره ملی  شعر آب 
با معرفی برگزیدگان در بخش های گوناگون 
به کار خود پایان داد. دبیر جشنوار ملی شعر 
آب در آیین اختتامیه این مراسم با بیان اینکه 
۳5۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، 
گفت: از این تعداد ۱۷2 اثر مربوط به بخش 
اصلی، ۱۰2 اثر در بخش نگرش های آیینی 
و ۸۳ اثر در بخش شعر کودک و نوجوان می 
باشد . جعفر عباسی با بیان اینکه این جشنواره 
برای نخستین بار در سطح ملی برگزار شده؛ 
عنوان کرد: با توجه به محدودیت موضوعی 
ارسال  آثار  کیفیت  داوران  داشت  وجود  که 
شده را مطلوب ارزیابی کردند. وی افزود: این 
جشنواره از ابتکارات دبیرخانه همایش ملی 
آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی 
بود که تیرماه سال جاری در کمیته جشنواره 
مطرح شد. عباسی ادامه داد: نخستین جشنواره 
ملی شعر آب با حمایت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان، شرکت آب منطقه ای 
برگزار شد.  هنری  و حوزه  جنوبی  خراسان 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز 
در آیین پایانی این جشنواره گفت: موضوع آب 
در استان به دلیل قرارگرفتن در منطقه خشک 
)کویری( از اهمیت باالیی برخوردار است و 
برگزاری نخستین جشنواره ملی آب زمینه 
ای را فراهم کرد تا با تالش شاعران کشور 
تجربه موفقی در موضوع آب و ادبیات داشته 
استقبال  به  اشاره  با  زاده  نبی  ناصر  باشیم. 
جشنواره،  این  در  کنندگان  شرکت  خوب 
کریم ۶۱  قرآن  در  آب  کلمه  کرد:  تصریح 
بار تکرار شده که بیانگر موصوع آب در تفکر 
اسالمی است.مدیرعامل آب منطقه ای استان 
نیز در آیین پایانی این جشنواره گفت: این 
جشنواره نقش ادبیات و علوم انسانی را پر 
رنگ می کند و هر حرکتی برای آب در جامعه 
و فرهنگ ملی انجام بگیرد، اثر بخشی زیادی 
در مدیریت مصرف آب دارد. امامی با بیان 
اینکه آب سال ها حالت تقدسی داشته، ادامه 
داد: هزینه های میلیاردی برای جبران کسری 
مخازن آب استان از بی تدبیری در سال های 
گذشته است. در پایان مراسم از برگزیدگان 

اولین جشنواره شعر ملی آب تقدیر شد.

2۵۰ هزارمرزنشین استان محروم از ارز دولتی 
گروه خبر- مشکالت مرزنشینان در بحث 
صادرات و تعلق نگرفتن ارز دولتی به این قشر 
که 25۰ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی 
را تشکیل می دهند از جمله موضوعاتی بود 
واردات،  که درنشست کمیسیون صادرات، 
حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند 
مطرح شد.این نشست با حضور معاون توسعه 
تجارت  توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای 
و  ارزی  پیمان سپاری  و  شد  برگزار  ایران 
این  در  کنندگان  صادرات  که  مشکالتی 

خصوص دارند، نبود صنایع به روز در حوزه 
اینکه کشور  وجود  با  استان  معادن سنگ 
روسیه یکی از بازارهای مهم برای این حوزه 
است از دیگر مباحثی بود که درحضور این 
نمایندگی  عنوان شد.رییس  مقام کشوری 
در  جنوبی  خراسان  در  خارجه  امور  وزارت 
و  افغانستان  به  این جلسه گفت: صادرات 
اکنون  هم  استان  به  کشور  آن  از  واردات 
این  شدن  مساوی  برای  و  نیست  متعادل 
رویه باید تالش کرد. محمد عرفانی افزود:  

خراسان  مرز  سه  در  فعالیت های صادراتی 
جنوبی تعطیل شده زیرا دولت افغانستان در 
آن طرف مرزها گمرک ندارد و رغبتی به 
بازارگشایی بازارچه های مرزی استان نشان 
نمی دهد.. وی ادامه داد: در حال حاضر میزان 
صادرات به کشور افغانستان و واردات از آن 
کشور تفاوت زیادی دارد که همین امر سبب 
انتقاد تجار افغان قرار گرفته است به عالوه  
بیش از 9۰ درصد صادرات خراسان جنوبی 
به کشور افغانستان انجام می شود اما به طور 

عملی برگشت ارز با توجه به سیستم پولی و 
ارزی این کشور مشکل است. 

سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
در  نیز  استان   تجارت  و  معدن  صنعت، 
بالغ بر 94  این نشست اظهار کرد: اکنون 
درصد مراودات تجاری استان با کشورهای 
افغانستان، پاکستان و عراق است.بهشتی با 
بیان اینکه باید در سیاست های صادراتی با 
کشور افغانستان یک رویه مشخص داشته 
باشیم، عنوان کرد: در صورت تحقق این امر 

کشور افغانستان نیز نمی تواند به یکباره جلوی 
واردات برخی از کاالها را بگیرد معاون توسعه 
تجارت  توسعه  سازمان  صادراتی  بازارهای 
تعرفه  موافقت نامه  انعقاد  گفت:  هم  ایران 
های ترجیحی با کشورهای اوراسیا، فرصتی 
مناسب برای تجارت خارجی کشور است.  
اردکانی اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران 
از پنجم آبان امسال عضو اتحادیه اوراسیا 
شده که شامل پنج کشور روسیه، بالروس، 

قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان است.

درکمتر از ۱۰ ماه از حضور قبلی ؛ برای دومین بار مرد بودجه ای دولت ، میهمان استان می شود

بازگشت زود  هنگام نوبخت 

رجب زاده- سفر فردای رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور به استان برای ارزیابی مصوباتی 
انجام  می شود که در کمتر از یکسال قبل و 

در سفر او به استان صادر شد. استاندار خراسان 
جنوبی در گفتگو با »آوا« محوریت برنامه این 
سفر »نوبخت« را افتتاح 2 هزار واحد مسکونی 
روستایی عنوان می کند. او اسفند پارسال در 
سفرش به خراسان جنوبی مصوب کرد ، ۱۰ 

هزار واحد مسکن محرومان در استان احداث 
شود. حاال قرار است فاز اول این واحدها به 
سازمان  رئیس  حضور  با  معتمدیان  گفته 
مدیریت و برنامه ریزی استان افتتاح شود. »هج 
و نج« روستایی که نوبخت پارسال از آن بازدید 

کرد، این روزها مهیای جشن بهره برداری از 
پروژه ای می شود، که زندگی ساکنان روستا 
است.  برده  مستحکم  های  سقف  زیر  را 
۸5۰ میلیارد تومان به گفته استاندار برای ساخت 
۱۰ هزار واحد مسکونی به استان اختصاص می 

یابد که بخشی از این رقم یارانه  دولت است. او 
می گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در این سفر وضعیت  پیشرفت سند توسعه 
میان مدت استان و طرح بزرگ ایجاد واحد 
های گلخانه ای را هم بررسی خواهد کرد. 
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مبادالت تجاری مرز نشینان آسان شد
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، گفت: 
تجاری  مبادالت  تسهیل  مصوبه  بزودی 
ظرفیت  از  تا  می شود  ابالغ  مرزنشینان 
تجاری،  مبادالت  توسعه  برای  مرزنشینان 
صادرات و تأمین نیاز کشور بیشتر استفاده شود. 
به گزارش صداوسیما، حسین مدرس خیابانی 

شامگاه چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات 
خراسان جنوبی، از راه اندازی پایانه صاداراتی در 
آینده ای نزدیک  در خراسان جنوبی خبر داد 
و گفت: در این استان با داشتن میز تخصصی 
افغانستان و میز تخصصی عناب و زرشک، 
توسعه  افغانستان  با  ایران  تجاری  مبادالت 

خواهد یافت.  وی افزود:  2 هزار میلیارد تومان 
برای تقویت برندسازی اختصاص یافته است.
مدرس خیابانی گفت: برای تقویت برندسازی، 
بازاریابی و احداث زیرساخت های تجاری، بسته 
حمایتی  با امضای وزرای صمت و دارایی و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، آماده کردیم تا 2 

هزار میلیارد تومان ازمحل بانک توسعه صادرات 
و سایر بانک ها برای این امر هزینه شود. وی 
با اشاره به مشکل صادرکنندگان برای تأخیر 
در استرداد مالیات بر ارزش افزوده افزود: بانک 
مرکزی اعالم کرده است با ارسال فهرست 
بازگشت ارز صادرکنندگان بصورت ماهانه به 

سازمان مالیاتی، این تاخیر کاهش یابد و این امر 
بنیه نقدینگی صادرکنندگان را افزایش می دهد.

کاهش 3.7 درصدی آمار والدت طی نه ماه در استان 

11هزار نفر دیده به جهان گشودند
کاری-مدیرکل ثبت احوال استان تعداد متولد 
های استان را در 9 ماهه اول سال ۱۱ هزار و 
۷9۷ نفر عنوان کرد و گفت : این تعداد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳/۷ درصد کاهش 
داشته است.مهرآور با بیان اینکه به ازای هر 
۱۰۰ دختر، ۱۰4 پسر متولد شده اند، ادامه داد: 
متولدین امسال هفت هزار و ۸۸۷ نفر شهری  
و سه هزار و 9۱۰ نفر روستایی بوده اند.وی 
یادآور شد:  در 9 ماهه اول امسال ۱4۷ مورد دو 
قلو زایی به ثبت رسیده است و تنها یک مورد 
سه قلو زایی ثبت شده است. مهرآور در نشست 
خبری با اشاره به اینکه بیشترین کاهش ثبت 
والدت در شهرستان های فردوس، بشرویه 

بیشترین  افزود:  است،  داده  رخ  سرایان  و 
ثبت والدت در دستگران، درمیان و خوسف 

بوده است. وی با اشاره به اینکه سه هزار و 
۸5 واقعه وفات در 9 ماه گذشته در استان 
ثبت شده است، ادامه داد: نسبت فوت هم 

در مقایسه به مدت مشابه سال قبل رشد 
9/۷ درصدی داشته است. مهرآور  بیشترین 

فراوانی نام بین پسران را ابوالفضل، امیرعلی، 
امیرحسین، حسین و علی عنوان و بیان کرد: 
فاطمه،  نیز   دختران  گذاری  نام  بیشترین 

فاطمه زهرا، حلما، زینب و زهرا بوده است.

کاهش 1.6 درصدی ازدواج
وی با اشاره به اینکه  از ابتدای امسال یک هزار 
و 4۰ فقره طالق در استان ثبت شده است،  
ادامه داد: متاسفانه این تعداد نسبت به سال 
قبل ۱/۶ درصد افزایش یافته است. وی ادامه 
داد: همچنین در زمینه ازدواج نسبت به سال 
گذشته با کاهش 2/۶ درصدی روبرو بوده ایم 

و تعداد ۸5۳ ازدواج ثبت شده است. 

شناسنامه جدید  بگیرید
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی تاکید 

کرد: افرادی که هنوز نسبت به صدور کارت 
ملی هوشمند اقدام نکرده اند هر چه سریع تر 
به مراکز و دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. مهر 
آور خاطر نشان کرد: ثبت احوال استان برای 
افرادی که بیمار یا معلول هستند و توانایی 
کارت  صدور  سیار  خدمات  ندارند  مراجعه 
با شماره  باید  که  ارائه می دهد  هوشمند  
۳24۰۰۶۰  تماس بگیرند.  وی با بیان اینکه 
۳2۰ هزار و ۱2۱ شناسنامه مکانیزه باالی ۱5 
سال در 9 ماهه سال جاری صادر شده است، 
تاکید کرد: با توجه به انتخابات پیش رو الزم 
است که افرادی که شناسنامه قدیمی دارند، 

هرچه زودتر نسبت به تعویض آن اقدام کنند.
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جمع آوری 1۵ میلیارد تومان کمک توسط مراکز نیکوکاری

مهر -مدیرکل کمیته امداد از جمع آوری ۱5 میلیارد تومان کمک مردمی توسط مراکز نیکوکاری استان خبر داد. سلم 
آبادی سه شنبه شب در دیدار استاندار با اعضای مرکز نیکوکاری رسانه یاران، از جمع آوری 4۳ میلیارد و ۱۸5 میلیون 
تومان کمک مردمی در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: از این رقم ۱5 میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری جمع 
آوری شده است که نشان از اعتماد مردم به این مراکز دارد. به گفته وی طی یک سال گذشته تعداد مراکز نیکوکاری 

استان از 2۳ مرکز به 59 مرکز افزایش یافته و افزایش این تعداد به 9۰ مرکز در دستور کار است.

یک تن و 1۵3 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی گفت: یک تن و ۱5۳ کیلوگرم مواد مخدر با انجام یک عملیاتی پلیسی در استان کشف 
شد. سرهنگ دادگر افزود: این محموله روز گذشته در یک اقدام پلیسی پیچیده با توقیف 2 خودرو تریلی و پراید کشف 
و ضبط شد. وی ضمن تقدیر از همکاری مردم محلی برای شناسایی این محموله اظهار کرد: از این باند مواد مخدر، 
۷4۰ کیلوگرم تریاک و 4۰۰ کیلوگرم انواع حشیش با دستگیری ۶ قاچاقچی کشف شد. وی گفت: این محموله در 
یکی از استان های جنوبی بارگیری و در تانکر جاسازی شده بود که قصد انتقال به یکی از استان های شمالی را داشت.

تمهیدات زمستانی هالل احمر خراسان جنوبی

ایسنا- معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر، افزایش توان عملیاتی و سطح علمی نجاتگران را یکی از عوامل 
کلیدی و مهم در زمان حوادث احتمالی زمستانه در برابر سیالب دانست. اسعدزاده، با با بیان اینکه جمعیت هالل 
احمر استان طی ایام سال ویژه برنامه هایی در راستای افزایش توان مهارتی نیروها و نجاتگران انجام می دهد، گفت: 
این دوره توان افزایی در قالب سه کارگاه شامل؛ کار با انواع موتور پمپ ها، سبک های عبور از رودخانه و کاربرد طناب 

در عملیات سیالب برگزار شده است.

خدمات  دهی دستگاه ها منوط به ارائه کارت هوشمند ملی است

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: الزم است به منظور استفاده صد درصدی هم  استانی های 
عزیز از کارت هوشمند ملی، موضوع به تمامی دستگاه های اجرایی استان ابالغ شود. خوش خبر  در دومین شورای 
هماهنگی ثبت احوال استان، افزود: ارائه کارت هوشمند ملی به بیش از 9۱ درصد جمعیت استان، کاری بزرگ و قابل 
توجه است. وی همچنین گفت: از آن جایی که یکی از مهمترین اقدامات اطالعاتی اسناد وفات، درج علت فوت است، 

الزم است ضمن درج کد هر یک از علل وفات، از درج علت فوت  به صورت ناخوانا یا التین خودداری شود.
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امام حسین علیه السالم فرمودند:

التـَرفع حــاَجتَک إالّ إلـى أحـٍَد ثَالثۀ: إلـى ِذى دیـٍن، اَو مُــُرّوة اَو َحَسب
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى 

داشته باشد.
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خبر خوش براى بازار مسکن؛ سقف 
وام خرید و ساخت افزایش یافت

شوراى پول و اعتبار در نشست اخیر خود با 
افزایش وام خرید و ساخت مسکن موافقت کرده 
است.بر این اساس، سقف تسهیالت مسکن از 
محل اوراق گواهى حق تقدم در مراکز استان 
ها و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت، 
براى هر نفر 80 میلیون تومان و براى زوجین 
160 میلیون تومان مى شود. در شهرهاى با 
جمعیت 200 هزار نفر و کمتر نیز سقف وام 
مسکن براى هر نفر 60 میلیون تومان و براى 
زوجین 120 میلیون تومان تعیین شده است.

پذیرش FATF به صالح
 سیستم بانکى کشور است

عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزى با بیان 
اینکه پذیرش FATF به صالح سیستم 
بانکى کشور است، گفت: چین و روسیه به ما 
اطالع داده اند که وارد شدن ایران به لیست 
سیاه FATF تاثیر منفى بر مبادالت بانکى 

کشورمان با آنها خواهد داشت.

نرخ دالر 12970 اعالم شد 

دى ماه،  چهارم  بانک ها  صرافى هاى  ایلنا- 
قیمت دالر را براى فروش به مردم، 12هزار 
و 970 تومان اعالم کردند که نسبت به روز 
است،  داشته  تومانى  کاهش 10  شنبه  سه 
قیمت  با  مردم  از  را  دالر  صرافى ها  این 
کردند. خریدارى  تومان   870 و  هزار   12

یارانه نقدى و کمک 
معیشتى ادغام مى شود؟ 

فارس- سخنگوى ستاد بودجه سازمان برنامه 
نقدى و  یارانه  منابع  بودجه کشور گفت:  و 
زمانبندى  و  ردیف  بنزین  معیشتى  یارانه 

جداگانه دارد و ادغام نمى شود.

اختصاص سهمیه  بنزین
 ویژه معلوالن 

معاون توانبخشى سازمان بهزیستى کشور با 
بیان اینکه نزدیک به 30 هزار پالك خودرو 
ویژه معلوالن در کشور وجود دارد، از تصویب 
اختصاص سهمیه بنزین ویژه معلوالن خبر داد.

روحانى: توطئه القاى رویگردان 
بودن ایران از مذاکره را شکستیم 

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: 
مذاکره  آماده  مى کردند  اعالم  آمریکایى ها 
هستند و این ایران است که پاى میز مذاکره 
به  بود که موفق  این توطئه اى  نمى نشیند، 
شکست آن شدیم و در سفر به ژاپن هم بار 
دیگر تکرار شد ما در مذاکره و صحبت کردن 

با هیچ کس مشکلى نداریم.

کرباسچى: اصولگرایان این بار 
کشور را به قعر دریا مى اندازند 

کرباسچى دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى 
اقتصادى  مشکالت  از  خیلى  مى گوید: 
مرهون عملکرد دوره اى است که خیلى از 
اصولگرایان سر کار بودند و این وضعیت را 
را به گرداب  آنها قبال کشور  ایجاد کردند. 

انداختند، این بار به قعر دریا مى اندازند.

 FATF دلیل ذوالنور براى مخالفت با

ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
عضویت  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجى 
را  کشور  اقتصاد  تنفس  راه   FATF در 
مى بندد، گفت: این اقدام باعث مى شود حتى 

تحریم هاى جدید علیه ما وضع شود.

آمار کشته شدگان کذب است

ربیعى سخنگوى دولت با بیان اینکه ما باید 
کنیم،  اعالم  را  آبان  به حوادث  مربوط  آمار 
گفت: آمار اعالم شده اخیر از سوى رسانه هاى 

خارجى را به شدت تکذیب مى کنم.

جلیلى موافق FATF بود 

نامه  به  اشاره  با  مطلبى  در  ایران  روزنامه 
موافقت سعید جلیلى با FATF در زمان 
و  وى  اما  حال  نوشت:  احمدى نژاد،  دولت 
چند تن از همراهانش در مجمع تشخیص 

در راس مخالفان قرار دارند!

صالحى: مذاکره مجدد 
در برجام معنا ندارد 

گفت:  اتمى  انرژى  سازمان  رئیس  صالحى 
ایران این است که مذاکره مجدد در  تاکید 
برجام معنا ندارد و تا تحریم ها برداشته نشود، 

ایران هیچ اقدامى انجام نخواهد داد.

عارف: ما را از داخل 
جبهه اصالحات مى زنند 

عارف رئیس فراکسیون امید گفت: تخریب 
فراکسیون منسوب به اصالح طلبان از درون 

جبهه اصالح طلبان بى سابقه است.

درباره  گزارشى  در  آناتولى  خبرگزارى 
و چین  روسیه  ایران،  رزمایش مشترك 
به نقل از تحلیلگران ژئوپولتیک و روابط 
رزمایش  این  که  کرد  تاکید  الملل  بین 
در واقع نمایش قدرت به آمریکا است.به 
گزارش خبرگزارى آناتولى، ایران در حال 
آماده سازى براى برگزارى یک رزمایش 
در  چین  و  روسیه  با  مشترك  دریایى 

اقیانوس هند است که براى ایران، اولین 
انقالب  زمان  از  نوع  این  از  رزمایش 
آید. مى  شمار  به   57 سال  در  اسالمى 

تاریخ دقیق برگزارى این رزمایش هنوز 
اعالم نشده است اما کارشناسان انتظار 
دارند که روز 27 دسامبر (ششم دى ماه) 
دریاى عمان  و  اقیانوس هند  در شمال 

برگزار شود.

رزمایش ، پیام ایران به آمریکا
طور  به  تاکنون  پکن  و  مسکو  اگرچه 
با  خود  مشترك  رزمایش  درباره  علنى 
اما همکارى  نکرده اند  نظر  اظهار  ایران 
این  برگزارى  براى  کشور  سه  میان  ها 
عنوان  به  نظامى  هاى  تمرین  گونه 
در  که  هاست  مدت  منظم  رخداد  یک 
و  تحلیلگران  دارد.  قرار  کار  دستور 
رزمایش  این  که  باورند  این  بر  ناظران 
با نام ”کمربند امنیتى دریایى“ پیامى از 
سوى ایران به آمریکا در شرایطى است 
که تنش ها میان تهران و واشنگتن بر 

سر توافق هسته اى ادامه دارد.
طرحى براى صلح

آناتولى در ادامه با اشاره به تالش هاى 
ائتالف  یک  ایجاد  براى  آمریکا  اخیر 
حوادث  بهانه  به  خاورمیانه  در  نظامى 
خلیج  هاى  آب  در  گذشته  وقت  چند 
تاسیسات  به  ها  یمنى  حمله  و  فارس 

رئیس  داد:  گزارش  عربستان  نفتى 
جمهورى ایران در پاسخ طرحى را براى 
و  داده  ارائه  منطقه  در  صلح  برقرارى 
به  هرمز  تنگه  امتداد  در  کشورهاى  از 
عالوه روسیه و چین خواسته است به آن 
بپیوندند.اکنون پیوستن روسیه و چین به 
رزمایش دریایى مشترك با ایران بسیار 
متحد  مسکو  چراکه  است  اهمیت  حائز 
شمار  به  تهران  عیار  تمام  استراتژیک 
خریدار  بزرگترین  نیز  پکن  و  آید  مى 

نفت ایران است.
نمایش حمایت نظامى
 روسیه و چین از ایران

اینکه این رزمایش نظامى نشان دهنده 
در  ایران  از  چین  و  روسیه  حمایت 
صورت وقوع یک درگیرى نظامى باشد 
یا یک همکارى نظامى عادى بین این 
سه متحد، این روزها به شدت موضوع 

گمانه زنى هاست.

مرزهاى دفاعى ایران 
در حال توسعه است

یک  از  نقل  به  آناتولى  خبرگزارى 
در  متخصص  ژئوپولتیک  کارشناس 
این  مى نویسد:  آمریکا  و  ایران  روابط 
آمریکا  جهانى  سلطه  شاید  رزمایش 
حاضر،  حال  در  اما  نکشد  چالش  به  را 
استراتژیک  گزینه هاى  و  ظرفیت ها 
آمریکا در آسیا و شمال آفریقا را محدود 
مى کند.همچنین یک تحلیلگر امور بین 
مشترك  رزمایش  اینکه  بیان  با  الملل 
ایران، روسیه و چین نمایش قدرت تهران 
و متحدانش به آمریکاست، تصریح کرد: 
پدافند  تاکتیک  تغییر  حال  در  ایران 
نظامى اش است و مى خواهد یک پیام 
به غرب مبنى بر این بدهد که مرزهاى 
توسعه  حال  در  کشور  دریایى  دفاع 
فارس  خلیج  دلیل  همین  به  و  است 
است. نشده  انتخاب  رزمایش  این  براى 

رزمایشى بى سابقه که خار چشم آمریکا مى شود

در  دالر  نرخ  ثبات  شاهد  روز ها  این   
بازار ارز و صرافى ها هستیم، به طورى 
براى  دالر  خرید  نرخ  گذشته  روز  که 
و  هزار   12 قیمت  متوالى  روز  سومین 
 12 قیمت  فروش  براى  و  تومان   880

هزار و 980 تومان را به ثبت رساند.

هفته آرام بازار دالر
در  دالر  نرخ  که  است  حالى  در  این 
جدى  نوسان  با  نیز  اخیر  هفته  یک 
 12 کانال  در  همچنان  و  نبوده  روبرو 
در  است.  مانده  باقى  تومانى  هزار 
کارشناس  رادپور  میثم  راستا  همین 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ارز  بازار 

درباره  میزان  اقتصاد خبرگزارى  گروه 
ویژه  به  ارز  بازار  وضعیت  آخرین 
 96 سال  اواخر  از  کرد:  اظهار  دالر 
اوایل  ارز آغاز شد و  بازار  جنبش هاى 
سال 98 کم و بیش بازار ارز به ثبات 

رسید. نسبى 

3 پارامتر تاثیرگذار بر ارز
یک   96 سال  اواخر  از  افزود:  وى 
 35 افزایش  جمله  از  اتفاقات  سرى 
برابرى  چند  رشد  نقدینگى،  درصدى 
ارزى  درآمد هاى  کاهش  و  دالر  نرخ 
داده  رخ  نفت  فروش  افت  واسطه  به 
ساده  طور  به  بخواهیم  اگر  که  است 

ارزیابى  براى  کنیم  نگاه  قضیه  به 
پارامتر   3 این  باید  حداقل  ارز  بازار 
بازار  کارشناس  بگیریم.این  نظر  در  را 
ارز  بازار  بخواهد  اگر  دولت  گفت:  ارز 
پارامتر هاى  تغییر  از  بعد  کند  تثبیت  را 
مذکور حدود یک سال و نیم زمان نیاز 
به  را  پارامتر ها  موقعیت  بتواند  تا  دارد 

تعادل برساند.

دلیل نوسانات
 عوامل کوتاه مدت بوده است

تغییرات  به  باتوجه  کرد:  تاکید  رادپور 
باالى قیمت ارز در اواخر سال 96 به نظر 
مى رسد در میان مدت فشار جدى در بازار 

ارز براى افزایش قیمت رخ ندهد و تصور 
نمى کنم نرخ ارز امسال به طور محسوس 
تغییر کند. وى با بیان اینکه دلیل تغییرات 
جزئى بازار ارز در مدت اخیر بیشتر عوامل 
کوتاه مدت بوده، گفت: دالیل بنیادى در 
تغییر قیمت ارز در مدت اخیر تاثیر گذار 

کرد:  تصریح  کارشناس  است.این  نبوده 
انتظار افزایش جدى و جابه جایى عمده 
نرخ دالر تا پایان سال در بازار وجود ندارد 
اقتصاد  فعلى  شرایط  با  که  طورى  به 
کشور بازار ارز توانى براى افزایش قیمت 

نخواهد داشت.

نرخ دالر تا پایان سال ثابت مى ماند؟

شرکت متحد جنوب بارثاوا 
نمایندگی پخش برندھای متنوع غذایی و بھداشتی
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(محصوالت شرکت یونى لیور) 

 تعدادى  بازاریاب و یک نفر مسئول چیدمان با روابط عمومى باال و تجربه 
کارى مرتبط استخدام مى نماید.(مراجعه حضورى)
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