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  در مراکز مدیریت النه کردند 
و به انقالب خیانت می کنند
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اگر مردم 6 ماه مقاومت کنند، 
وضع بهتر خواهد شد

صفحه 2

بانک ها نباید
سخت گیری کنند؟

 
دستور یا توصیه؟!

با هرکدام از صنعتگران استان که مصاحبه  
کرده ام،قسمتی از مشکالتشان را در چالش 
های مختلف خود با بانک ها می دیدند و 
بسیاری هم وام های سنگین بانکی را 
علت ورشکستگی خود عنوان کردند 
مسلما قوانین بانکداری در همه جای  
کشور یکسان است اما در این بین به 
استان،  یا  فراخور وضع هر شهرستان 
تسهیل هایی در مدت زمان دریافت وام یا 
زمان بازپرداخت و درصد سود و ... اعمال 
می شود که اتفاقا کمک های شایانی هم 
به وام گیرنده می کند... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4099

8قهرمانان تولید بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی4اهدای 20 هزار  و 200 جفت کفش به دانش آموزان نیازمند  استان 7قاطعانه و شفاف با قاچاق کاال برخورد شود

بازگشت خرده فروشان 
 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از پاکسازی نقاط آلوده شهری خبر داد و عنوان کرد: ماهیانه 
بین 5 تا 6 طرح پاکسازی انجام می شود، در پاکسازی اخیر نیز 11 مکان بررسی و خرده فروشان 
دستگیر شدند اما چون پس از آزادی از زندان یا مراجع قضایی، ارگانی برای حمایت و بازپروری 

این افراد وجود ندارد ، دوباره امکان انجام تخلف وجود دارد....) ادامه در صفحه 7(

مهاجرت، تهی شدن  استان از سرمایه  انسانی
    صفحه 3

۱۱2۴ میلیارد  تومان  پروژه  در را ه  بهره  برد اری/ 7

عکس : اکبری

رشدمصرف قلیان در بین
 جوانان و خانواده ها  

 ملک آبادی مسئول مشارکت های عمومی معاونت اجتماعی انتظامی استان در کارگاه آموزشی 
تبیین و شناخت مباحث مربوط به پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: سال گذشته 4۲ تن انواع مواد 

مخدر در استان کشف و ضبط شده است.وی یادآور شد: ...) ادامه در صفحه 7(

ری
 کا

س :
عک

مادر، حضور آرامت در کنار ما نیست
ولی رویای مهربانی ات مهمان همیشگی قلب ماست

چهارمین سالگرد درگذشت مادری عزیز و مهربان 

مرحومه کربالئیه کنیز مرکی
 )مادر شهید گرانقدر علی مرکی( 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحـش شـاد

خانواده شهید مرکی

شرکت لبنی صباح پخش
 فجر گنبد شعبه بیرجند

در نظر دارد: تعداد سه دستگاه وانت نیسان یخچالدار صفر
 کیلومتر  به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نماید. 

با  روز  فی  با  سال  مدت 5  بایست  می  شرایط  واجد  افراد 
واجدین  نمایند.  امضا  همکاری  قرارداد  صباح  شرکت 
09154518220 های  شماره  با  توانند  می   شرایط 

 و 32255012 تماس حاصل نمایند.

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند 

پنجمین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

 زنـده یاد طاهـره مهرنیـا
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

از طرف خانواده مهرنیا

جناب آقای
 مهندس ولی پور مطلق

مدیر کل محترم 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

بدینوسیله 
هفته جهاد کشاورزی

 و سالگرد تأسیس جهاد سازندگی 
به فرمان تاریخی 

حضرت امام خمینی)ره(

 که یادآور مجاهدت ها و زحمات شبانه روزی
انقالب  آغازین  های  سال  از  جهادگران 
اسالمی تا به امروز است را خدمت شما و 
همکاران محترم و تمامی تالشگران مجموعه 
جهاد کشاورزی استان تبریک عرض نموده 
از خداوند منان توفیق روزافزون برای تمامی 

فعاالن عرصه تولید خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی
 مرغ مادر جنوب خراسان

شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند

آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار 

بهره برداری از معادن شرکت سیمان 

باقران )سهامی عام(

 شرح در صفحه 2

شرکت بنیاد بتن خراسان 
وابسته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

تولید کننده: شن و ماسه و بلوکه پرسی
 در ابعاد 20×20×۴0   ۱0×20×50

تلفن فروش: 09۱55633733 /  32350۱83 - 056

مبلغ تسهیالت :  از 1/500/000/000 تا 11/000/000/000 ریال 
نحوه باز پرداخت:  ا ز 12  تا 60 ماه

متخصصین محترم جهت کسب اطالعات بیشتربه شعب بانک ملت مراجعه نموده 
یا با شماره تلفن های 32443891-32447322 تماس حاصل فرمایند

 روابط عمومی بانک ملت استان خراسان جنوبی

تسهیالت طرح متخصصین
بانک ملت در راستای ارتقاء ارائه مطلوب خدمات نوین بانکی و به منظور 
تسریع در تامین نیازهای اعتباری و مالی مشتریان متخصص خود ، نسبت 

به ارائه بسته اعتباری متخصصین اقدام نموده است.
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مافیای خودروسازی مثل یک اختاپوس است که سپاه را راه نمی دهد

یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در پاسخ به خواستار حضور سپاه در صنعت خودروسازی، اظهار کرد: خودروسازی یک 
اُختاپوس است که اصاًل سپاه را به بدنه خود راه نمی دهد. وی تأکید کرد: همگان باید بدانند این قدرت سپاه بود که آمریکا را در سوریه زمین گیر کرد، با آنکه 
سیاست آنها سیاست زور بود و راه عزت ملت ایران نیز کسب قدرت اقتصادی، فرهنگی ، نظامی و انسجام ملی است.

بانک ها نبایدسخت گیری 
کنند؛ دستوریاتوصیه؟!

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... یا زمان بازپرداخت و درصد 

سود  اعمال می شود که اتفاقا کمک های شایانی هم 
به وام گیرنده می کند. اما در استان خراسان جنوبی 
با توجه به مشکالت خاص خود، چندان تفاوتی در 
اعطای تسهیالت به مردم  با استانهای برخورداردرنظر 
گرفته نمی شود، به طوری که برخی تولیدکنندگان 
معترض اند که چرا در شهری مثل مشهد، برخوردها و 
کمک ها بهتر و بیشتر است؟ استاندار خراسان جنوبی 
در کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی 
بانک ها تاکید کرد: “بانک ها حق سختگیری های 
در  مطلوب  حد  به  هنوز  افزود:  و  ندارند  را  اضافه 
پرداخت تسهیالت نرسیده ایم.” اینگونه سخنان اولین 
بار نیست که مطرح می شود و بارها پیش از این نیز 
ازبانک های استان خواسته شده بیشتر به فکر مردم 
بوده و سخت گیری های خود را کم کنند. اما سوال 
اینجاست که آیا استاندار محترم این مطالب را از باب 
تاکید گفته یا به صورت دستوری با ضوابط و الزامات 
اجرایی مشخص، از بانک ها چنین مطالبه ای کرده 
است؟ زیرا مسلما حرف تنها جز اینکه کمی دل مردم 
را شاد کند، هیچ سودی ندارد؛ فکر نمی کنم دیگر 
اینگونه سخنان کارکرد قبلی خود را هم داشته باشد. 
اما اگر این مطالب استاندار که در جلسه مطرح شده، 
به صورت مصوبه یا چیزی درحد آن درآمده و الزم 
االجراست، بحث دیگری است که باید به سواالتی 
در این خصوص پاسخ داده شود. ابتدا اینکه درصورت 
انجام ندادن تعهد از طرف بانک ها، چه  اهرمی  به 
کار گرفته می شود یا مشکلی  تا ملزم شوند تا جایی 
که ممکن است به تسهیل شرایط اعطای تسهیالت 
کمک کنند؟ آیا نهاد نظارتی خاصی برای نظارت بر 
جامه برای عمل پوشاندن به این سخنان استاندار 
آیا مردم هم  بانک های استان وجود دارد؟   توسط 
می توانند به استانداری موارد خلف وعده بانک ها را 
اعالم و خواستار پیگیری و برخورد شوند؟ سواالت 
زیادی از این دست در ذهن مردم نقش بسته اما با 
همه اینکه انتظار معجزه در تعامالت بانک ها با مردم 
نداریم، انگار انتظار بهبود حداقلی را نیز نمی توان 
داشت. بانک ها ضوابط و قوانین خاص خود را دارند 
و گویا در بیشتر موارد نیز باید از باال دستورهایی به 
مدیریت شعب در استان برسد و انچنان اختیار تامی 
هم وجود ندارد. اما مطمئنا این مشکالت غیرقابل 
حل نیست و می توان راه کارهایی را برای آن پیدا 
و عملی کرد. امیدواریم استاندار به دنبال راه چاره ای 
بلند مدت و کاربردی برای مشکالت با بانک ها در 
استان باشد  و به امیدهایی که با سخنان خود برای 
بهبود شرایط به مردم می دهد جامه عمل بپوشاند.

حذف دفترچه تامین اجتماعی 
در 5 استان آغاز شد

تأمین  سازمان  عامل  مدیر  نوربخش،  سیدتقی 
دفترچه  حذف  برنامه  آغاز  با  همزمان  اجتماعی 
کاغذی در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین 
استان های قزوین، همدان، سمنان،  اجتماعی در 
اردبیل و خراسان جنوبی در جلسه ویدئو کنفرانس 
با مدیران بیمه ای و درمانی تأمین اجتماعی این 
استان ها گفت: با توجه به زمینه سازی ها و اقداماتی 
که طی سال های اخیر انجام گرفته است، سازمان 
نسخه  پروژه  توسعه  در  پیشگام  اجتماعی  تأمین 
الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی در مراکز 
برنامه  این  اجرای  و  است  قرارداد  طرف  درمانی 

افتخاری برای سازمان تأمین اجتماعی است.

گرانی ۱ تا ۳ میلیون تومانی 
خانواده پژو

در بازار قیمت ها خانواده پژو ۲۰۶ رشد ۱ تا ۳ میلیون 
تومانی داشته است. نوسانات دالر و تشدید رکود در 
بازار عاملی شده تا خرید و فروش در بازار خودرو هم 
قفل شود و کمتر مشتری در بازار دیده شود. البته با 
وجود رکود، تغییرات قیمتی در بازار همچنان اتفاق 
 می افتد به نحوی که پژو ۲۰7 اتوماتیک با رشد 
۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومانی با قیمت 7۳ میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. همچنین 
پژو ۲۰۶ تیپ 5 هم با افزایش یک میلیون و 7۰۰ 
هزار تومانی با قیمت 49 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
 و پژو ۲۰۶صندوق دار با رشد ۳ میلیونی با قیمت 

49 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می شود.

اخذ مالیات از خرید و فروش
 5 هزار دالر به باال

هرکس  گفت:  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
اقدام به خرید و فروش 5 هزار دالر یا باالتر نماید 
مشخصات او در سامانه اطالعاتی جامع کشور ثبت 
می گردد. کمال تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی افزود: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج 
از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. 
کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز 
نموده اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی دارند و با در نظر گرفتن زمان یک ساله ای 
که این میان صرف می شود، اخذ مالیات از این نوع 

کاسب ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد.

سرمقاله

گروه های اصولگرا و اصالح طلب روزه سیاسی بگیرند

غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی،  غالمرضا 
گفت:  استفاده از دروغ و ایحاد نا امیدی و دو راهی 
که  ای  نامه  است.  دشمنان  اقدام  تهدید  و  مذاکره 
عده ای برای مذاکره با آمریکا نوشتند در واقع دادن 
تواند  بود. رویکردی که می  آمریکایی ها  به  پاس 
سیاسی،  های  گروه  مسئوالن  است.  وحدت  کند،  مقابله  تهدیدات  این  با 
اصولگرا و اصالح طلب روزه سیاسی بگیرند و حرف تفرقه افکن نزنند مردم 
نیز باید هوشیاری داشته باشند و سواد رسانه ای و سیاسی خود را باال ببرند.

اگر مردم 6 ماه مقاومت کنند، وضع بهتر خواهد شد

با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری، 
اشاره به اینکه برخی حرف ها در ارتباط با وضعیت 
اقتصادی امروز کشور را نمی توان گفت، اظهار کرد: 
دولت باید شرایط را به مردم بگوید چرا که از خارج 
تا  است،  شدن  وارد  حال  در  فشارهایی  دولت  به 
ایران زانو زده و پای میز مذاکره بیاید. اگر مردم ۶ ماه مقاومت کنند، وضعیت 
اقتصادی بهتر خواهد شد. وی ادامه داد: اصل رفتن آقای روحانی به مجموعه 
تفریحی توچال ایرادی ندارد چرا که زیاد نشستن پشت میز هم بیماری می آورد.

  در مراکز مدیریت النه کردند و به انقالب خیانت می کنند

منتظری، دادستان کل کشور گفت: متاسفانه در برخی 
مراکز مدیریت افرادی النه کرده اند و دارند به این 
انقالب و خون شهدا خیانت می کنند، این درد را انسان 
به کجا ببرد. یکی از برنامه های آمریکای جنایتکار 
ممنوعیت ورود ایرانیان به آن کشور بود؛ آمریکا با 
نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران این گونه رفتار می کند. بعد آن آقای مدیر 
برای اینکه یک شهروند آمریکا در آسایش باشد، اجازه می دهد به ایران بیاید و 
از شکارگاه ایران در نیشابور و کاشمر شکار کند و این ننگ را انسان به کجا ببرد.

اگر روحانی مشکلی می بیند نباید آن را رسانه ای کند

محمدهاشمی  فعال سیاسی در مورد اینکه از انتقادات 
رئیس جمهور نسبت به کابینه این طور برداشت شد که 
خودشان نیز از کابینه راضی نیستند، گفت: در مورد اینکه 
راضی هستند یا نه، نمی دانم. بعد از آن انتقادات نیز گفتم 
که بیان آن از پشت تریبون نادرست بود. اگر روحانی 
مشکلی می بیند باید خود در مورد آن تصمیم بگیرد و نباید آن را رسانه ای کند. 
مشکل اصلی در کشور ما اعضای کابینه و یا یک وزارتخانه نیست. بلکه کمبود 
منابع برای سرمایه گذاری در طرح تولیدی یا حمایت از تولید و اشتغالزایی است.

به صراحت اعالم شده که برجام به یک مو بند است 

در  گفت:  اطالعات  وزیر  علوی،  حجت االسالم 
مذاکرات سیاسی به طرف های خارجی به صراحت 
اعالم شده که برجام به یک مو بند است و در صورتی 
که طرف های خارجی بدعهدی هماهنگ با آمریکا از 
خود نشان دهند و از برجام خارج شوند با دستاوردهای 
ارزشمندی که این مدت عزیزان ما به آن دست پیدا کرده اند، روبرو خواهند شد. 
اگر کشورهای خارجی همانند آمریکا بدعهدی کنند با دستاوردهای فرزندان ما 
که بر اساس تحقیق و توسعه در این مدت کسب کرده اند، روبرو خواهند شد.

احساس می شود روحانی مسائل کشور را رها کرده است

فائزه هاشمی گفت: ایران باید نفوذ خود را در منطقه 
اگر در حال حاضر هیچ متحد  گسترش دهد ولی 
بدان  ]این  نداریم،  لبنان  ا...  حزب  از  غیر  وفاداری 
معناست که[ رویکرد ما نمی تواند درست باشد. وی 
افزود: این طور احساس می شود که آقای روحانی، 
مسائل کشور را رها کرده است. ما عادت کردیم مشکالت را بعد از آنکه 
به نقطه بحرانی رسید،  حل کنیم. مثل آزاد کردن گروگان های آمریکایی و 
قبول صلح با عراق؛ احتمااًل در مورد ترامپ هم همین گونه اقدام می کنیم.

رئیس  نایب  دهقان  محمد 
گفت:  مجلس  والیی  فراکسیون 
امروز عده ای معتقدند باید در منطقه 
شویم.  آمریکا  سیاست های  تابع 

قوت  نقطه  دارند  تالش  گروه  این 
پای  را  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و 
تفکرات موهوم ذبح کنند. اگر قدرت 
ما در منطقه شکسته شود، چگونه 
که  سنگینی  آوار  زیر  از  می توانیم 

بیرون  است،  شده  ریخته  ما  روی 
بیاییم؟ دهقان اظهار کرد: این نگاه 
ذلیالنه که می گویند اگر آمریکا به 
ما ضربه زد، باید عقب نشینی کنیم؛ 

به معنای حرکت به سمت شکست 
است. با عقب نشینی ها مشکالت حل 
نمی شود. اگر در منطقه عقب نشینی 
نیز  موشکی  زمینه  در  باید  کنیم، 
عقب نشینی کنیم و زیاده طلبی های 

غرب و آمریکا متوقف نخواهد شد؛ 
تا زمانی که ایران کاماًل از غرب و 
داد:  ادامه  وی  کند.  تبعیت  آمریکا 
در  مسئوالن  برخی  عجز  اظهار 
نگران کننده  عمومی  رسانه های 
است، تحریم ها وجود دارد و تشدید 
طالیی  فرصتی  اما  شد،  خواهد 
اگر  است.  مشکالت  حل  برای 
و  تردیدها  همچنان  ناکرده  خدایی 
دولت  و  دارد  وجود  غرب  به  نگاه 
راهکار  تنها  است  معتقد  همچنان 
حل مشکالت، عقب نشینی است و 
دوباره می خواهند تجربه تلخ گذشته 
دولت،  حضور  ادامه  کنند،  تکرار  را 
خیانت به کشور است و باید کار را 
به اهلش واگذار کند که این کار تنها 
خدمت به کشور است. دهقان گفت: 
ما اصاًل تمایل نداریم که دولت سقوط 
بخورد. زمین  ناکارآمدی  با  و  کرده 

عضو  حسینی،  نقوی  سیدحسین 
در  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
واکنش به اظهارنظر اخیر عراقچی 
اینکه  بر  مبنی  خارجه  وزیر  معاون 
از  گفت:  است،   ICU در  برجام 
تحلیلگر  یک  عنوان  به  بنده  نظر 
است  شده  تمام  برجام  سیاسی، 
برجام  از  آمریکا  که  زمان  همان  
شد،  کان لم یکن  برجام  شد،  خارج 
برجام  حفظ  برای  تالش  ادامه   لذا 
بی حاصل است. ما این صحبت ها را 
بر اساس استدالل، منطق و دلیل بیان 
می کنیم آن هم اینکه اروپایی ها قادر 
به جبران خسارات علیه ما نیستند.

برجامی  »دیگر  اینکه  بیان  با  وی 
نیست  برجامی  ندارد« گفت:  وجود 
که در آن ایران باشد یا نباشد، آمریکا 
نظام برجام را بر هم زد و اروپایی ها 
همراهی کردند لذا اکنون زمانی است 

مجلس  مصوب  قانون  به  باید  که 
عمل کنیم. در این قانون آمده که اگر 
ایران  نقض کرد،  را  برجام  عضوی 
دارد. را  بعدی  اقدامات  انجام  حق 

آشکار  »نقض  اینکه  بیان  با  وی 
مصوب  قانون  اساس  بر  برجام 
مجلس صورت گرفته است« گفت: 
ما قبل از برجام شرایط بسیار بدتری 
داشتیم که آن را پشت سر گذاشتیم. 

آن زمان همه کشورهای غربی علیه 
ما منسجم شدند اما باز هم ما راه خود 
را طی کردیم. اکنون که آمریکایی ها 
کشورها  همه  بسیج  به  قادر  اصال 

و  کوتاهی  ما  لذا  نیستند  ما  علیه 
را  کار  این  نکردیم،  برجام  نقض 
آمریکایی ها انجام دادند. در شرایط 
فعلی هم این اروپایی ها هستند که 
نیاز دارند ما را در برجام نگه دارند.

اروپایی ها نیاز دارند ما را در برجام نگه دارنداظهار عجز برخی مسئوالن در رسانه های عمومی نگران کننده است

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 15491 فرعی از 1478 - اصلی و غیره )پالک 

1478- اصلی با دیگر پالک های اصلی شمال شهر تجمیع و تحت پالک 1554- اصلی ثبت گردیده( واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای علیرضا 
سخنی در روز چهارشنبه مورخ 1397/4/27 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 

ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳97/04/5     علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهي مزایده یک قطعه زمین مسکوني در شهر نهبندان )نوبت اول( اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسكن یک قطعه زمین با کاربري مسكوني در شهر نهبندان را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید به اداره راه و شهرسازي نهبندان مراجعه نمایند. ضمناً کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )سامانه ستاد  
)www.setadiran.ir( مي باشد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 97/4/5  
لغایت97/4/10 مي باشد. متقاضیان محترم عالوه بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الک و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت 

اداری تاریخ 97/04/23 به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند . 
تذکرات : پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد ) با ارائه اصل فیش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 
) سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده ( بانک ملّي به نام اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي پاکت ب( 1- فرم تكمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي با امضای متقاضي 
2- فرم تكمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده 3- کپي ضمانت نامه بانكي یا فیش واریزي 4- تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مدیران 

صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارک را با پست سفارشی به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند .
2- به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را 
به امور مالي اداره کل تسلیم نمایند عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد که در این صورت سپرده 
تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت. کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي و غیره کالً به عهده برنده مزایده مي باشد.  بازگشایي پاکات راس 
ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/04/26 در محل اداره کل انجام خواهد شد. کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و 

کشوري مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

مساحت عرصهپالک ثبتیکاربري
)مترمربع(

قیمت پایه  مزایده 
به ازای هر متر مربع )ریال(

مبلغ قابل پرداخت بابت 
آدرس تحویل مدارکآدرس ملک5 درصد ضمانت نامه

20۳/70 ۱/5745/58۱2 اصلي مسكوني
900.000۱26.۳40.000مترمربع 

نهبندان  
فاز 2 

مسكن مهر

بیرجند ، بلوار شهید آویني ، میدان راه و 
شهرسازي ،روبروي صداوسیما، اداره کل راه و 
شهرسازي خراسان جنوبي ، ساختمان مرکزي

اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبي

آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار
شرکت سیمان باقران در نظر دارد: پیمانكاران توانمند در امور بهره برداری فنی و علمی از معادن مواد اولیه کارخانه سیمان باقران واقع در شهرستان اسدیه ، کیلومتر 34 جاده اصلی، بازارچه مرزی میل 

73 را جهت انتخاب پیمانكار از طریق مناقصه محدود شناسایی کند. 
شرح کلی کار: حفاری، آتشباری، دپوسازی در محل معادن، حمل مواد معدنی از معادن کارخانه جهت تغذیه سنگ شكن یا دپوسازی در محل سایت کارخانه و در مجاور سنگ شكن، تغذیه سنگ 

شكن از محل دپوهای موجود در سایت کارخانه و در مجاور سنگ شكن.

تناژ ساالنه حمل به نام ماده معدنینام معدن
سنگ شكن

تناژ ساالنه حمل به دپوی
 در محل کارخانه

فاصله تقریبی حمل )کیلومتر(سایز سنگتناژ ساالنه حمل از دپو کارخانه به سنگ شكن

کمتر از 70 90/000 تن90/000 تن2۱0/000 تنسنگ آهکتنگه سیاه
سانتی متر 

۱0

90/0007 تن90/000 تن2۱0/000 تنسنگ مارنگاویچ

۳00/000۱4 تن۳00/000 تن700/000 تنآلوویوم و رسشاه ولی

تناژ ساالنه بین 25- درصد تا ۱0+ درصد قابل تغییر می باشد. واجدین شرایط حقیقی و حقوقی می توانند مدارک و مستندات ذیل را حداکثر تا تاریخ 97/4/15 به آدرس دفتر مرکزی شرکت 
سیمان باقران واقع در بیرجند، خیابان غفاری، بیست متری یاس، پالک 52 به آقای رضائی تسلیم نمایند. الف( لیست ماشین آالت تحت مالكیت پیمانكار و قادر به کار در محل معادن شامل )کامیون 
کمپرسی- لودر- گریدر- بولدوزر- آب پاش- دریل واگن- بیل مكانیكی و...(  ب( لیست اسامی تیم فنی و اجرایی حاوی سوابق و مدارک  ج( مستندات معرف اشخاص حقوقی و حقیقی شامل مستندات، 

مجوزها و پروانه ها د( تصویر آخرین قراردادهای مشابه و ترجیحا در صنعت سیمان هـ( رزومه کاری مستند
شرکت سیمان باقران

دعوت نامه تشکیل مجمع  عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی طالیه داران عرصه  سازندگی بامداد شرق 

شماره ثبت: 5022      تاریخ انتشار: 97/04/5
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد 
شرق راس ساعت 13 روز شنبه مورخ 1397/4/23 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان 
واقع در بلوار شهدای عبادی بر گزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش تا پایان وقت اداری 1397/4/16 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 
 ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شر کت، سه رای هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر 
طی مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت به همراه یک قطعه عكس 4×3 ، کپی صفحه اول شناسنامه و 
 کارت ملی پشت و رو 2 سری و کپی مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی 
سال 96 3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی 
5- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال 7- تعین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی آروین نوین طبس
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت معدنی آروین نوین طبس می رساند: 
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 9 صبح روز جمعه 1397/4/15 
در محل هیئت حضرت زهرا )س( واقع در شهرک شهید صندوقی تشكیل خواهد 

شد. خواهشمند است حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

 1- قرائت کالم ا... مجید 2- بررسی تراز مالی سال 1396 3- استماع گزارش 
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این  طی   بیرجند  محترم  نماینده  سالم.آقای 
کالس   ۳۵۰ داشتین  خبر  نمایندگی  سال  همه 

در مرکز استان کم داریم؟
ارسالی به سروش آوا
پزشکان کلیه  از  فراوان  تشکر  عزیز.  آوای   سالم 

بیمارستان  اورژانس  و  زنان   محترم، پرسنل بخش 
بوعلی که در درمان و فعالیت صادقانه همکاری داشته 
دعای خیر پشت سر شما و خانواده تان با شد انشا ا...
91۵...6۳8

 ... بنزین  پمپ  به  یکشنبه  بعدازظهر   ۵ ساعت 
کارت  دستگاه  گفت  پمپچی  و  نمودم  مراجعه 
خوان قطع است.پس منظور از دولت الکترونیک 
چیست؟ اگر کم کاری از سمت جایگاه است پس 

چرا با آنها برخورد نمی شود؟؟؟
91۵...212

سالم آوا...واقعا شرم آوره شهری که مرکز استان 
هست دریغ از یک پاساژ تجاری و تفریحی و دریغ 
بازی  برای شهر  سرپوشیده  بزرگ  مکان  یک  از 
مدرن برای کودکان و.... حاال که شما مسئوالن 
این  امکانات تفریحی در  این  مربوطه نمی تونید 
سرسره  و  تاب  تعداد  الاقل  بدین  انجام  رو  شهر 
و االکلنگ که از امکانات اولیه و ساده هست رو 
در بوستان آزادگان و توحید و...که اکثر شهروندان 
عزیز بیرجندی محل گذراندن تفریحشون است رو 
بیشتر و بهتر کنید تا برای یک تاب و سرسره بچه 

ها از سر و کول هم باال نروند. ممنون
91۵...۵7۵

شهردار  و  شورا  محترم  ریاست  خدمت  سالم  با 
بیرجند تقاضا داریم نسبت به احقاق حق و حقوق 
اردیبهشت که به واسطه مجوز  ساکنین  خیابان 
صادر شده از سوی شهرداری منطقه 2 برای دو 
ملک روبروی هم نبش اردیبهشت ... که در حال 
پایمال شدن است و باعث کاهش عرض معبر شده 

است بازدید و رسیدگی نمایید.
91۵...2۵۰
با عرض سالم به مسئوالن محترم، محدوده همت از 
هیچ امکانات رفاهی پارک ، مسجد، مدرسه دخترانه 

و... برخودار نیست خواهشمندیم رسیدگی کنید.
91۵...4۵1

سالم و خداقوت خدمت شهردار عزیز. ای کاش به 
جای رسیدگی به زیبایی بلوار وسط خیابان ها که 
اینکار هم خوبه و دستتون درد نکنه اما به نظرم 
توجه و دقت بیشتری به  درختان چندین ساله حاشیه 
همان خیابانها بشود که در حال خشک شدن از بی 

آبی هستند. به فریاد درختان تشنه برسید
9۳6...884
با عرض سالم و احترام.مدیر محترم  فضای سبز 
وقتی در روز روشن مردم نسبت به قطع درختان 
سرسبز کوچه ... اقدام می نمایند شما چگونه می 

توانید  از درختان پادگان دفاع کنید.
 ارسالی  به سروش آوا

سالم  آوا. می شود لطف کنید و تعداد کثیری از 
بدهید؟!  اتوبوسرانی  سازمان  به  را  هایتان  روزنامه 
رسد نمی  که  به گوششان  مردم  اعتراض   صدای 
  ال اقل بخوانند... یا می بینند و خودشان را به بی

 تو جهی می زنند اگر زن و بچه خودشان هم سوار 
این اتوبوس ها قرار بود بشوند همین بود؟ کثیفی و 
گرما در همه اتوبوس ها فریاد می زند کسی نیست 

که ببیند واقعا از مسئوالن؟؟
ارسالی  به سروش آوا

سالم. سرویس های بهداشتی کنار مسجد میدان 
آزادی که محل تجمع مسافرین شهرستانی است 

اسف بار است. کسی نیست پیگیری کند؟
ارسالی  به سروش آوا

سالم از خداوند رحمان برای یکایک شما عزیزان 
سالمتی و استقامتی در حد کوه خواهانم. ما ساکنان 
خیابان روبروی پارک توحید از دست اراذل و اوباش 
هیچ آسایشی نداریم. کتک کاری و فحش و نسبت 
های شنیع خدا می داند قلبمان توی دهنمان می آید 
دیگه نه پلیس و نه برخورد خودمان دردی دوا نمی 
کند شما فقط تو شهر به دادمون رسیدین یک دکه 
پلیس توی این پارک بگذارید اینجا همه جور اتفاق 
داره ولی کو  پلیس  افته جاهای دور کیوسک  می 
گوش شنوا... آوای خوب ومردم مدار تو یک کاری 

کن ما رو خالص کن.   
   ارسالی  به سروش آوا

جواد رضایی- مهاجرت چیست و چه تبعاتی دارد؟ افراد به 
آیا کال مهاجرت خوب  چه دالیلی مهاجرت می کنند؟ و 
چیست؟  مناطق  بعضی  در  مهاجرت  عوامل  بد؟  یا   است 
این ها سواالتی است که در رویارویی با واژه مهاجرت به 
ذهن می رسد، البته هر کس بسته به سلیقه خود پاسخی 
برای آن مطرح می کند و عوامل انسانی و محیطی مانند آب 
و هوا، موقعیت جغرافیایی،میزان درآمد را در به وجودآوردن 
به  که  کنیم  می  زندگی  استانی  در  داند.ما  می  دخیل  آن 
لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسب راهبردی و هم مرز با  
کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان است،همچنین منابع 
سرشار معدنی و جاذبه های گردشگری، فرهنگی و از همه 
مهم تر محلی برای پرورش نیروی انسانی کارآمد است.اگر 
از دیگر منابع استان گذر کنیم و فقط ظرفیت نیروی انسانی 
را در نظر بگیرم، می بینیم که دلیل پیشرفت هر جامعه رابطه 
تنگاتنگی با نیروی کاری و متخصص دارد که در کل دنیا 
نسبت به نگه داشت و حفظ این منبع تالش های زیادی 
می شود.سوالی که در این جا به وجود می آید، این است که 
آیا استان خراسان جنوبی با وجود تربیت نیروی انسانی که 
درتمام کشور زبانزد است ، به چه میزان از آن بهره می برد؟

خشکسالی بزرگ سال 1330 موجب مهاجرت 
عده زیادی از مردم استان به شهرهای دیگر شد

و  ها  با شدید شدن خشکسالی  و  گذشته  در سال های 
نابسامانی اقتصادی، افراد زیادی ناچار بار سفر بسته و از 
استان رفته اند که البته این مهاجرت ریشه در تاریخ نیز 
دارد. طوری که به گفته مرحوم پروفسور گنجی، پدر علم 
بیرجند  در  بزرگی  در سال 1۳۳۰ خشک سالی  جغرافیا، 
این  تمام  سال  سه  که  ظرف  افتد  می  اتقاق  قاینات  و 
مناطق خشک می شود و افرد بسیاری به شهرهای دیگر 
و  عراق  حتی  و  گرگان  و  خراسان  مانند:سبزوار،شمال 
شوروی سابق مهاجرت می کنند که به نوعی می توان 
خشک  همواره  استان  در  مهاجرت  عامل  اولین  گفت  
در 18 سال خشک  و  است.در وضع  کنونی  بوده  سالی 
سالی اخیر نیز این سناریو دوباره در منطقه در حال تکرار 
است. استان و عده ای بسیاری در سطح های گوناگون 
و  مالی  شرایط  و  بهتر  زندگی  به  رسیدن  برای  اجتماعی 
هر  با  افراد  اند.  زده  مهاجرت  به  تر دست  مناسب  کاری 
نوعی از زندگی همواره به دنبال پیشرفت و شرایط بهتر 
می گردند و چنانچه در محیط زندگی به این خواسته نتواند 
برسد، به ناچار و یا با عالقه قلبی برای رسیدن به وضع 
مطلوب دست به مهاجرت می زنند، مهم ترین سرمایه هر 
جامعه نیروی انسانی آن است که باعث پیشرفت و پویایی 
آن می شود و چنانچه این سرمایه به هر دلیلی مهاجرت 

کند، ضربه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می کند.
مرکز  از  مهاجرت  برای  متعددی  دالیل  شهروند  یک 
استان ارائه می دهد و می گوید:گروهی برای پیدا کردن 
کار به شهرهای بزرگ تر می روند ،چون شهر بیرجند و 
استان فرصت های شغلی مناسب ندارد،همچنین زمینه ی 
پیشرفت در عرصه های گوناگون وجود ندارد و به طور مثال 
امکان  بزرگ  تئاتر در شهرهای  یا  یک هنرمند موسیقی 

درخشش بیش تری دارد و بیش تر به او بها می دهند.
شهر  در  که  است  این  دالیل  از  :یکی  دهد  می  ادامه  او 
بیرجند بعضی چیزها وجود ندارد به عنوان مثال یک سری 

کاالهای و تفریحات خاص محروم هستیم 

80 هزار هم استانی 
در تهران ساکن هستند

بنا به برخی آمارها حدود 8۰ هزار هم استانی در تهران ساکن 
 هستند ،همچنین جمعیت زیادی از تحصیل کرده ها،کارگران ،

مدیران و پزشکان خراسان جنوبی در مشهد ساکنند. به طور 

مثال بالغ بر 1۰ درصد پزشکان  مشهد، اهل بیرجند می باشند 
و هر سال نیز این روند ادامه دارد و افراد تحت تاثیر جاذبه 

های کاری این شهر به آن نقل مکان می کنند.

مهاجرت به سیستان و بلوچستان 
برای  یافتن  شغل 

همچنین  گروهی از افراد تحصیل کرده، کارمندان و از دیگر 
پیشه ها از جمله بازاری ها، بناها، تعمیر کاران اتومبیل و... به 
دلیل پررونق بودن بازار کاری به سیستان و بلوچستان و به 
ویژه مرکز این استان مهاجرت کرده اند. طوری که در دوره 
ای حضور پررنگ این افراد به ویژه در مناصب دولتی انتقادات 
بومیان این مناطق را برانگیخت.مهاجرت همواره برای شهر 
یا کشور مقصد عالوه بر مشکالتی که دارد،منافع بسیاری 
را هم به دنبال دارد ولی برای شهری که مبدا مهاجرت 

است، صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
استان ما قابلیت تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های 
مدیریتی،علمی، فنی، اقتصادی و فرهنگی را دارد ولی آیا 
چند درصد از این ظرفیت در استان می ماند و در جهت 

پیشبرد و پیشرفت زادگاهش گام بر می دارد، موضوع بسیار 
مهمی است که نیازمند بررسی ویژه می باشد. 

 بها ندادن به نیروی متخصص و نخبه ،
 از دالیل مهاجرت

یکی دیگر از دالیل مهاجرت  که همواره مطرح می شود، 
است.وقتی  کارآمد  و  کار متخصص  نیروی  به  ندادن  بها 
اهمیت حوزه  به  با توجه  فردی توسط مسئوالن و مردم 
فعالیتش نادیده گرفته شود و به نوعی فرقی میان خوب با 
بد قائل نشوند، فرد با تمام وابستگی به زادگاهش تصمیم 
به مهاجرت می گیرد.به طور مثال بارها دیده شده که در 
سطوح مختلف افراد شاخص، نخبگان علمی، فرهنگی و 
اقتصادی جدی گرفته نشده و بعد از مدتی دلسرد شده و 
استان را ترک کرده اند و نکته جالب تر اینکه مدتی بعد 
از مهاجرت، در استان های دیگر جزو تراز اول ها شناخته 
می شوند. در حوزه مدیریتی نیز با توجه به سیاست های 
حکومتی هر منطقه،گاهی با دید باز از این افراد استفاده شده 
است و گاهی هم با توجه به مسائل نامعلوم کنار گذاشته شده 

اند و دوری از زادگاه با خیال راحت را بر دغدغه و نامالیمات 
در شهر خود ترجیح داده اند. شاید در شرایطی مهاجرت به 
خودی خود جنبه های مثبت زیادی داشته باشد،ولی آیا با 
رفتن بخش عظیمی از سرمایه های یک استان،می توان 
امیدی به پیشرفت آن داشت؟آیا می توان اقدامی برای ماندن 
نخبگان و نیروهای کارآمد در نظر گرفت؟ خود سواالتی است 
که جواب دادن به آن دارای جنبه های زیادی است ولی آن 
چیزی که با آنچه گفته شد،می توان نتیجه گرفت، این است 
که همان طور برای دفاع از مزرهای جغرافیای همه تالش 
نخبگان  داشت  نگه  برای  گیریم،باید  می  کار  به  را  مان 
امری غیر  استان که جایگزین کردنشان  و سرمایه های 
ممکن است، از هر چه در توان داریم خرج کنیم و با کنار 
گذاشتن بعضی از تنگ نظری ها با وفاق و همدلی برای 

پیشرفت استان مان تالش کنیم.

شرایط اقلیمی به همراهی دیگر عوامل 
باعث مهاجرت شده است

در موضوع مهاجرت با گذر از دیگر عوامل انسانی، فرهنگی، 

اقتصادی و... چیزی که در استان ما بیش از همه به آن 
پی  اقلیمی و خشک سالی های  است، شرایط  زده  دامن 
در پی سال های گذشته است که باعث شده بسیاری از 
از دست  را  روستاهای مرزی قسمت اعظم جمعیت شان 
بوده  تولید  محل  گذشته  در  که  روستایی  عمال  و  بدهند 
است،اکنون برای ابتدایی ترین نیازها چشم امید به دولت 
بدوزد. به گفته مسئوالن 26۰ کیلومتر از روستاهای مرزی 
در حال خالی شدن هستند که مشکل همه آنها کمبود آب 
و یا نبود آب می باشد و این یعنی مهاجرت عالوه بر صدمه 
بر بخش های دیگر،گریبان گیر امنیت هم  خواهد شد و 
به طور طبیعی شهرها بیش تر برای محل زندگی انتخاب 
خواهند شد که اگر خوب بنگریم خواهیم دید که مهاجرت، 
در تغییر سیمای شهر نیز تاثیرگذار است، چرا که بسیاری از 
افراد مجبور به حاشیه نشینی می شوند و به دنبال آن محله 
هایی که با ساختار شهری تناسب ندارند به وجود می آیند. 
به طور کلی مهاجرت، آرامشی قبل از به وقوع پیوستن یک 
طوفان بزرگ است، طوفانی که قدرت تخریب بزرگ ترین 

بناهای علمی،فرهنگی،اقتصادی و... یک منطقه را دارد. 

  ِدگه ِنُمُرم ِوالیت

آغاز حفاری چاه رزرو شهر نهبندان

صداوسیما-حفاری چاه رزرو در محوطه چاه شماره 6 نهبندان آغاز شد. مدیر امور آب و فاضالب نهبندان گفت: به دلیل فرسودگی چاه و کاهش شدید 
دبی، با هماهنگی امور منابع آب و اخذ مجوز عملیات اجرایی آن آغاز شد. حسنی با بیان اینکه این چاه به عمق 12۰ متر با روش حفاری ضربه ای و 
با جدار UPVC  حفاری می شود، افزود: امید است پس از اتمام حفاری  با نصب منصوبات آن، حدود 1۵ لیتر بر ثانیه به توان تولید شهر افزوده شود.
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مهاجرت، تهی شدن  استان از سرمایه  انسانی
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به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت 
 http://iets.mporg.ir اداری مورخ 1397/04/07 به امور پیمان کاران این اداره کل به آدرس فوق الذکر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس بها مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
1397 )ریال(

توضیحاتتاریخ بازگشاییتاریخ تحویلتضمین ارجاع کار )ریال(

استخربیرجندتکمیل استخر دانش آموزی
 نیمه تمام

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع به شماره 96/1299188 
مورخ 1396/5/4 

حداکثر  ساعت48/199/160/473410/000/000 ماه 

10 صبح

1397/04/17

ساعت

 11 صبح 

1397/04/17

تجدید  مناقصه

حاجی آباد تکمیل استخر دانش آموزی
زیرکوه

استخر
 نیمه تمام

ساختمان 
و ابنیه

تجدید  مناقصه1111/296/612/223565/000/000 ماه

 حاتتفا خیرات زا هام هس تدم هب امرفراک لوبق دروم و 22/9/94  خروم ـه 50659 ت /123402 هرامش هب یتلود تالماعم یارب نیمضت همان نییآ رد هراشا دروم ربتعم یاه همان تنامض :)راک عاجرا( هصقانم رد تکرش نیمضت -1
 :دانسا لیوحت لحم -2 .یبونج ناسارخ سرادم زیهجت و هعسوت ،یزاسون لک هرادا هجو رد دنجریب یزکرم هبعش یلم کناب دزن 2173062009008 هرامش باسح هب یدقن زیراو ای رگید هام هس یارب دیدمت لباق و داهنشیپ
 طیارش ربارب رکذلا قوف یاه هژورپ رابتعا ،تلود یلام عبانم نیمات یاهرازبا هب هجوت اب -3 یرادا تیاس - ندعم و تعنص راولب - دنجریب رد عقاو لک هرادا نیا تاسلج قاتا اهداهنشیپ شیاشگ لحم و لک هرادا نیا هناخریبد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم



4
تعداد دانشجویان کم شد

معاون آموزشی وزیر علوم  به کاهش تعداد موسسات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: تعداد این موسسات از ۲ هزار و ۸۰۰ موسسه در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۲۰۰موسسه 
کاهش یافته است. شریعتی نیاسر با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی گفت: در ارتباط با این طرح گام های اساسی برداشته شده است که می توان به کاهش جمیعت 
دانشجویی اشاره کرد، به طوری که جمعیت دانشجویی از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در سال ۹۲ به ۴ میلیون و ۷۰ هزار دانشجو رسیده است.
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سینما و تلویزیون

به این مرحله از زندگی رسیدم 
که اعتراض نکنم

محمود غفاری کارگردان سینما درباره چگونگی اکران 
»شماره 1۷ سهیال« گفت: به این مرحله از زندگی 
رسیدم که اعتراض نکنم و صرفا حرف هایم را به 
صورت خبری منتقل کنم که مسئوالن امر بدانند در 
چه شرایطی هستیم و فیلم ما در همین شرایط اکران 
شده است. اکران »شماره 1۷ سهیال« راضی کننده 
نیست چون در جام جهانی آن هم با وضعیتی که 
پخش فوتبال در سینما داریم، نمایش داده می شود.

ارسطو با فیلم »کاتیوشا«
 به سینما می آید

و  کارگردانی  به  »کاتیوشا«  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی علی عطشانی پس از پایان اکران فیلم 
سینمایی »دلم می خواد« در گروه سینمایی »زندگی« 
اکران می شود. در خالصه قصه کمدی »کاتیوشا« 
آمده است: »من اگه بخوام توی زندگیم موفق باشم 
حتما نباید اونجوری به زندگی نگاه کنم که تو نگاه 
می کنی«. هادی حجازی فر، احمد مهرانفر )ارسطو( 

از بازیگران »کاتیوشا« هستند.

تختخواب روباتیک ضدخروپف 
هم تولید شد

تولید  پاوربیس«  »پرپل  نام  به  رباتی  تازگی  به 
شده که اگر چه از نظر ظاهری شباهت زیادی با 
تختخواب های عادی دارد، اما می تواند راحتی و 
آسایش بیشتری را در زمان خوابیدن برای افراد به 
ارمغان آورد. این ربات با بررسی موقعیت محیطی 
نه تنها محل مناسبی برای استقرار خود به عنوان 
رختخواب را مشخص می کند، بلکه می تواند ارتفاع 
خود را نیز در بهترین شرایط تنظیم کند تا خواب 

آسوده ای برای افراد رقم بخورد.

با  این عینک، ویدئو ضبط کنید

های  عینک  کردن  روز  به  با  چت  اسنپ  شرکت 
هوشمند خود موسوم به اسپکتکلز به کاربران امکان 
داده تا در زمان بر چشم زدن عینک های مذکور 
از محیط اطراف ویدئو ضبط کنند. با به روز رسانی 
های انجام شده این عینک های آفتابی برای تهیه 
ویدئوهایی با قاب بندی عادی قابل استفاده هستند.

اهدای 20 هزار  و 200 جفت کفش به دانش آموزان نیازمند  استان
مدیر شعب بانک ملت خراسان جنوبی خبر داد:

ملت  بانک  شعب  مدیر  حسینی-  الهام  سیده 
خراسان جنوبی، از اهدای 20 هزار و 200 جفت کفش 
کمیته  نیازمند  آموزان  دانش  به  ملت  بانک  توسط 
امام خمینی )ره( خبر داد و گفت: کفش ها  امداد 

تولید  از  حمایت  شعار  راستای  در  و  ایران  ساخت 
داخلی است.

 کرمی در آیین اهدای 20 هزار و 200 جفت کفش ،
طرف  از  ملت  بانک  نماینده  عنوان  به  کرد:  بیان 
مشتریان و همکاران افتخار داریم در راستای ایفای 
انجام  را  ارزشمند  کار  این   ، اجتماعی   مسئولیت 
می دهیم. وی با اشاره به این که 101 هزار جفت 
کفش کتانی بین 5 استان قرار است توزیع شود، ادامه 
داد: سهمیه در نظر گرفته شده برای خراسان جنوبی 
20 هزار و 200 جفت کفش با سایزهای مختلف از 
ها  این که کفش  بر  تاکید  با  است. وی  تا 43   31
تولید  از  حمایت  شعار  راستای  در  و  ایران  ساخت 
داخلی است، اضافه کرد: تمامی کفش ها با کیفیت 

بسیار مطلوب خریداری شده است. 
مدیر شعب بانک ملت خراسان جنوبی همچنین از 
 همکاری خوب این بانک با کمیته امداد امام خمینی )ره(

سخن گفت و عنوان کرد: سهمیه ابالغی بانک ملت 
الحسنه 79 میلیارد  برای پرداخت تسهیالت قرض 
ریال بوده که 404 فقره تسهیالت به مبلغ 73 میلیارد 
ریال به مددجویان پرداخت شده است. به گفته کرمی 
این تسهیالت از 5 تا 20 میلیون تومان بوده و ادامه 
پرداخت تسهیالت توسط شعب بانک به زودی انجام 
خواهد شد. وی همچنین از اهدای بسته های لوازم 
التحریر به دانش آموزان عشایر و روستایی خبر داد 
رنگی، مداد  تایی   6 بسته  و 456  هزار   3 گفت:   و 

 3 هزار و 600 جلد دفتر 60 برگ، به مدارس تحویل 
داده شده است.

امسال هیچ دانش آموز نیازمندی بدون کفش 
عازم مدرسه نخواهد شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز در این 
 900 و  میلیارد  هفت  قبل  سال  کرد:  بیان  مراسم 
بانک  این  با  کمیته  اشتغال  سهمیه  تومان  میلیون 
عامل بوده که خوشبختانه 100 درصد این سهمیه 

ابالغ شده است.
دانش  برای  را  ها  کفش  توزیع  اولویت  آبادی  سلم 
و  کرد  اعالم  مرزی،  مناطق  دانشجویان  و  آموزان 
 ادامه داد: قول می دهیم امسال هیچ دانش آموزی از 
دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان بدون 
کفش عازم مدرسه نشود. وی با اشاره به این که بیش 
از 20 هزار دانش آموز نیازمند در استان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از 9 هزار و 100 
دانش آموز و یک هزار و 500 دانشجو در سطح استان 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 

جنوبی هستند. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان این 
که 10 هزار و 432 جفت کفش دخترانه و 9 هزار و 
76۸ جفت کفش پسرانه است، یادآور شد: از مجموع 
دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان نیز 76۸ 
دانشجو دختر و 67۸ پسر هستند. سلم آبادی ادامه 
داد: از مجموع دانش آموزان تحت حمایت نیز چهار 
هزار و 44۸ دانش آموز دختر و بیش از 4 هزار و 724 
دانش آموز پسر هستند. به گفته وی این کفش ها 
بین 21 دفتر نمایندگی امداد متناسب با جمعیت هر 

منطقه در سطح استان توزیع خواهد شد.

علمی و فناوری

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

056۳۲۳۲۳۱۷۹ - 0۹۱5۳6۳4۷6۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

091۵۵6008۵0

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

آدرس نمایشگاه : حدفاصل معلم  9 و 11  32220035- 056
آدرس خدمات پس از فروش:     بلوار مسافر- سایت کارگاهی-  پشت بازار میوه و تره بار قدیم  09025610999

فروش محصوالت مدیران خودرو به تعداد محدود
نمایندگی مدیران خودرو - ناصری کد 448
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اگر می خواهی فرزندت بهترین آموزش ممکن 
را داشته باشد، خیلی مهم تر است که برای

 او معلمی عالی پیدا کنی تا مدرسه ای عالی.

خوب است که موفقیت را جشن بگیریم، 
ولی مهم تر این است که 
از شکست درس بگیریم.

غم که می آید در و دیوار شاعر می شود
در تو زندانی ترین رفتار، شاعر می شود
می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی
خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود

ثانیه ها می گذرد و من نشسته روی نیمکت 
دلتنگی ، رفتن تو را به نظاره نشسته ام و ناامید

 از بازگشت دوباره تو،دل خوش کرده ام 
به خاطرات تلخ و شیرین گذشته امان....

آلفردو : خسته شدي پدر؟ پدر روحاني: آره. 
موقع رفتن سرازیریه خدا کمك مي کنه 
ولي موقع برگشتن خدا فقط نگاه مي کنه.

 سینما پارادیزو -

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و ]اجل[ شما را تا وقتى معين به تاخير اندازد 
اگر بدانيد چون وقت مقرر خدا برسد تاخير بر نخواهد داشت. سوره نوح/آيه 21

حدیث روز  

امام جعفر صادق )ع( : هر كسي كه براي خدا از برادرش ديدن كند ، خداي متعال فرمايد : مرا ديدن كردي و ثوابت بر من است 
و به ثوابي جز بهشت برايت خرسند نيستم .

سبک زندگی

با حواس پرتی ام چه کنم!؟
کتابی که هفته پیش شروع کرده اید را هنوز به نیمه هم 
نرسانده اید؟ برای اینکه دل تان باز شود یك آلبوم موسیقی 
پخش کرده اید اما بعد از تمام شدن آهنگ ها، می بینید که 
روی هم  کارهای تان  نشنیده اید؟  واقعا  را  کدام شان  هیچ 
و درست  کامل  را  کدام شان  نمی توانید هیچ  و  انبار شده 
انجام دهید؟ شاید همه این مشکل ها شما را بترسانند اما 
واقعیت این است که کمبود تمرکز و توجه تان دلیل همه 

این اتفاقات است. 
این مشکل برای بیشتر افراد زمانی رخ می دهد که خسته و 
بی حوصله هستند، اما برای بعضی ها اهمال کاری می تواند 
یك اعتیاد کامل محسوب شود. آن ها تمام روز، کار خود را 
به درستی انجام نمی دهند و وقتی که به خانه می روند برای 
انجام امور عقب افتاده تا اواخر شب دیوانه وار کار می کنند. 
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که شما در اداره 
هنوز درگیر کار هستید ولی دوست داشتید در آن زمان کنار 

دوستان و خانواده خود از لحظات لذت می بردید.
تا  می کنند  کمك  ما  به  که  بهانه هایی  نگران کننده ترین 
دلیل  است.  زیر  شرح  به  کنیم  خود سهل انگاری  کار  در 
آن ها  با  مقابله  که  است  این  آن ها  بودن  نگران کننده 
راهبرد های  مورد  هر  برای  است.  دشواری  بسیار  کار 
پیشگیرانه ای ذکر شده  است، بنابراین می توانید زمانی که 
احساس خوبی برای انجام کارها ندارید بر تعلل غلبه کنید 

و کارایی خود را باال ببرید.

نمی دانم از کجا شروع کنم
است،  دشوار  خصوص  به  وظیفه  یك  انجام  هنگامی که 
باید تمام وقت خود را برای تکمیل آن صرف کنید. هیچ 
احساسی بهتر از این نیست که وقت ارزشمند خود را برای 
کاری صرف می کنید که بسیار دشوار است و سخت در پی 
انجام آن هستید. کلید کار اینجاست که نباید به خودتان 
اجازه ترسیدن دهید تا روی کار و تمرکز شما وقفه ایجاد 
تصور  می رسد،  نظر  به  سنگین  وظیفه ای  زمانی که  کند. 
دشواری آن را از بین ببرید.تقسیم کارها به دوره های کوتاه تر 
)که تالش برای انجام آن ها تضمین شده  باشد( به شما اجازه 
می دهد تا از مخمصه بیرون بیایید. با این روش پیش از اینکه 
به خودتان بیایید، وظیفه ای که قرار بود انجام  شدنش ناممکن 
باشد به اتمام می رسد. زمانی که درگیر کاری می شوید، عدم 

فعالیت بزرگترین دشمن شما به حساب می آید.
چگونه از سهل انگاری جلوگیری کنیم؟

مشغول بودن همان مثمر ثمر بودن نیست. وقتی  که خودتان 
را در انجام کار بزرگی ناتوان می بینید، کمی صبر کنید و 
انجام آن چه  از  امتناع  را بکنید که در صورت  این  تصور 
اتفاقی خواهد افتاد. حواس  پرتی باعث می شود تا توجه شما 
نسبت به عواقب کار دور شود و حسی به آن نداشته  باشید. به 
خودتان یاد آوری کنید که اگر در خیال پردازی ها باقی بمانید 
چه اتفاقی رخ می دهد. این روش خوبی است که حواس پرتی 

را کمتر می کند و تمرکز شما را باال می برد.

انجام این کار خیلی راحت است
وظایفی که بسیار آسان هستند می توانند به طرز شگفت آوری 
برای ما خطرناک باشند، زیرا وقتی که آن را کنار می گذارید، 
تخمین زمانی که برای تکمیل آن نیاز است کار ساده ای 
است، اما سرانجام هنگامی که به سراغش  می روید، متوجه 
می شوید که وقت کافی برای انجام )یا حداقل تکمیل( آن 
وجود ندارد. اگر کاری بیش از حد آسان به نظر می رسد، 
تصویر بزرگتری از آن را در ذهن خود تجسم کنید، چراکه 
بدین وسیله امور پیش پا افتاده به یك کار اصلی و جزئی از 

وظایف مهم شما تبدیل می شود.
من این کار را دوست ندارم

یا  ساده  بسیار  کار  یك  مورد  در  همیشه  اهمال کاری 
دوست  اصال  اوقات،  گاهی  ندارد.  وجود  سخت  خیلی 
ندارید که آن را انجام دهید. به عهده گرفتن وظیفه ای 
به آن نشان نمی دهید می تواند  که شما هیچ عالقه ای 

بسیار سخت باشد. 
از طریق  تا  متاسفانه هیچ راه بدون خطایی وجود ندارد 
قضیه  جالب  نکات  دنبال  به  بدهید  یاد  خودتان  به  آن 
باشید، زیرا بعضی از موارد به هیچ  وجه توجه شما را به 
خود جلب نخواهد کرد. در عوض اینکه انجام این کارها 
را به زمان دیگری موکول کنید، قانونی را تعیین کنید که 
قبل از به پایان رساندن کار خود، پروژه یا وظیفه دیگری 

را به عهده نگیرید.

فکر نمی کنم از پس انجام آن بر بیایم
به عهده شما گذاشته   پروژه  کنید سرپرستی یك  فرض 
می شود. در واقع، کسی که این درخواست را از شما داشته  
است می خواهد در مدت مشخصی آن را انجام دهید. با 
این حال، این موضوع فکر شما را درگیر خود می کند و 
تصور می کنید که نمی توانید آن را انجام دهید. عالوه بر 
این نمی توانید برای جبران تصمیم اشتباه خود به گذشته 
می آید؟  پیش  چه  بشوم  کار  این  بی خیال  اگر  برگردید. 
چگونه می توانم از پس این کار بر بیایم؟ و  این  سواالت 

تا جایی پیش می روند که بهترین گزینه برای شما تنها 
باعث دوری از شکست می شود

و  استعداد  از  شما  که  می شود  باعث  اهمال کاری 
را  خود  زمان  وقتی  شوید.  غافل  خود  ذاتی  توانایی های 
صرف کار بیهوده می کنید، به این معنی است که اعتماد 
به نفس ندارید. به یاد داشته  باشید زمانی که مسیر خود 
را پیدا کردید، تنها می توانید نگاه رو به جلو داشته  باشید، 
چرا که اگر به چیزی خارج از محدوده دید خود بنگرید، از 
مسیر و هدف اصلی خارج می شوید. ترس از انجام اشتباه 
باید ذهن خود  را به سمت شکست سوق می دهد.  شما 
نفس  به  اعتماد  داشتن  با  بتوانید  که  ببرید  به سمتی  را 
روی نکات مثبت تمرکز کنید و از این طریق به موفقیت 
برسید. زمانی که باور دارید می توانید کاری را انجام دهید، 

خودتان را برای پیروزی آماده می کنید.

جدول کلمات                        

استان  در  شهری   -1 افقی: 
گلستان - گوهر ها 2- سرزنشگر 
- خرمن ماه - رشته کوه عظیمی 
نشان  و  اسم  بی   -3 روسیه  در 
زادگاه   -4 کمك   - فرومایه   -
اندوه - معشوقه  دیوانه  -  نیما - 
رامین 5- چاه کهنه - ناتوان از حل 
مشکل می شود - عاقل ، فهمیده 
به  امر   - پاالیش  یا  صافی   -6
درجه  چیز 7-  هر  اصل   - نوشتن 
تیز  بخش   - سور   - شده  بندی 
و  گیج   - بزرگ  آرزوی   -8 چاقو 
بنده شده  بسته  غذای   - سرگشته 
9- گاز تنفسی - این نیمکت گاهی 
مبل می شود - سرگرد قدیم 10- 
همان بس است - مژده - پخش 
 -11 حمل  قابل  و  جیبی  صوت 
سبزی ساالد - پسر نامدار کوروش 
درون  شیره   -12 اندک   - کبیر 
گل - سپاسگزار - عالمت مصدر 
جعلی - صدا ، نغمه 13- مامور نظم 
مادر  همان   - زن  پنبه   - قانون  و 
است 14- جنگ - پاندول ساعت 
نردبان 15- پی در پی و پشت   -
سر هم - جانوری با پوزه ای باریك 

و زبان چسبناک دراز
چرخ  روی  پوشش  عمودی:1- 
سامرست  از  کتابی   - اتومبیل 

شرف   -2 تیغ  لبه  نویسنده  موام 
خیابان  از  یکی  نام   - عفت  و 
های تهران - مردن در اثر حادثه 
حساب  گذار  پایه   - بصیرت   -3
گرمی  اندازه   -4 کشاورز   - آنالیز 
 - مازندرانی  دختر   - سردی  یا 
سرکه  ترشی،   -5 مخفی   - توان 
- مالمت و سرزنش - نام سدی 
و  سوگ   - برآید  نهاد  از  گاه   -6
پارچه   -7 اتاق  پیشگاه   - عزا 
از   - هوشمند  و  دانا   - دریایی! 
مهمانی   -8 پرسشی  های  واژه 
خدا- خانه  قربانگاه   - ازدواج 

ستاره   -9 فرنگی  تحسین 

فلز   - هند  در  شهری   - معروف 
لقب   - زیردست   -10 مرتجع 
مدرسه  در   - النقی)ع(  علی  امام 
بی   - مکان   -11 است  فراوان 
اما   -12 اکوادور  پایتخت   - دین 
- گرداگرد لب و دهان - پدر شعر 
نو - مخفف الی آخر 13- پایتخت 
کانادا - زبان تازی - شعله آتش 
و  شرف   - سگی  بیماری   -14
حکومت  نظامی  تغییر   - ناموس 
از  پس  اساسی  قانون  طبق   -15
رسمی  مقام  بزرگترین  رهبری 
در  دستگاهی   - است  کشور 

موسیقی سنتی

جدول 4099

  123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اگر بخواهیم فراموش کنیم اما نتوانیم؟

سالم  زندگی  یك  برای  را  تالشمان  تمام  ما   گاهی 
مواد  از  خوریم،  می  ارگانیك  غذاهای  کنیم،  می 
غذایی ناسالم می پرهیزیم، از مواد شیمیایی به ندرت 
استفاده می کنیم، سبزیجات می خوریم و... اما برای 
ذهن مان چه می کنیم؟ چگونه سموم را از افکارمان 

دور کنیم؟
هنگام  بمانید:  منتظر  بیشتر  بزنید،  حرف  1.کمتر 
مشکالت سعی کنید به جای حرف زدن های مدام، 
به خودتان زمان دهید. با صبر خواهید دید که چگونه 
مشکالت از کنارتان به سادگی می گذرند. به زمان 

اعتماد کنید، او کارش را خوب بلد است.
2.صبر کنید و منتظر اتفاقات پیش رو باشید: ما همیشه 
دوست داریم که نسبت به آدمها و شرایط آزار دهنده، 
سریع عکس العمل نشان دهیم. به همین دلیل است 
که پس از مدت کوتاهی پشیمانی به سراغمان می آید. 
3.خودتان را سرزنش نکنید: خودتان را برای اتفاقاتی 
که افتاده، سرزنش نکنید. سعی کنید از محیط هایی که 
شما را یاد گذشته تلخ تان می اندازد نیز دوری کنید. 
حرف هایی که شما شنیده اید یا بدی هایی که دیده 
ممکن  حتی  که  بوده  اتفاقات  یك سری  نتیجه  اید، 
است سوتفاهمی بیش باشند. پس هیچ کس را برای 

نتیجه ای که به دست آمده سرزنش نکنید. 
مهم  باشید:  تان  مشکل  ترین  بزرگ  حل  فکر  4.به 
نیست که چه اتفاقی برایتان افتاده است، بزرگ ترین 
به  منجر  که  عصبانیتی  شماست؛  عصبانیت  مشکل، 
اتفاقات بد دیگر می شود. پس قبل از حل هر مشکل 
دیگری، به فکر عصبانیت خودتان باشید. ورزش کنید، 
مدیتیشن کنید، به پیاده روی بروید و هر کاری که شما 

را آرام می کند انجام دهید.
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یپویتاندرکزپبا15

فارسي شکر است

محمد علي جمالزاده -  من در اول چنان خلقم تنگ بود 
نمي دید ولي همین که  را  که مدتي اصال چشمم جایي 
رفته رفته به تاریکي این هولدوني عادت کردم معلوم شد 

مهمان هاي دیگري هم با ما هستند. 
اول چشمم به یك نفر از آن فرنگي مآب هاي کذایي افتاد 
که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه ي لوسي 
و لغوي و بي سوادي خواهند ماند و یقینا صد سال دیگر هم 
رفتار و کردارشان تماشاخانه هاي ایران را )گوش شیطان 
با  ما  فرنگي مآب  آقاي  کرد.  خواهد  روده بر  خنده  از  کر( 
یخه اي به بلندي لوله ي سماوري که دود خط آهن هاي 
نفتي قفقاز تقریبا به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده 
بود در باالي طاقچه اي نشسته و در تحت فشار این یخه 
که مثل کندي بود که به گردنش زده باشند در این تاریك 
جلو  خواستم  بود.  روماني  کتاب  خواندن  غرق  روشني  و 
رفته یك »بن جور موسیویي« قالب زده و به یارو برسانم 
که ما هم اهل بخیه ایم ولي صداي سوتي که از گوشه اي 
از گوشه هاي محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف 
گرداند و در آن سه گوشي چیزي جلب نظرم را کرد که در 
وهله ي اول گمان کردم گربه ي براق سفیدي است که بر 
روي کیسه ي خاکه زغالي چنبره زده و خوابیده باشد ولي 

خیر معلوم شد...
ادامه دارد....

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

09158254172
به تعدادی  نیرو ی آقا و خانم جهت کار 
در فست فود )صندوق دار، سالن دار

 و آشپز ( نیازمندیم. 
ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب

056-32342233
09105473611

دعـوت بـه همکـاری
شرکت گلرنگ پخش شعبه خراسان جنوبی جهت تامین ناوگان توزیع در سطح 
استان به تعدادی خودرو به همراه راننده )نیسان مسقف و ایسوزو( با عقد 

قرارداد به صورت روزانه و ماهیانه نیازمند است. ضمنا برای خودروهای ایسوزو 
با اتاق فلزی پرداخت وام 300 میلیون ریالی بدون سود نیز در نظر گرفته شده 

است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 92-32232093 تماس 
و یا به آدرس بیرجند، تقاطع بلوار پاسداران و صیاد شیرازی کنار درب دژبانی  

مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( مراجعه فرمایید.

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

را تجربه کنید.   09158668002

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 
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شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528
برق خورشیدی )220-12( ولت

برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

 در رشته های نازک دوز،مانتودوز،لباس شب وعروس و...
چهل تیکه دوز،گل های برزیلی وسرمه دوزی و...

ازمبتدی تاپیشرفته هنرجومی پذیرد.

آدرس:خیابان سپیده حاشیه سپیده7و 9   همراه:09155619590   تلفن:32447673
با مدیریت: آذرپندار
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تمیز کردن کلیه ها با یک دسر 
تابستانی

دسر خربزه نقش موثری در هضم غذا و برطرف 
شدن یبوست دارد؛ دسر خربزه کلیه ها و مجاری 
سنگ  دفع  به  و  می دهد  شستشو  را  ادراری 
این دسر  مثانه کمک شایانی می کند.  کلیه و 
به علت داشتن پتاسیم عملکرد سیستم قلبی و 

عروقی را بهبود می بخشد و فشار خون را هم 
تاثیر چشمگیری  کاهش می دهد. دسر خربزه 
به  این دسر  دارد؛  در طراوت و شادابی پوست 
چاق شدن افراد الغر کمک می کند و موجب 
برای  بنابراین  می شود،  هم  اشتها  افزایش 
کودکان در حال رشد و سالمندان مفید است. 
این دسر موجب رفع عطش در تابستان می شود 
می کند. جلوگیری  هم  افراد  گرمازدگی  از  و 

خواص شگفت انگیز »دلمه برگ مو« 
را می دانید؟

برگ مو از جمله برگ های درختان است که 
که  بدانید  است  جالب  و  است  خوردن  قابل 
دارد. باورنکردنی  و  عجیب  خواص  مو  برگ 

دلمه از غذاهای لذیذ و پرطرفدار ایرانی است 
که از برگ مو تهیه می شود. الزم است بدانید 

به  این غذا  در  استفاده  بر  که برگ مو عالوه 
دیگر  موارد  در  دارد  که  جالبی  خواص  دلیل 
است.  قابض  مو  برگ  شود.  می  استفاده  نیز 
دم کرده برگ های جوان مو، اسهال خونی را 
برطرف می کند. برای خونریزی ها مفید است. 
در رفع نقرس و زردی موثر است. استفراغ را 
برطرف می کند. در رفع اختالالت گردش خون 
)مربوط به دوران بلوغ و یائسگی( موثر است.

جوانه ای که چروک و لک را 
از صورت دور می کند

پودر جوانه گندم سرشار از ویتامین C و E است. 
از همین رو یک ضد لک قوی به شمار می رود و 
مصرف آن به صورت خوراکی یا ماسک، از ایجاد 
لکه های ناشی از آفتاب جلوگیری می کند. پودر 
جوانه گندم، خاصیت نرم و مرطوب کنندگی دارد و 

برای پوست های خشک مفید است. از بروز چین 
و چروک های ریز ناشی از خشکی پوست ممانعت 
می کند. از جوانه گندم و عصاره آن در تهیه انواع 
کرم ها و لوسیون های بهداشتی استفاده می شود. 
برای لطافت پوست، یک قاشق غذاخوری جوانه 
آسیاب شده گندم را با یک عدد زرده  تخم مرغ به 
خوبی مخلوط کنید تا حالتی خمیرشکل به دست 
آید، سپس را نیم ساعت روی پوست قرار دهید.

 پیتزا پاداش مناسبی
 برای کودکان نیست

  
و  پیتزا  از شیرینی و شکالت،  به هیچ عنوان 
جایزه  و  پاداش  عنوان  به  فست فودها  سایر 
زیرا  نکنید،  استفاده  نوجوانان  و  برای کودکان 
کودکان گمان می کنند این خوراکی ها بهتر از 
کودکی  دوران  چاقی  امروز  است.  غذاها  سایر 

سالمت  مشکل  یک  صورت  به  نوجوانی  و 
افزایش  به  رو  سرعت  به  و  درآمده  همگانی 
است، چاقی در سنین کودکی می تواند منجر به 
چاقی در بزرگسالی شود، به طوری که 40 تا 
90 درصد کودکان چاق در بزرگسالی از چاقی 
رنج می برند و با پیشگیری از چاقی در سنین 
کودکی و نوجوانی می توان از چاقی بزرگسالی 
کرد. جلوگیری  آن  از  ناشی  پیامدهای  و 

خواص درمانی نبات از نظر 
طب سنتی

نبات زعفرانی تسکین درد معده و دردهای ناشی از 
انقباض ماهیچه هاست. نبات بسیار مقوی، نشاط 
آور، ضد نفخ و ملین است. نباتی که از نیشکر 
جلوگیری  غذا  شدن  هضم  دیر  از  شده،   تهیه 
و  معده  درد  تسکین  زعفرانی  نبات  کند.  می 

در  هاست.  ماهیچه  انقباض  از  ناشی  دردهای 
گذشته برای افرادی که به علت کهولت سن دچار 
کم حواسی می شدند، چای نبات و آب جوش 
نبات داغ توصیه شده است. برای درمان تنگی 
نفس، تپش قلب و کرم های کدو یا کرمک در 
انتهای روده بزرگ نیز شکل های متفاوت مصرف 
نبات توصیه می شود. نبات داغ در تسکین درد 
پشت،کمر، ناحیه شکم و پا درد بسیار موثر است.

یادداشت

توقیف کامیون حامل مرغ زنده در شهرستان قاین

یک دستگاه کامیون حامل 2 هزار قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل 
بهداشتی در شهرستان قاین متوقف شد. سرپرست شبکه دامپزشکی قاین 
گفت: یک دستگاه کامیون حامل حدود 2 هزار قطعه مرغ زنده که از خراسان 
رضوی بارگیری و به مقصد سیستان و بلوچستان قصد عرضه به صورت زنده 
فروشی را داشت، با همکاری ماموران پلیس انتظامی توقیف شد. محمودی 
افزود: توقیف محموله به علت مخاطرات بیماری های مشترک انسان و 
 طیور از جمله آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و  عرضه آن به صورت زنده 
غیر بهداشتی بوده و با هماهنگی انجام شده به نزدیکترین کشتارگاه مجاز 

برای نمونه گیری و کشتار بهداشتی ارسال شد.

توقیف 9 تن مرغ منجمد در شهرستان بیرجند

محموله 9 تنی مرغ منجمد به دلیل شرایط نامناسب دمایی در بیرجند 
توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: خودروی 
حامل مرغ منجمد که از یکی از شهرستان های استان به مقصد بیرجند 
در حرکت بود، به دلیل شرایط ظاهری و رعایت نکردن دمای مناسب 
توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی 
شهرستان بیرجند ضبط و تا تعیین تکلیف نهایی توقیف شد. علیزاده  
به  الزم  آزمایشات  انجام  برای  و  اخذ  فوق  محموله  از  نمونه  افزود: 

آزمایشگاه اداره کل ارسال شد.

توقیف محموله 47 راسی دام قاچاق در نهبندان 

محموله 47 رأسی دام سبک بدون مجوز دامپزشکی در نهبندان توقیف 
شد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: خودروی حامل 47 راس 
گوسفند و بز بدون هویت و سابقه بهداشتی مشخص که از زابل بارگیری 
و به مقصد شهرستان سربیشه تردد می کرد، با هوشیاری ماموران ایست و 
بازرسی معدن حاجات این شهرستان متوقف شد. محمد راه  انجام، با اشاره 
به اینکه هرگونه حمل و نقل دام و طیور و فرآورده های خام دامی مستلزم 
دریافت مجوز بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی از شهرستان مبدا است، 
افزود: از دالیل اصلی شیوع بیماری  های واگیر دامی و خسارات اقتصادی 

فراوان به سرمایه دامی کشور حمل  و نقل غیر مجاز دام بوده است.

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

متخصصان می گویند کاهو سرشار از ویتامین های A ،B و C و امالح 
آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، سدیم و مس است. این امالح به ویژه 
منگنز و روی از سفید شدن و ریزش مو جلوگیری می کند. کاهو، خاصیت 
خنک کنندگی دارد و برای آفتاب سوختگی مفید بوده و قرمزی ناشی از 
آن را در سطح پوست کاهش می دهد و همچنین مصرف آن به صورت 
لوسیون در رفع جوش صورت موثر است. از عصاره کاهو برای محافظت و 
مرطوب کنندگی پوست در برابر حرارت خورشید و باد نیز استفاده می شود. 

امروزه ماسک کاهو در میان افرادی که به زیبایی و شادابی پوست خود 
اهمیت می دهند، طرفداران بسیاری دارد. این ماسک، پوست شما را نرم و 
لطیف می کند و ویژه کسانی است که دارای پوست بسیار خشکی هستند.

قاشق  یک  کاهو،  برگ  یک  از:  عبارتند  ماسک  این  برای  مواد الزم 
غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق چایخوری آبلیموی تازه. برای تهیه 
این ماسک ابتدا کاهو را خیلی ریز خرد کنید و بکوبید. سعی کنید آب 
حاصل از کوبیدن کاهو هدر نرود و در میان قطعات خردشده کاهو بماند. 

روغن زیتون را به کاهو اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مواد یکدست شود 
و در آخر آبلیمو را اضافه کنید و آن قدر مخلوط کنید تا آبلیمو نیز با مواد 
ماسک یکی شود. سپس مواد این ماسک را به آهستگی با انگشت روی 
صورت )به غیر از دور چشم ها( بمالید به طوری که یک الیه کامل روی 
پوست را بپوشاند. دقت کنید مواد ماسک از روی پیشانی داخل چشم 
 سرازیر نشود، چون به علت داشتن آبلیمو دچار سوزش چشم می شوید. 

بعد از 15 دقیقه پوست را با آب ولرم بشویید.

به خاطر پوست تان، بدن را به خوردن این برگ سبز عادت دهید
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انزجار از اعتیاد در جامعه نهادینه شود

نماینده ولی فقیه گفت: با پرورش افکار عمومی به 
طور خاص باید انزجار از اعتیاد به مواد مخدر در جامعه 
نهادینه شود. به گزارش ایرنا حجت االسالم عبادی روز 

گذشته در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اظهار کرد: عناصر استعماری عزم 
جدی برای مبارزه با مواد مخدر ندارند و نفاق گونه عمل 
می کنند. وی ادامه داد: جوامع استعمارگر به دنبال این 
هستند که ملت ها را معتاد و ضعیف کنند از همین رو 
تولید مواد مخدر در سال های اخیر افزایش چشمگیر 
داشته است. حجت االسالم عبادی با بیان اینکه افکار 
عمومی جامعه باید طوری پرورش یابند که خود به خود 
از اعتیاد دوری کنند، یادآور شد: می توان با کمک از 
هنرهای نمایشی و داستانی برای ایجاد تفکر انزجار از 
اعتیاد فرهنگ سازی کرد. وی به تالش دشمن برای 
ترویج مواد مخدر در کشور اشاره و گفت: نمی شود تمام 
دشمنی ها را با یک نسخه پاسخ داد لذا باید برای هر زهر 
دشمن یک پادزهر درست کنیم. دبیر شورای هماهنگی 
و مبارزه با مواد مخدر نیز در این دیدار گفت: استقبال 
نکردن مراکز درمان و کاهش آسیب های خصوصی 
از عقد قرارداد با بیمه سالمت از چالش های مهم حوزه 
درمان اعتیاد است. زندی اظهار کرد: معتادان بستری 
مناسب  ای  بیمه  پوشش  از  ها  بیمارستان  در  شده 
برخوردار نیستند و مراکز درمان نیز از عقد قرارداد با بیمه 
سالمت استقبال نمی کنند. وی افزود: مراقبت بعد از 
خروج در درمان کودکان و امکان نداشتن تامین هزینه 
ها توسط بیمارستان ها نیز از دیگر چالش های حوزه 
درمان اعتیاد در استان محسوب می شود.وی اعتیاد را 
عامل پیدایش بسیاری از پدیده های اجتماعی دانست 
و گفت: 65 درصد همسر آزاری، 55 درصد طالق، 30 
درصد کودک آزاری،23 درصد نزاع و 20 درصد جرایم 

منکراتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است.

۶۵۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان
  سنجش  می شوند

مهر-سرپرست اداره کل آموزش و پرورش گفت: 6500 
در  پیش دبستانی  و  دبستان  به  ورود  بدو  دانش آموز 
خراسان جنوبی مورد سنجش قرار می گیرند. موسوی 
کیا اظهارکرد: ۱۴پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود 
به دبستان و پیش دبستانی در خراسان جنوبی فعالیت 
خود را آغاز کرده که از این تعداد دو پایگاه در بیرجند و 
دو پایگاه در قاین است.وی بیان کرد: بقیه پایگاه ها در 
سایر مناطق استان، ثابت در مناطق شهری و سیار در 
مناطق روستایی و عشایری فعالیت می کنندموسوی کیا 
با بیان اینکه پیش بینی می شود 6 هزار و 500 نوآموز در 
سال جاری مورد سنجش قرار گیرند، ادامه داد: طرح 
سنجش نوآموزان از شنبه دوم تیر آغاز و امیدواریم 
برسانیم. پایان  به  را  کار سنجش  اواخر شهریور  تا 

مدیریت منابع بیمه ای،بدون کاهش 
خدمات به مردم

رضایی-روز پنجشنبه سی و یکم خردادماه 97 همایش 
مدیریت منابع و مصارف،با رویکردهای نوین در تجهیز 
منطقی خدمات پزشکی به میزبانی استان  برگزار شد. 

بیمه سالمت استان و دبیر شورای  اربابی مدیرکل 
منطقه 9 کشور در این همایش بیان کرد: درمان در 
تمام دنیا جزو ارزشمندترین و گران ترین کاالها است و 
به این دلیل ساختار حمایتی برای آن یک الزام محسوب 
می شود و با همکاری نهادهای بیمه گر و مراکز پزشکی 
می توان خدمات بهتری را به بیمه شدگان ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه هزینه های درمان در استان ، از 
مبلغ 8 میلیارد تومان در سال 88 به ۱0۴ میلیارد تومان 
در سال 96 افزایش یافته است، بیان کرد: روند رشد 
هزینه از سال 93 با اجرای طرح تحول سالمت افزایش 
چشم گیری داشته است که البته با توجه به اصالحاتی 
که در این زمینه صورت گرفته است، این افزایش به 
روند متعادل تری رسیده است. مدیر کل بیمه سالمت 
و دبیر شورای منطقه 9 کشور در مورد برگزاری همایش 
مدیریت منابع و مصارف بیان کرد: هر فرد بیمه شده به 
طور متوسط 220 هزار تومان در سال برای سازمان بیمه 
سالمت هزینه دارد و با توجه به منابع محدود و همچنین 
افزایش قیمت خدمات پزشکی، سازمان بیمه پاسخگوی 
این هزینه ها نیست و هدف از این همایش، هم اندیشی 
در مورد چگونگی مدیریت منابع موجود به نحوی که 

خدمات ارائه شده به مردم کاهش پیدا نکند، می باشد.

انتصاب اعضای هیئت امنای دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی استان

صداوسیما-اعضای حقیقی هیئت امنای دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی منصوب شدند. 
منصور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری طی 
احکام جداگانه ای اعضای حقیقی هیئت امنای دانشگاه 
ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی را 
منصوب کرد. رئیس دانشگاه بیرجند گفت: براساس 
االسالم  حجت  علوم،  وزیر  سوی  از  صادره  احکام 
سید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و 
درمیان در مجلس شورای اسالمی، عضو سابق هیئت 
امنا و استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند، مهندس طاهر 
موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه 
سالمت ایران، دکتر محمدرضا میری عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند و از رؤسای قبلی این دانشگاه، دکتر 
محمد مهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی و 
دکترای مدیریت و برنامه ریزی شهری، حجت االسالم 
سید علی عماد رئیس کتابخانه مجلس شورای اسالمی 
و معاون سابق پژوهشی حوزه علمیه قم و مهندس 
محمد علی تخم پاش خیر کارآفرین و مشاور عالی 
مجمع بیرجندی های مقیم تهران به عنوان اعضای 

حقیقی دور جدید هیئت امنا معرفی شدند.

دوره های آموزشی تخصصی
 تولیدات رسانه ای  برگزار می شود

ایسنا-مسئول مرکز تولید و نشر آثار دیجیتال انقالب 
نشر  و  تولید  مرکز  گفت:  جنوبی  خراسان   اسالمی 
دیجیتال انقالب اسالمی)متنا( استان، دوره های آموزشی 
تخصصی را برگزار می کند. براتی اظهار کرد: مرکز تولید 
و نشر دیجیتال انقالب اسالمی با هدف ساماندهی، 
آموزش و ارتقای سطح توانمندی جوانان و عالقه مندان 
به حوزه تولیدات رسانه ای در فضای مجازی اعم از 
تصویری  تولیدات  و  ویدئویی  بازی های  پویانمایی، 
تأسیس شده است. براتی ادامه داد: این کالس های 
آموزشی تخصصی در رشته های برنامه نویسی اندروید، 
فتوشاپ و گرافیک، عکاسی، مستندسازی، صدا، تدوین، 
موشن گرافیک و خبرنگاری برگزار می شود.وی اظهار 
کرد: شرکت کنندگان برتر در کالس ها برای همکاری 
آثار دیجیتال انقالب اسالمی  با مرکز تولید و نشر 
خراسان  جنوبی دعوت خواهند شد.مسئول مرکز تولید 
و نشر آثار دیجیتال انقالب اسالمی خراسان  جنوبی با 
بیان اینکه عالقه مندان برای ثبت نام تا ۱0 تیر جاری 
مهلت دارند، خاطرنشان کرد: افراد می توانند برای کسب 
  matnamedia.ir اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت
مراجعه و یا با شماره 32236807 تماس حاصل نمایند.

رشد مصرف قلیان در بین
 جوانان و خانواده ها  

کاری- ملک آبادی مسئول مشارکت های عمومی 
معاونت اجتماعی انتظامی استان در کارگاه آموزشی 
تبیین و شناخت مباحث مربوط به پیشگیری از اعتیاد 
اظهار کرد: سال گذشته ۴2 تن انواع مواد مخدر در 
شد:  یادآور  وی  است.  شده  ضبط  و  کشف  استان 
برخورد قهری با معتادان نتیجه نمی دهد، بلکه 90 
توسعه فرهنگ،  به  اعتیاد  از  پیشگیری  کار  درصد 
اطالع رسانی خطرات اعتیاد و ارتقای سطح آگاهی 
عمومی  های  مشارکت  مسئول  است.  شهروندان 
معاونت اجتماعی انتظامی با اشاره به اینکه بیش از 
با اسمی مختلف وجود دارد،  ۱00 نوع مواد مخدر 
گروه سنتی،  به  مخدر  مواد  این  کرد:  نشان  خاطر 
محرک زا و توهم زا تقسیم می شوند.وی تاکید کرد:  
مواد مخدر تزریقی عامل اصلی انتقال بیماری های 
هپاتیت و ایدز هستند. ملک آبادی افزود: هروئین 
ماده مخدر بسیار اعتیاد آور است که استعمال بیش 
از حد آن تنفس فرد را متوقف و سبب مرگ می شود. 
به گفته وی   اثر مصرف کراک تنها 3 تا 5 ثانیه 
ماندگار است و باید خیلی مواظب فرزندان مان باشیم. 
وی  به مواد مخدر توهم زا )حشیش، ماری جوانا، ُگل 
و...( اشاره کرد و افزود: متاسفانه مواد مخدر توهم زا 
توسط قاچاقچیان بیشتر در بین جوانان و نوجوانان 
به عنوان تقویت حافظه تبلیغ و ترویج می شود.وی  
ادامه داد: مواد مخدر توهم زا شاید عوارض جسمی 
 نداشته باشد اما اثرات بسیار مخرب بر روان و مغز دارد.
ملک آبادی با بیان اینکه اعتیاد و توهم ماده مخدر 
ُگل 700 برابر بیشتر از حشیش است، افزود: سرمنشأ 
صمغ  و  است  شاهدانه  همان  »گل«،  مخدر  ماده 
این ماده را حشیش می گویند. وی با ابراز نگرانی 
از مصرف قلیان در بین جوانان و سنین پایین،  خاطر 
نشان کرد: متاسفانه امروزه شاهد هستیم بسیاری از 
خانواده ها از آسیب ها و مضرات قلیان که حاال جزو 
وسایل تفریحی و گذران اوقات فراغت بسیاری شده 
با خبر نیستند و گمان می کنند تهدیدی که کشیدن 
قلیان برای سالمتی خود و جوانان آنها دارد کمتر از 
سیگار کشیدن است.وی  خاطر نشان می کند: افراد 
با مصرف قلیان بیش از 600 ماده سمی و مهلک را 
وارد ریه خود و اطرافیان می کنند.وی با اشاره به اینکه 
مواد مخدر سنتی اعتیاد جسمی می آورد، ادامه داد: 
مواد مخدر توهم زا  مثل گل تا شش ماه در سیستم 
عصبی فردی که آن را مصرف کرده است، باقی می 
ماند.ملک آبادی دسته سوم مواد مخدر را مخدرهای 
محرک ذکر کرد و افزود: شیشه دومین ماده پرمصرف 

در ایران بعد از تریاک گزارش شده است.

*مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: همایش 
متمرکز زائران حج تمتع در استان برگزار می شود.

* رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپرشکی 
گفت: حضور مسئول فنی در داروخانه دامپزشکی الزامی 

است و با خاطیان برخورد می شود.
* مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گفت: 76 درصد مشترکان آب در روستاها در دو ماه 
فروردین و اردیبهشت، یک میلیون مترمکعب آب مصرف 
کردند که در شرایط مطلوب مصرفی قرار گرفته اند.
* مسئول بسیج دانشجویی گفت: از ابتدای تابستان 
امسال پیش بینی می شود   600  دانشجوی بسیجی  
به اردوهای جهادی مناطق محروم استان اعزام شوند.
*کارشناس هواشناسی گفت: وزش باد شدید از روز 
گذشته  تا دو روز آینده برای خراسان جنوبی به ویژه 

مرز شرقی پیش بینی می شود.
های  طرح  قالب  در  شغلی  فرصت   ۱07 *امسال 

اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار  ایجاد شد.

اخبار کوتاه

می
مقا

س: 
عک

حسینی- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از 
پاکسازی نقاط آلوده شهری خبر داد و عنوان کرد: 
ماهیانه بین 5 تا 6 طرح پاکسازی انجام می شود، 
در پاکسازی اخیر نیز ۱۱ مکان بررسی و خرده 
فروشان دستگیر شدند، اما چون پس از آزادی از 
زندان یا مراجع قضایی، ارگانی برای حمایت و 
بازپروری این افراد وجود ندارد ، دوباره امکان انجام 
تخلف وجود دارد.سرهنگ محمودی در نشست 
خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، 
بیان کرد: مواد مخدر به عنوان بالیی خانمان 
سوز برای جامعه بشری ، قدرت پیشرفت، تفکر، 
خالقیت و کار نسل جوان را از بین برده و موجب 
فروپاشی بنیان خانواده ها می شود.وی با اشاره به 
این که هر ساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با مواد 
مخدر شده اما باز هم قاچاقچیان و اعتیاد وجود 
دارد، اضافه کرد: به نظر می رسد عزم جدی و 
بین المللی برای ریشه کنی وجود ندارد. وی یکی 
از وظایف این ستاد را مبارزه با عرضه مواد دانست 
و افزود: سال گذشته ۴5 تن انواع مواد مخدر در 
استان کشف شد که این میزان نسبت به سال 95، 
53 درصد افزایش داشته است. محمودی به انهدام 
بیش از 50 باند قاچاقچی و توقیف بیش از هزار و 
۱5 خودرو در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در 
سه ماهه ابتدای امسال 8 تن مواد مخدر کشف، 
باالی 500 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 
نزدیک به 350 نفر در محورهای مواصالتی و 

حدود 200 نفر خرده فروش بودند. وی خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که خراسان جنوبی کریدور شرق 
به مرکز کشور است، اکثر قاچاقچیان غیر بومی 
هستند.به گفته وی سال گذشته دو مورد اعالم 
فروش مواد به صورت مجازی گزارش داده شده 

بود که منتج به کشف مواد نشد.

در بیرجند معتاد متجاهر نداریم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از پاکسازی 
نقاط آلوده شهری نیز سخن گفت و ادامه داد: 
ماهیانه بین 5 تا 6 طرح پاکسازی انجام می شود، 
در پاکسازی اخیر نیز ۱۱ مکان بررسی و خرده 
فروشان دستگیر شدند اما چون پس از آزادی 
از زندان یا مراجع قضایی، ارگانی برای حمایت 
و بازپروری این افراد وجود ندارد ، دوباره امکان 
انجام تخلف وجود دارد. محمودی با بیان این که 
در بیرجند معتاد متجاهر نداریم، یادآور شد: اما 
همشهریان در صورت مشاهده حتما با شماره  
و 323۱2635   2۱823۱37  ،۱97  ،۱۱0 های 
تماس گرفته و مطمئن باشند اطالعات آن ها 
کامال محفوظ خواهد بود.وی به اقدامات انجام 
شده در حوزه کاهش تقاضا نیز اشاره کرد و افزود: 
پیشگیری، آگاه سازی و ارائه خدمات مشاوره ای 
به ویژه به جوانان و نوجوانان در دستور کار قرار 
گرفت و در این راستا کارگاه های آموزشی با 
الگوی مصرف مواد  تغییر  از  هدف جلوگیری 

نمایشگاه های  و  برگزار  به صنعتی  از سنتی 
تخصصی در محالت، مساجد، ادارات و مدارس 
برپا شد.به گفته وی سال گذشته بیش از 270 
کارگاه آموزشی در استان برگزار و بیش از 60 
هزار نفر آموزش دیدند، همچنین ۱70 نمایشگاه 

تخصصی نیز برگزار شد.

 پایین آمدن سن اعتیاد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان این که 

سال گذشته ۴90 نفراز افراد در معرض آسیب 
مددکاری  و  انتظامی  ای،  مشاوره  خدمات  از 
برخوردار شدند، اضافه کرد: سال گذشته دفتر 
اعتیاد در خانه محله  از  تخصصی پیشگیری 
واقع در بلوار شعبانیه افتتاح و از ابتدای سال 
تاکنون نزدیک به 70 نفر از خدمات این مرکز 
از  نگرانی  ابراز  با  مند شدند. محمودی  بهره 
به  گرایش  و  آمده  پایین  اعتیاد  این که سن 
سمت مواد صنعتی و روانگردان ها پیش می 

رود، خاطرنشان کرد: دستگاه های متعددی از 
قبیل آموزش و پرورش ، بهزیستی، اداره کل 
دانشگاه  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  گمرک، 
ها می توانند با هم افزایی در این زمینه اقدام 
موثری داشته باشند. وی  به خانواده ها توصیه 
کرد: با شروع تابستان ، ورود و خروج نوجوانان 
خود را مد نظر داشته و در انتخاب دوست به آن 
ها کمک کنند زیرا بیشترین عامل گرایش به 

مواد در این سن ، دوست ناباب است.

گروه خبر-استاندار با بیان اینکه برای حمایت 
از تولید داخل باید قاطعانه و شفاف با قاچاق 
این استان به دلیل  کاال برخورد شود، گفت: 
مرزی بودن در معرض اجتناب ناپذیر مبادالت 
کاالهای غیر رسمی قرار دارد. مروج الشریعه 
یکشنبه شب در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان اظهار کرد: خراسان جنوبی در زمینه 
قاچاق کاال به غیر از دو مساله دام و سوخت، 
استانی پاک محسوب می شود.وی ضمن تاکید 
بر تشکیل کار گروه های ویژه سوخت و دام 
افزود: فرآیندها در زمینه قاچاق سوخت و دام 
روشن نیست و باید ضعف های ساختاری در 
این دو بخش اصالح شود.وی قاچاق سوخت و 
دام را از عوامل مهم تاثیر گذار در اقتصاد ملی 
و منطقه ای دانست و گفت: باید مساله حمل 
سوخت در مرز هدفمند مدیریت شود. وی ورود 
دام را فرصت منطقه ای و در عین حال تهدید 
بزرگ ملی معرفی کرد و افزود: اگر واردات دام 
نظام مند باشد مشکلی در بخش سالمت ایجاد 
نمی شود اما اگر حتی یک دام آلوده وارد استان 
افتد.  می  خطر  به  چرخه سالمت  تمام  شود 
مروج الشریعه ضمن تاکید بر تحقق شعار سال، 
حمایت از تولید داخل را تاثیر مستقیم بر اقتصاد 
در  کاال  قاچاق  وضع  گفت:  و  دانست  کشور 

استان نگران کننده نیست، مهم این است که 
جزو مبادی مرزی در کشور نیستیم که معبری 
برای کاالهای عمده قاچاق باشیم. استاندار به 
مسئوالن ستاد مبارزه با کاالی قاچاق استان 
توصیه کرد، به سمت دانه درشت ها بروید که 

کاالهایی را آرام وارد کرده و در انبارهای داخلی 
انبوه تجاری به صورت قاچاق و مخرب دپو 
می کنند. وی ادامه داد: بازدیدهایی از محل 
نگهداری کاالهای قاچاق کشف شده نیز انجام 

شود و تصمیم بگیریم تا کاالیی ضایع نشود. 

کشف قاچاق سوخت ۵۵ درصد
در استان افزایش داشته است

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 

کشف  گفت:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر 
قاچاق سوخت طی سال گذشته 55 درصد در 
خراسان جنوبی افزایش داشته است. حسنی 
کشف  گذشته  سال  در  همچنین  کرد:  بیان 

 ۱82 کفش  و  کیف  درصد،   9 پارچه  قاچاق 
افزایش  درصد   50 پوشاک  قاچاق  و  درصد 
طی  داد:  ادامه  مقدم  حسنی  است.  داشته 
 ۱۴0 نیز  چای  قاچاق  کشف  گذشته  سال 
درصد، قاچاق لوازم آرایشی دو درصد، قاچاق 

 2۱0 دارو  قاچاق  درصد،   2۴9 لوازم خانگی 
به  اشاره  با  است. وی  داشته  افزایش  درصد 
اینکه دستگیرشدگان در این رابطه  در سال 
گذشته ۱7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن افزایش داشته است، گفت: ارزش 
ریالی پرونده های قاچاق در دو ماهه امسال 

28 میلیارد ریال بوده است.

هزار و ۴۰۲ مورد بازرسی
 از صنوف استان انجام شد

نیز  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
صنوف  از  بازرسی  مورد   ۴02 و  هزار  گفت: 
است. گرفته  صورت  جاری  سال  در  استان 

شهرکی اظهار کرد: کمتر از ۱0 درصد قاچاق 
صورت  صنوف  در  و  کاال  عرضه  حوزه  در 
می گیرد و در این زمینه مشکل خاصی وجود 
ندارد. وی ادامه داد: در حوزه اقدامات اجرایی 
استان  انبارهای  شناسایی  ویژه  طرح  نیز 
به  انجام دادیم که منجر  را  خراسان جنوبی 
شناسایی ۱70 انبار کاال شد. همچنین در این 
هم  آگاهی  پلیس  رئیس  حسینی  کمیسیون 
گفت: متأسفانه به واسطه سودآوری، بسیاری 
از خانواده از استان های دیگر به مسیر خراسان 
جنوبی و سپس به سمت مرز قاچاق سوخت 
با  مقابله  ضرورت  به   اشاره  با  وی  می کنند. 
از  یکی  کرد:  اظهار  قاچاق  دانه  درشت های 
مشکالت نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق 
سوخت، نگهداری فرآورده های سوختی است.

گروه خبر-جلسه نشست شورای سیاستگذاری 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، صبح 
دیروز با حضور نماینده ولی فقیه  و نماینده عالی 
استانی  مدیران  از  جمعی  و  استان  در  دولت 
تشکیل شد که در آن استاندار بر چگونگی آگاهی 
بخشی عملکرد نظام طی چهل ساله گذشته 
از  برداری بیش  از بهره  تاکید و  برای جوانان 
۱۱2۴ میلیارد تومان پروژه تا پایان سال خبر داد.

نماینده ولی فقیه هم در این جلسه گفت: اگر 
عدالت را برقرار سازیم، همه کارها را دانش  
بنیان کنیم و کارهایمان همراه ایثار و دور از 
نفسانیات و برای کوتاه کردن دست ستمگر 
آرمان،  و  اسالم  انقالب،  این  بی شک  باشد 
دنیا را بهشت می کند. حجت االسالم عبادی 
نخبگان،  از  مرکب  ستاد  این  کرد:  اظهار 
و  حقیقی  افراد  و  جمعه  ائمه  کارآزمودگان، 
برنامه ریزی  برای  ماه  و هشت  بوده  حقوقی 
سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  برنامه های 
پیروزی انقالب فرصت وجود دارد و تاکنون 
وی  است.  شده  تبیین  کار  مهندسی  شکل 
اهداف  و  آرمان ها  انتقال  برای  شد:  یادآور 
انقالب اگر بتوانیم دو ستون از برهان و دلیل 
مثبت و منفی تشکیل دهیم، می توانیم تجربه 

۴0 ساله انقالب را نشان دهیم.

11۲۴ میلیارد تومان پروژه در خراسان 
جنوبی به بهره برداری می رسد

استاندار نیز با بیان اینکه در کشور بر مبنای 
گزارش وزارت کشور طرح های زیادی در ایام 
دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید، افزود: 

مقرر شده است تعداد 30۱ طرح و پروژه در 
کالن کشور با سرمایه گذاری 92 هزار میلیارد 
تومان در بهمن  امسال  افتتاح شود. وی ادامه 
داد: بیش از یکهزار و ۱2۴ میلیارد تومان اعتبار 
پروژه هایی است که تا قبل از پایان امسال و به 

خصوص در دهه فجر در استان به بهره برداری 
پیگیری  افزود:  الشریعه  مروج  رسید.  خواهد 
های مستمر فرمانداران استان با همکاری همه 
دستگاه های اجرایی و همراهی ائمه جمعه باید 
صورت گیرد تا در زمان مشخص این پروژه ها 

محقق شود. 

اختصاص 11۸ میلیارد تومان اعتبار توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء در ایام دهه فجر
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها و مسئوالن 

مرتبط باید برای تحقق و آمادگی بهره برداری 
این پروژه ها پیگیر باشند، گفت: ۴0 پروژه به 
ارزش ۱۱8 میلیارد تومان نیز توسط قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( در ایام دهه فجر امسال در خراسان 

جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.

مروج الشریعه با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم 
در یک وفاق جمعی با همیاری و همدلی رسالت 
 بزرگی که تبیین شده را به سرانجام برسانیم ،
جامعه  برای  که  گفتمانی  نوع  کرد:  عنوان 
اسالمی انتخاب می شود باید مناسب تر باشد.

لزوم آگاهی بخشی در باره 
عملکرد چهل ساله انقالب برای جوانان

استاندار با تاکید بر اینکه چگونگی آگاهی بخشی 
برای  گذشته  ساله  چهل  طی  نظام  عملکرد 

جوانان مهم ترین مسئله ما است، بیان کرد: 
آگاهی بخشی مهم ترین ظرافت و کالم متنفذ 
سخن سخنوران برای جوانان است لذا فرمانداران 
باید در این باره چاره اندیشی کنند و برنامه های 
خود را به کارگروه تخصصی استان ارائه دهند.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه در جلسات آینده 
باید به تشخیص برخی از روش های انجام کار 
و تبیین مسئله، انتخاب نوع سخنرانان پرداخته 
شود، افزود: شورای اداری ویژه ای خاص این 

موضوع تشکیل خواهد شد.

استفاده از تمام ظرفیت های مردمی
 و دولتی برای برگزاری کنگره شهدا 
در  نیز  )ع(  انصارالرضا  فرمانده سپاه  جانشین 
 این نشست گفت: باید از تمامی ظرفیت های

برای  داریم  اختیار  در  که  دولتی  و  مردمی 
برگزاری هرچه باشکوه تر کنگره دو هزار شهید 
استان استفاده کنیم. اسماعیلی با اشاره به اینکه 
برنامه های خدمات رسانی وسیعی برای کنگره 
ابتکارات،  کرد:  بیان  است،  شده  بینی  پیش 
برنامه های جذاب و جدید برای قشر جوان و 
نوجوان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

هنوز اقدامی برای ساخت زائرسرا
 در مشهد انجام  نگرفته است

)ع(  رضا  امام  زائر  بنیاد  مسئول  جوینده، 
هم  در این جلسه اظهار کرد: زائران مشهد 
برای اسکان هزینه زیادی را صرف  مقدس 
برای  هایی  زمین  شهرداری  لذا  کردند  می 
اختیار  در  مقدس  مشهد  در  زائرسرا  ساخت 
افزود:  3۱ استان کشور قرار داده است. وی 
برطرف  را  زائران  ایم مشکل  نتوانسته  هنوز 
کنیم که پیگیری این مسئله از ماموریت های 
ذاتی ائمه جمعه است. مسئول بنیاد زائر امام 
رضا )ع( با اشاره به اینکه از هیچ شهرستانی 
به جز شهرستان سربیشه مبلغ قابل توجهی 
برای بنیاد زائر پیش بینی نشده است، گفت: 
یک هزار متر زمین در بهترین نقطه مشهد 
در  جنوبی  خراسان  زائرسرای  ساخت  برای 
نظر گرفته شده اما متاسفانه هنوز کاری برای 
ساخت آن نشده است.وی با بیان اینکه تمام 
طراحی این زائرسرا در 9 طبقه برای 500 زائر 
مقام  کرد:  عنوان  است،  شده  انجام  نیازمند 
معظم رهبری ساخت این زائرسرا را تنها بر 

پایه مشارکت مردم قرار داده اند.

۱۱۲۴ میلیارد تومان پروژه در راه بهره برداری

استاندار عنوان کرد:

کاهش 43 درصدی مرگ و میر نوزادان درخراسان جنوبی

صداوسیما-مرگ و میر نوزادان درخراسان جنوبی در مقایسه با سال 89 ، ۴3 درصد کاهش یافت. معاون فنی مراکز بهداشت استان گفت: پارسال از ۱7 هزار و 885 تولد زنده ثبت شده ، ۱37 نوزاد فوت 
کردند. امیرآبادی زاده  با بیان اینکه  بر اساس شاخص ها، پارسال حدود 8 نوزاد در هر هزار تولد زنده فوت کردند، افزود:  در سال 89، ۱3 هزار و 667 نوزاد متولد شد که براساس شاخص ها حدود ۱۴ نوزاد 
در هزار تولد زنده فوت کرده است. وی علت عمده  مرگ و میر نوزادان را نارسی، ناهنجاری و کم وزنی اعالم کرد و گفت: مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال هم در این مدت، 38 درصد کاهش داشت.

قاطعانه و شفاف با قاچاق کاال برخورد شود

بازگشت خرده فروشان
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