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او قبال هم دروغ هایی علیه 
رئیس جمهور مطرح کرده بود
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منتظر اعدام مفاسد اقتصادی
 در میدان آزادی هستم
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اسناد ادعاهای خود را به 
محکمه  ارائه کنید

صفحه 8

دولت با برنامه ریزی به دنبال
 رد کردن شرایط بحرانی است

صفحه 8

محبی؛ مردمی و دلسوز 
برای فرهنگ استان 

مدیرکل  محبی  احمد  تودیع  مراسم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و معارفه 
مدیرکل جدید این اداره کل، امروز انجام 
خواهد شد و یک مدیرفعال و مردمی 
دوران خدمت خود در استان را به پایان 
معارفه  مراسم  در  محبی  رساند.  می 
 خود گفته بود »باید هنرمندان،شعرا ،

ادبا پرنشاط و متحد در کنار هم باشند 
و تالش کنیم تا بار دیگر شکوفایی و 
شود«. تجربه  دیار  این  ای  بلندآوازه 

به آن  این مدت  موردی که خود در 
عمل نمود و در راستای شکوفایی دوباره 

این دیار فرهنگی  ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4111

7کم رنگ شدن ارزش ها، بالی جان جامعه7نیات واقفین به سمت حل بحران آب هدایت شود 7صدور روزانه 4 اخطار برای اصناف

بیرجند؛ بدون ناحیه صنعتی روستایی
    صفحه 7

عکس: اینترنت

در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان بیان شد:

کار جوانان باید به جوانان سپرده شود/7

گفتگوی اختصاصی آوا با رئیس هیئت دوچرخه سواری استان

ما کار می کنیم ، دوستان همراهی نمی کنند 
 پس از انتشار مطالب مطرح شده در نشست ورزشی این هفته روزنامه با عنوان “چرخی که 
به زور می چرخد” علوی رئیس این هیئت جوابیه ای ارائه داد. وی در گفتگو با آوا در پاسخ به 

این انتقاد که طبق قانون دفتر هیئت استان باید در مرکز استان باشد، بیان کرد....)ادامه در صفحه4(
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فرماندار عنوان کرد:

 افزایش نرخ کرایه حمل کاال در استان/ 7

جناب آاقی دکتر اصغری  و سرکار خانم دکتر امام پور
ردگذشت مارد زبرگ گرامی اتن  را خدمت شما و خانواده محترم اتن تسلیت رعض می نمامیی.

دکتر ملیحه زنگویی - دکتر سعیده بابائیان

جناب آقای نبی زاده
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های مجدانه و ارزشمند 

جناب آقای محبی 
تقدیر و تشکر می نمایم،توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.

حسین تناکی-  مدیر مجتمع تبلیغاتی رویاپردازان

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

 که مبین لیاقت، شایستگی، تعهد ، تخصص و تجربه وافرتان می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین  سالگرد درگذشت 
همسری مهربان، پدری دلسوز و برادری عزیز زنده یاد

 کربالیی محمدرضا ابراهیمی مقدم
 )بازنشسته مخابرات( 

جلسه یادبودی پنجشنبه 97/4/21 از ساعت 17 الی 18 در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های ابراهیمی مقدم و سایر بستگان

مرکز توزیع تخم مرغ تولیدی شهرستان بیرجند نیازمند  یک  مدیر فروش 
مرد ، با سابقه کاری و روابط عمومی باال ، با حقوق و مزایای کافی می باشد.  

ساعت حضور: 7/30 الی 12/30
 32225132          آدرس:  خیابان جمهوری ، جمهوری 19

قابل توجه اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی  اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند. 

شناسه آگهی :203367

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی 

و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی 

و توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان سربلندی

 و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم. 
اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت 

کامل اخالق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی 
و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

شرکت چدن کویر خاوران خوسف جهت تامین نیروی انسانی مطابق با جدول ذیل با افراد واجدشرایط دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاترشته و مدرک تحصیلیتعدادعنوان شغلردیف

حداقل دو سال تجربه در زمینه تنظیم قراردادهای مختلففوق لیسانس حقوق1کارشناس حقوقی مسلط به تنظیم قراردادها1

حداقل دوسال تجربه در کارهای صنعتی و آشنا به قوانین حسابداری و مالیاتلیسانس و فوق لیسانس حسابداری2حسابدار2

حداقل دو سال تجربه کاریفوق لیسانس متالوژی2کارشناس خط تولید3

آشنا به بازار فوالد و آهنلیسانس بازرگانی گرایش بازاریابی2کارشناس خرید و فروش4

عالقه مندان می توانند رزومه تکمیل شده خود را با مراجعه به آدرس: خوسف، روبروی روستای فدشک، شهرک صنعتی شماره 2 شهید رحمانی، کارخانه 
چدن کویر خاوران، کدپستی 9735172113 ارسال یا به شماره فکس 32475652 و یا به آدرس ایمیل info@chodanco.com ارسال فرمایند. ام
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قابل توجه کلیه همشهریان گرامی

درمانگاه گوش ، حلق و بینی با حضور دکتر مسعود اصغری
متخصص و جراح گوش، حلق و بینی/ فلوشیپ جراحی بینی و آندوسکوپی سینوس

اعمال جراحی از قبیل: 
 * جراحی زیبایی بینی)رینوپالستی( *جراحی سینوس با آندوسکوپ * جراحی حلق، 

لوزه ، حنجره و تیروئید * جراحی توده ها ، تومورهای گردن و قاعده جمجمه

ساعت کار درمانگاه گوش، حلق و بینی

تلفن نوبت دهی   ساعت                           ایام هفته
         31066      17 الی 19 دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه

جهت اطالعات بیشتر با شماره 31211326 تماس حاصل فرمایید. 
ارائه خدمات برای کلیه بیمه شدگان تامین اجتماعی رایگان می باشد

       روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( )میالد3 بیرجند(

همکاران محترم : جناب آقای دکتر اصغری
سرکار خانم دکتر امام پور

مصیبت درگذشت مادر بزرگ عزیزتان
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
پزشکان متخصص زنان بیمارستان ولی عصر)عج(

 جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی 
استانداری خراسان جنوبی

  که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

اتاق اصناف مرکز استان
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باید روی موضوع شفافیت پارلمان کار شود

محمود صادقی، نماینده تهران با بیان اینکه باید روی موضوع شفافیت پارلمان کار شود، خاطرنشان کرد: در مجلس ما شفافیت در حداقل 
است. ما در رای گیری سیستمی که آرا را اعالم می کند، شفافیت نداریم. در خیلی از پارلمان ها لیست افراد موافق، مخالف و ممتنع مشخص 
است. حتی در کنگره آمریکا رای هر نماینده درباره هر طرح چه موافق، مخالف یا ممتنع بوده در سایت کنگره مشخص است.

محبی؛ مردمی و دلسوز برای 
فرهنگ استان   
*  امین جم 

مراسم  در  محبی   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

ادبا  شعرا،  هنرمندان،  »باید  بود  گفته  خود  معارفه 
پرنشاط و متحد در کنار هم باشند و تالش کنیم 
دیار  این  ای  بلندآوازه  و  شکوفایی  دیگر  بار  تا 
به  مدت  این  در  خود  که  شود«.موردی  تجربه 
آن عمل نمود و در راستای شکوفایی دوباره این 
داد.  انجام  بسیاری  های  تالش  فرهنگی،  دیار 
بومی نبود ولی استان را خوب می شناخت؛یک مدیر 
نخبه مردمی که از ظرفیت های موجود به خوبی 
بهره می برد. تاکید به بها دادن به هنرمندان بومی 
داشت و رسیدگی به امور فرهنگی ، هنری ، سینمایی، 
جشنواره ها و کانون های فرهنگی ، انجمن های 
هنری در حوزه های گوناگون  را به جد پیگیر بود. 
تبسمی  و  گشاده  روی  با  و  بود  برخورد  خوش 
و  فرهنگ  اهالی  خدمت   در  همیشه  لب  بر 
از  رونمایی  مراسم  در  هست  بود.خاطرم  هنر 
گفته  نویسنده  استان،  نویسندگان  از  یکی  کتاب 
و  اند  خوانده  را  کتاب  تمام  مدیرکل  جناب  بود 
است!  توجه  قابل  و  جالب  بسیار  من  برای  این 
تعامالت  و  ارتباطات  از  کوچک  ای  نمونه  این 
های  رشته  هنرمندان  و  نویسندگان  با  وی  خوب 
و  صحبت  آنان  با  مدت  هرچند  که  بود  مختلف 
گفتگو می کرد و مجدانه به دنبال حل مشکالت 
بود.  استان  هنر  و  فرهنگ  ارتقا  برای  رایزنی  و 
» محبی « حتی از ظرفیت سایر افراد برای کمک به 
اشخاصی که به وی مراجعه می کردند ، استفاده می 
کرد وبرای حل مشکل و بهبود شرایط همه گروه های 
هنری و فرهنگی اعم از رسانه ، هنرمندان  مقید بود. 
استان  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  با  که  مدیری 
همچون یک دوست و مقید به دیدارهای هفتگی با 
پیشکسوتان و گروه های هنری بود و همواره پیگیر 
وضع و حال فعاالن عرصه فرهنگ و هنر استان. 
باتولید محتوای مخرب در فضای مجازی برخورد و 
از تولیدات ارزشمند بومی هنرمندان مجدانه حمایت 
می کرد.این ها فقط بخشی از ویژگی های شخصیتی 
و مدیریتی وی بود که در چند سال فعالیت خود در 
استان به همه اثبات کرد. وی از معدود مدیرانی بود که 
بنا به شخصیت واالی خود برای مردم ، بویژه اصحاب 
فرهنگ و هنر استان شخصیت و احترام خاصی قایل 
بود طوری که درتمام جلسات ،راس زمان مقرر حاضر 
کرد  ماندگاری  خدمات  سال،  در طول 4  شد.  می 
که البته بنا به مصلحت مسئوالن! ) که امیدواریم 
وهنر  فرهنگ  اصحاب  برای  آن  مستدل  دالیل  
 روشن  گردد( دوران خدمت وی به پایان رسید. ... 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( به هر حال، داشتن مدیری توانمند و 

چندسالی  که  بود  افتخاری  مردمی،  و  دوست  هنر 
.مدیریتی  استان شد  اهالی فرهنگ و هنر  نصیب 
که کار مدیرکل بعدی را بسیار سخت خواهد کرد.
امیدواریم در هر کجای وطن اسالمی ایران مشغول 
به خدمت شدند، کما فی السابق در خدمت مردم و 
نظام جمهوری اسالمی باشند.برای سکان دار جدید 
حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی 
آرزوی توفیق و اعتالی فرهنگ و هنر استان را داریم.

به حرف آمریکا گوش می کنیم

هست  نیز  امارات  انرژی  وزیر  که  اوپک  رئیس 
برای  نمی تواند  تنهایی  به  اوپک  اینکه  بیان  با 
بگیرد،  قرار  نفت مورد سرزنش  مشکالت صنعت 
گفت: این سازمان تمایل دارد به حرف کشورهای 
دهد.  گوش  آمریکا  نظیر  نفت  تولیدکننده  بزرگ 
تقاضای  مقابل  در  سازمان  این  از  اوپک  رئیس 
و گفت:  دفاع کرد  بیشتر  تولید  برای  ترامپ  اخیر 
نمی کشد.  دوش  به  را  سرزنش ها  این  بار  اوپک 

درخواست نانواها درباره قیمت نان

رئیس اتحادیه نان سنگک با بیان این که قیمت 
نان از سال ۱۳۹۳ افزایش پیدا نکرده، گفت: دولت 
یا باید نرخ واقعی نان را اعالم و در برابر آن به اقشار 
ضعیف جامعه کمک مالی کند یا اینکه برای کاهش 
هزینه های تولید نان به نانوایی ها کمک جانبی ارائه 
دهد. در حال حاضر واحدهای نانوایی هیچ اختیاری 
در تامین آرد مورد نیاز خود نداشته بلکه هر نوع آردی 
که در اختیار قرار می گیرد مجبور به پخت آن هستند،  
این روش معایب زیادی به دنبال دارد که تولید نان 
بی کیفیت، نارضایتی مردم، افزایش ضایعات نان و 
اتالف یارانه پرداختی به آرد و نان از جمله این موارد 
است. دولت به جای پرداخت یارانه به آرد این منابع 
را در اختیار نانواها قرار دهد تا بتوانند آرد با کیفیت 
با کیفیت تحویل مردم دهند.  تهیه و به تبع نان 

وضعیت مردم را درک می کنم

کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی نوشت: به هیچ عنوان 
مطالبات و خواسته های مردم را رد نمی کنم و وضع 
و  اصالحی  اقدامات  دولت  می کنم.  درک  را  آنها 
مدیریتی خود را انجام می دهد ولی زمانی مردم از آن 
آگاه می شوند که اثراتش را در جامعه و اقتصاد ببینند.

سرمقاله

جزئیات ثبت نام در سامانه جامع روابط کار

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار با مراجعه کارگران و کارفرمایان به 
دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود. این سامانه وسیله ای برای ثبت 
قراردادهای مستمر و غیر مستمر است. سامانه ثبت قراردادهای کار که 
به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می شود، در این 
راستا قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین 
و  کارگران  کند.  فراهم  را  کار  جامعه  بر  کار حاکم  مقررات  بازتعریف  و 
کارفرمایان برای ثبت نام باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. ظریفی 
آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون با اشاره به آغاز به 
 کار سامانه جامع روابط کار گفت: کارگران می توانند با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه شوند. وی گفت: این سامانه 
برای دفاتر پیشخوان در دسترس خواهد بود و بعد از ثبت نام نخستین 

نفر در این سامانه در دسترس عموم قرار می گیرد.

بورس درجا زد

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز با ۲ واحد 
کاهش به پله ۱۱۰ هزار ۸4۸ واحدی سقوط کرد. تعداد ۷۲4 هزار و ۹ 
سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۷4۷ ریال در 
بیش از ۵۷ هزار و ۵۵۷ نوبت معامالتی داد و ستد شد. براین اساس 
بازار  از ۰.۷۷ واحدی، شاخص  ارزشی( بیش  شاخص قیمت )وزنی- 
اول 4۷ واحد، شاخص آزاد شناور بیش از ۱۶4 واحد، شاخص قیمت 
)هم وزن( 4۶ واحد، شاخص کل )هم وزن( ۶4 واحد کاهش و شاخص 
بازار دوم ۲۳۵ واحد رشد را تجربه کردند.نماد های پربیننده معامالت 
سامان کیش،  الکترونیک  پرداخت  چادرملو،  و صنعتی  معدنی  سایپا، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین، پاالیش نفت اصفهان، سرمایه گذاری 
سایپا با روند نزولی و نماد فوالد مبارکه اصفهان با روند صعودی به 

کار خود پایان داد.

پیشنهادی برای ترمیم مزد کارگران
یک نماینده کارگری از پیشنهاد کارگران به شورای عالی کار 
برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: توقع 
داریم دولت نقش حمایتی خود را در این شرایط ایفا کند و 

برنامه هایی برای حمایت از معیشت کارگران ارائه دهد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل 
جلسه این شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: درخواست ما 
پیگیری آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار درباره تعیین 
سقف قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر و همچنین 
اینکه بررسی  با اعالم  بررسی معیشت کارگران است. وی 
ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال درخواست گروه های 
کارگری از شورای عالی کار است، ادامه داد: متاسفانه شرایط 

اقتصادی که در سال ۹۷ به وجود آمد شرایط بدی را هم برای 
حقوق بگیران و هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرد به نحوی 
که عمال تعدیل دستمزد و افزایشی که برای سال ۹۷ در 
نظر گرفته شد از بین رفت و شاهد سقوط ارزش دستمزد در 
مقابل هزینه ها هستیم. خدایی گفت: توقع داریم دولت نقش 
حمایتی خود را در این شرایط ایفا کند و برنامه هایی برای 
حمایت از معیشت کارگران ارائه دهد.  وی همچنین درباره 
ایجاد سامانه ثبت قرارداد کار نیز گفت: ما از ابتدای سال ۹۶ و 
حتی پیش از آن پیگیر راه اندازی این سامانه بودیم و جلساتی 
نیز در این زمینه با دولت برگزار کردیم و نهایت تالش صورت 
گرفت تا کار ایجاد این سامانه با کمترین نقص انجام شود.  

از  است؛  خوب  سامانه  این  ایجاد  اهداف  کرد:  تاکید  وی 
برای  را  خود  تالش  تمام  و  می کنیم  حمایت  آن  ایجاد 
اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار که از مواد بر زمین مانده 
از زمان تصویب قانون کار است، انجام خواهیم داد. وی 
تبصره  این  اجرای  سامانه  این  از  ما  انتظار  حداقل  گفت: 
قراردادهای  ثبت  به  کارفرماها  اجبار  با  تا  است  قانونی 
این  شود.  گرفته  امضا  سفید  قراردادهای  جلوی  کار، 
نماینده کارگری تاکید کرد: بعد از برآورده شدن این انتظار 
نقش های مختلفی می توان برای سامانه جامع روابط کار 
برای جلوگیری از فرارهای قانونی،  تسهیل امور و کاهش 
اتالف وقت و هزینه کارگران و کارفرمایان در نظر گرفت. 

افزایش نرخ سود بانکی تایید نشد
افزایش نرخ سود  عضو شورای عالی بورس درباره احتمال 
بانکی برای جذب نقدینگی های موجود در بازارها اظهار کرد: 

افزایش نرخ سود بانکی تایید نشد. 
حسین عبده تبریزی با بیان اینکه شرایط مناسبی برای راه اندازی 
برقرار نیست، گفت: در حالی که بورس نفت  بورس نفت 
ماهیت بین المللی دارد اما بازار سرمایه کشورمان بین المللی 
نیست. عبده تبریزی با اشاره به طرح فروش نفت در بازار 
سرمایه و بورس گفت: بورس نفت و انرژی ماهیت بین المللی 
دارد و اصوال هم در بورس های کاالیی مانند بورس نفت، بورس 

انرژی، فوالد، برق و ... مردم عادی نمی توانند ورود کنند. وی 
افزود: در این بازارهای سرمایه معموال کسانی درگیر می شوند 
که در این کسب وکارها حضور دارند و رقم های باالیی در دست 
شان است. مردم عادی شناختی از بورس های کاالیی ندارند و 
بیشتر درگیر بورس اوراق بهادار می شوند و ما هم به مردم 
توصیه نمی کنیم که وارد بورس کاال و بورس انرژی شوند 
حتی ما به مردم توصیه می کنیم در بورس اوراق بهادار هم 
وارد صندوق ها شوند تا در شرایط نوسانات بازار سرمایه دچار 
زیان نشوند. عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه بورس 

نفت جنس بین المللی دارد اما بازار سرمایه ایران بین المللی 
بین  باید  نفت  بورس  ماهیت  نیست، گفت: در حالی که 
المللی باشد اما بورس ایران به بازارهای بین المللی متصل 
نیست و اگر امروز بورس نفت را داخلی تعریف کرده ایم به 
عبده تبریزی  است.  دلیل محدودیت های شرایط کشورمان 
ادامه داد: معتقدم بورس نفت را باید در یکی از مناطق آزاد 
جاری  مقررات  به  نسبت  وسیع تر  مقررات  به  دسترسی  با 
کشور راه اندازی کنیم و طبیعی است که بورس نفتی باید 
در شرایط اقتصادی و روابط بین المللی مناسب تر ایجاد شود.

کارت خوان های جدید سوخت رونمایی شد

از  آنی  پرداخت  قابلیت  با  سوخت  عرضه  کارتخوان های  جدید  نسل 
آزادی رونمایی شد. موسوی خواه،  بانکی در جایگاه  طریق کارت های 
این که همه  بیان  با  نفتی  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  مردم  رفاه  سطح  افزایش  برای  اقدام ها  این 
سیستان  استان  از  بخشی  در   ۸۲ و   ۸۱ سال  در  گفت:  آنهاست،  به 
شد  اجرایی  دور  راه  از  سوخت گیری  طرح  اصفهان  و  بلوچستان  و 
در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  می دهد شرکت  نشان  کار  این  که 
پیشگام است. موسوی خواه درباره  دنیا  فناوری های روزآمد  از  استفاده 
نحوه کارکرد این تجهیزات توضیح داد: با استفاده از تجهیزات جدید 
براساس  و  نمی شود  وارد  سیستم  به  اشخاص  سوی  از  مبلغی  هیچ 
این  می کند.  اعالم  را  پرداخت  مبلغ  دستگاه  سوخت گیری  میزان 
دارد. حافظه  قدرت  برابر   ۲۵۰ گذشته  سامانه های  به  نسبت  سامانه 

مرکز تخصصی 

اظهارنامه های مالیات 

امالک اجاره ای 

شرکت های حقوقی 

معامالت فصلی

 سریع، دقیق و تضمینی 

در دفتر پیشخوان 

دولت - چمنی 

ضمنا مالکین محترم 

خودروها قبض 

پرداخت عوارض 

شهرداری را رایگان 

دریافت نمایید.

کلیه امور بورس

 انجام می شود.

از 7/30  تا 10 شب

 دایر است
پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی 

ابتدای باهنر غربی 

 دفتر پیشخوان دولت - چمنی       

 32423242

شهـرام  مداحـی
0915  363  3647  

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961782 اجرایی آقایان  و خانم ها 1- محمد 2- علی 3- فاطمه 4- کبری شهرت همگی زاهد فرزندان محمدرضا محکوم به پرداخت مبلغ 194/576/561 ریال 
در حق محکوم له خانم صدیقه کریمی نیا و مبلغ 9/728/828 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیهم، 0/72 دانگ از ششدانگ ملک متعلق به مرحوم محمدرضا 

زاهد به آدرس بیرجند، سجادشهر، فلکه سوم سجادشهر، خیابان والیت ، فلسطین شرقی 7، پالک 24 به شماره پالک ثبتی 3712 باقیمانده 245 اصلی واقع در مزرعه امیرآباد بخش دو بیرجند و حدود اربعه 
شماال به طول 7/50 متر به معبر 8 متری و شرقا به طول 20 متر به پالک مجاور و جنوبا به طول 7/50 متر به پالک مجاور و غربا به طول 20 متر به پالک مجاور و مساحت عرصه 150 مترمربع و مساحت اعیان 
200 مترمربع در دو طبقه مستقل و امتیازات گاز جی 4  دو انشعاب برق 25 متر تکفاز و یک انشعاب آب دوم اینچ توقیف و به مبلغ 1/700/000/000 ریال  کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در 
تاریخ 1397/5/4 از ساعت 9 الی 9/30  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.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت اول( 
تاریخ انتشار: 97/4/20

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت 14 روز شنبه 97/5/13 در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
سالیانه ضمن تکمیل فرم مربوطه با ارائه مدارک مربوط به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد. 
دستور جلسه :

گزارش هیئت مدیره وبازرس تعاونی مسکن - تصویب صورت های مالی منتهی به 94/12/29 و 95 و 96 - تصویب بودجه 97- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی - انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال - تصمیم گیری در خصوص نحوه پرداخت اصل بیمه و جریمه - تصمیم گیری در خصوص اعضای 33 نفر جهت 
دریافت عواید از تاریخ مجمع به بعد - تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با اعضایی که علیرغم اخطاریه و جریمه، به تعهدات خود عمل ننموده اند- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
 آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره مندرج در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی به شماره 4048- 1397/02/01 و 4073-1397/02/31 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید 

حدود شماره های ذیل : بخش ۵ نهبندان: مستثنیات مرتع کوه استند وسه فرسخ پالک 303- اصلی  1217- اصلی آقای عباس 
کوهستانی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر چند باب اتاق در تاریخ 1397/5/14 ساعت اداری  مستثنیات مرتع سینه شاه دژ 
پالک یک فرعی از 737- اصلی 1189- اصلی آقای غالمعلی قریب ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری در تاریخ 
1397/5/15 ساعت اداری  مستثنیات مرتع تگ شوسف و جنگل طارق پالک 739 - اصلی 1216- اصلی آقای جواد جعفری ششدانگ 
یک قطعه زمین بندسار 1219- اصلی آقای جواد جعفری ششدانگ یک قطعه زمین بندسار در تاریخ 1397/05/16 به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور بهم 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 نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 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: 1397/04/20   سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سیمان با قران )سهامی عام( شماره ثبت: ۱397 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی شرکت سیمان باقران که  ساعت 15/30 روز یکشنبه مورخ 1397/4/31 به آدرس: 
بیرجند - خیابان انقالب - هیئت حسینی برگزار می گردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است  سهامداران 
محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست 
داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در ساعات اداری روزهای 27 لغایت 
30 تیرماه به امور سهام شرکت، واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بیست متری یاس 

شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
 سهامداران ارجمندی که قصد کاندیدا شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا موسسات واجد 
شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه 

مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی - تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به  
1396/12/29 - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال - انتخاب حسابرس و بازرس 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار - تعیین حق حضور اعضای 

غیر موظف هیئت مدیره - سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

 به استناد مواد 121 و 122- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه یک به مساحت 95/97 مترمربع دارای پالک ثبتی 2892 فرعی از 1542 
فرعی از 247- اصلی بخش 2 شهاباد به نشانی: بیرجند، شهرک شهید مفتح )معصومیه پایین(، بهارستان 11 پالک 8 ملکی آقای حسین کاربین فرزند محمد دارنده شماره ملی 0651756545 

صادره بیرجند که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه شماال در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است اول به طول سه متر دیوار و پنجره 
ایست به فضای معبر مجاور دوم به طول 60 سانتیمتر، سوم به طول 4 متر، چهارم به طول 60 سانتیمتر به فضای معبر مجاور پنجم به طول سه متر دیوار و پنجره ایست به فضای معبر مجاور شرقا دیوار به دیوار به 
طول 3/65 متر به فضای ملک مجاور شماره 1544 فرعی جنوبا در 9 قسمت که سوم شمالی و دوم و چهارم و ششم آن شرقی است اول دیواریست مشترک به طول 3/40  متر به راه پله، دوم درب ودیواریست به 
طول 3/10 متر به راه پله، سوم دیواریست مشترک به طول 3/40 متر به راه پله، چهارم دیوار به دیوار است به طول 3/35 متر به فضای ملک مجاور شماره 1544 فرعی، پنجم دیواریست به طول یک متر و پنجاه 
 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ، ششم دیوار و پنجره ایست به طول  1/90متر به فضای حیاط مشاعی، هفتم دیوار و پنجره ایست به طول 3/80 متر به فضای حیاط مشاعی، هشتم دیواریست به طول 1/90متر 
به فضای حیاط مشاعی، نهم دیواریست به طول 1/50متر به فضای حیاط مشاعی غربا دیوار به دیوار ایست به طول 10/10 متر به فضای ملک مجاور شماره 1540 فرعی )سقف با کف طبقه دو اشتراکی است کف 
 با سقف طبقه همکف اشتراکی است( حدود انباری بدین شرح: شماال دیواریست به طول 3/40 متر به معبر مجاور شرقا دیوار به دیوار است به طول 3/65 متر به ملک مجاور 1544 فرعی جنوبا دیواریست مشترک 
به طول 3/40 متر به راه پله غربا درب و دیواریست به طول 3/65 متر به محوطه پارکینگ )سقف با کف طبقه یک اشتراکی است و کف روی عرصه مشاعی واقع می باشد( که طبق سند رهنی شماره 88309- 
 92/6/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 بیرجند در قبال مبلغ  1/134/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تأخیر تا روز وصول برای مدت شش ماه در رهن بانک ملت شعبه بلوار معلم بیرجند قرار گرفته 
که به دلیل عدم ایفای تعهدات و مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت، بانک مرتهن راجع به وصول مبلغ 1/559/911/186 ریال بدین شرح: )مبلغ 1/134/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 425/911/186 
ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 1394/11/14 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده فوق را نموده و پرونده ای تخت کالسه 9400690 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است بنا 
به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی بر طبق گزارش وارده به شماره 96001898- 96/4/2 کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با امتیازات منصوبه 
آب و برق و گاز و فاضالب با حدود و مشخصات مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و ششصد و چهل هزار ریال )1/156/640/000( ارزیابی گردیده که پس از رسیدگی به اعتراض واصله 
قطعیت یافته و حسب درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1397/05/07 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. برابر استعالم به عمل آمده و جوابیه وضعیت ثبتی واصله، مازاد احتمالی اول پالک فوق به 
موجب نامه شماره 9510115610500391 - 95/1/17 اجرای محترم احکام دادگستری بیرجند در قبال مبلغ 127/744/345 ریال به نفع آقای محمد علی موهبتی زهان و مازاد احتمالی دوم آن برابر نامه 
شماره 9510115610500863 - 95/2/1  اجرای مزبور در قبال مبلغ 230/000/000 ریال به نفع آقای حسین صادقی توقیف گردیده است که در صورت انجام مزایده از محل وجه مازاد حاصله پس از کسر 
هزینه های مندرج در بند 6 قسمت الف ماده 121-  آئین نامه اجرا به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. برابر گواهی نماینده بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی می باشد و بانک بستانکار طی نامه 
97/413256 - 97/4/3 مانده طلب خویش تا مورخ 97/4/3  مبلغ 2/730/167/580 ریال اعالم  نموده که به استناد تبصره ماده 4 - آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه 
به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی راجع به 
هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                                    تاریخ انتشار: 1397/4/20      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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نزدیک به ۲۰ سال است که استان خراسان جنوبی با معضل 
خشکسالی دست  و پنجه نرم می کند و همین مشکل باعث 
مهاجرت بسیاری از روستائیان از منطقه شده است که با 
به گزارش تسنیم، خراسان  عطش بی آبی روبه رو هستند. 
جنوبی در چندین سال گذشته به  لحاظ طبیعی و انسانی مورد 
بی رحمی هایی قرار گرفته است که برگرفته از قهر طبیعت 
است. خشکسالی های ۲۰ ساله درد و رنج های زیادی را بر 
این استان تحمیل کرده که باید سالیان زیادی از پیامدهای 
آن رنج برد. اگر چه مردم این استان از پیامدهای کاهش 
نزول باران مانند خشک شدن قنوات، از بین رفتن علوفه و 
کاهش منابع درآمد خانوارها نگران هستند اما خشکسالی ها و 
کاهش نزوالت باران از یک سو بر تن نیمه جان طبیعت این 
استان تازیانه می زند و وعده های بی حاصل مسئوالن برای 
اجرای برخی پروژه های حیاتی از سوی دیگر مردمان این 

خطه کویری را رنجور کرده است.

مشکل آب شرب کمر مردمان خطه کویر 
را در هم شکسته است

روستاهای  به  ویژه  جنوبی  خراسان  روستاهای  در  امروزه 
مرزی مردم با مشکالت زیادی روبه رو هستند اما مشکل 
آب شرب کمر مردمان خطه کویر را در هم شکسته است. 
در این میان مشکلی که بیش از همه در گرمای باالی هوا 
خودنمایی می کند کمبود آب در روستاها به  ویژه روستاهای 

مرزی استان است که مردم را کالفه کرده است.

اقدام و عمل مسئوالن تنها  روی کاغذ 
و مصاحبه ها جوالن می دهد

روستائیان خراسان جنوبی گرم ترین روزهای تابستان را در 
بی آبی به سر می برند و این در حالی است که اقدام و عمل 
می دهد.  جوالن  مصاحبه ها  و  کاغذ  تنها  روی  مسئوالن 
و  آب  کمبود  به  دلیل  روستاها  در  جنوبی  خراسان  مردم 
امیدی برای زندگی کردن در  نداشتن علوفه برای دام ها 
روستاها ندارند و به شهرها و حاشیه نشینی روی می آورند 
که نتیجه آن خالی شدن روستاها و  بالتبع باعث مهاجرت از 
مرزها به  سمت مراکز استان ها می شود که در درازمدت از 

نظر امنیت مشکلی جدی خواهد بود.

کمبود آب و نزوالت آسمانی باعث کمبود 
علوفه برای دام ها شد

استان  دامداران روستاهای مرزی  از  احمدی یکی  محمد 
علوفه  کمبود  باعث  آسمانی  نزوالت  و  آب  کمبود  گفت: 
برای دام ها شده است. وی افزود: از این رو نبود آب باعث 
از بین رفتن تعداد بسیاری از دام ها شده و خسارات زیادی 

را به دامداران وارد کرده است.

نبود آب مشکالت پوستی زیادی را
 به وجود آورده است

لیال محمدی نیز در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه “نبود 
آب شرب و بهداشت مشکالت پوستی زیادی را بر چهره 
باعث  ما گذاشته است” گفت: کمبود آب شرب  فرزندان 
شده است تا مردم آن گونه که باید، نتوانند بهداشت فردی 
را رعایت کنند. وی یادآور شد: در برخی موارد باید روزهای 
بسیاری را با بی آبی کنار بیاییم تا حداقل تانکر آبرسانی سیار 
بتواند آبی را برای خوردن به دست ما برساند.محمد حسینی 
نیز با گالیه از اینکه بی آبی باعث خشک شدن محصوالت 
زیادی شده است، گفت: در این راستا خسارات زیادی را 

کشاورزان متحمل شده اند.
وی گفت: به  دلیل نبود آب و خشک شدن قنات ها بسیاری 
از درختان خشک شده که در این راستا نیاز است مسئوالن 

استان تدابیری را بیندیشند.

آبرسانی سیار 480 روستا در خراسان جنوبی

نیز  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
اظهار کرد: در خراسان جنوبی جمعیت روستایی 315 هزار 
نفر هستند که 9۲ درصد برخوردار از شبکه بوده و یک هزار 

و  753 روستا دارای سکنه هستند.

در  روستا   48۰ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  صفوی نژاد 
خراسان جنوبی آبرسانی سیار می شود، بیان کرد: آبرسانی 
حاضر  حال  در  و  است  آب شرب  تأمین  برای  تنها   سیار 

به  ازای هر خانوار 5۰ لیتر آب حمل می شود.
پرجمعیت  روستاهای  از  برخی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آبرسانی سیار  یادآور شد:  نیز آب حمل می شود،  برابر  دو 
روستاهای خراسان جنوبی از 46۰ روستا در تیر ماه به 48۰ 
روستا می رسد و از این تعداد 3۰۰ روستا تانکر ثابت دارند 

که قباًل آبرسانی نشده اند و وضعیت آنها بد است.

اصالح 70 کیلومتر شبکه آبرسانی در استان

با  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
مخازن  در  آب  اکثراً  دیگر  روستای   16۰ در  اینکه  بیان 

آب تخلیه می شود، یادآور شد: در بحث اعتبارات آبرسانی 
اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد  یک  گذشته  سال  سیار 
استانی و یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان از محل تبصره 

جیم ملی اختصاص یافته است.
صفوی نژاد با اعالم اینکه سال گذشته 7۰ کیلومتر شبکه 
آبرسانی در استان اصالح شده است، اضافه کرد: در این 

در  تعویض شده است، همچنین  نیز  راستا 4 هزار کنتور 
دو ماهه امسال 18 لیتر آب بر ثانیه با عملیات نشت یابی 
اصالح شد. وی با اظهار اینکه 48۰ مشترک به مجموعه 
حاشیه شهر بیرجند اضافه شده است، یادآور شد: همچنین 
17 درصد از مشترکان دچار کمبود یا قطعی آب در 15۲ 

روستا و 17 درصد در نقطه سربه  سر هستند.

انتقال آب به فورگ و درمیان 
در حال انجام است

با  جنوبی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
حال  در  درمیان  و  فورگ  در  آب  انتقال  اینکه  به  اشاره 
انجام است، تصریح کرد: امید است سال آینده در درمیان 
و هشت روستایی که مشکل آب دارند مشکل آب آن ها 

برطرف شود.نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
بیان  تسنیم  با  در گفت وگو  نیز  اسالمی  مجلس شورای 
تاکنون  روستاها  به  آبرسانی  اعتبارات  بحث  در  کرد: 
ارائه  به مجلس  است که  داشته  بودجه ساالنه ای  دولت 

و تصویب می شده است.
این  حجت االسالم سید محمدباقر عبادی اظهار کرد: در 

افتاده، این است که  اتفاقی که  راستا در بودجه سال 97 
ناجور  بسیار  استان  روستائیان  وضعیت  اینکه  به  توجه  با 
است و در برنامه های دهگردشی شرمنده مردم می شویم و 
مشکالت فراوانی را شاهد هستیم، این مشکالت را با دکتر 

الریجانی در میان گذاشتیم.

توجه ویژه به آبرسانی و بحث آبخیزداری

وی خاطرنشان کرد: در این راستا دو پیشنهاد در زمینه توجه 
ویژه به آبرسانی و بحث آبخیزداری ارائه دادیم که قنات ها 
آب شوند و سطح آب زیرزمینی باال بیاید و این روان آب ها 
از دست نروند و با آبخیزداری در بسیاری از جاها قنات های 
مردم احیا شوند.نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: دکتر الریجانی خواستار ارائه 
منابع  مسئوالن  با کمک  راستا  این  در  و  شدند  دو طرح 

طبیعی طرحی در این زمینه تهیه کردیم.
به  آبرسانی  زمینه  در  دیگری  طرح  کرد:  اظهار  عبادی 
روستاها با کمک آب روستایی تهیه شد و پس از ارائه به 
مجلس به  درخواست آقای الریجانی این طرح خدمت مقام 
معظم رهبری برده شد تا در صورت اجازه برای این دو طرح 
خوشبختانه  که  شود  برداشته  اعتباری  توسعه  صندوق  از 
مقام معظم رهبری طرح ها را مطالعه کرده و اجازه برداشت 
اعتبار از صندوق توسعه ملی را دادند و این طرح ضمیمه 

بودجه شد و در مجلس نیز تصویب شد.

اختصاص 500 میلیون دالر در بحث آبخیزداری 
و آبرسانی به روستاهای کشور

وی افزود: در مجموع برای این دو طرح در بحث آبخیزداری 
و آبرسانی به روستاهای کشور 5۰۰ میلیون دالر از محل 

صندوق توسعه برداشت شد که رقم بسیار خوبی است.
مجلس  در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: با آب و فاضالب کشور و وزارت 
بنده متذکر شدم  رایزنی هایی صورت گرفت و  نیز  نیرو 
که این طرح، طرحی بوده که ما ارائه داده ایم و مختص 
این  در  کرد:  تصریح  است.عبادی  بوده  جنوبی  خراسان 
شرایط  به  توجه  با  دادند  قول  الریجانی  دکتر  راستا 
موجود رقم های خوبی برای استان قرار دهند تا آبرسانی 

بهتر از گذشته انجام شود.
وی یادآور شد: بخشی از مشکالت آب مردم در روستاها 
این است که گاهی در روستاها منابع آبی وجود ندارد که به 

روستا برسد و این امر باید با آبخیزداری حل شود.

اختصاص 15 میلیارد از صندوق توسعه
برای بحث آبخیزداری استان

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای 
وجود  که  بحثی  نیز  آبخیزداری  بحث  در  افزود:  اسالمی 
برای  از صندوق توسعه  این است که 15 میلیارد  داشت، 
بحث آبخیزداری به استان اختصاص دادند که در این راستا 
با دکتر الریجانی و وزیر نیرو صحبت هایی شد و قرار شد 

توجه ویژه ای به استان داشته باشند.
نوبخت  دکتر  با  راستا  این  در  کرد:  اظهار  عبادی 
توجه  شد  داده  دستور  و  شد  انجام  صحبت هایی  نیز 
رئیس  با  همچنین  شود،  جنوبی  خراسان  به  ویژه ای 
نوبت مذاکراتی  زمینه در چندین  این  در  نیز  جنگلبانی 
صورت گرفت و تأکید کردم که چون این طرح ها کار 
باید  است  بوده  و مسئوالن خراسان جنوبی  نمایندگان 
توجه بیشتری به این استان شود.وی خاطرنشان کرد: 
وی نیز در این زمینه عنوان کرد: “هر مقداری که کار 
به  ما  شود  انجام  آبخیزداری  بحث  و  بگیرد  صورت 
اعتبار  و  نداریم  محدودیتی  و  داد  خواهیم  پول  استان 

به استان داده می شود”.

مدیران خراسان جنوبی از ظرفیت 
بودجه 97 استفاده کنند

مجلس  در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
مسئوالن  وعده های  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
اهتمام  این  و  ندارد  وجود  مبلغ  زمینه  در  نگرانی  باال 
مسئوالن استان را می طلبد، گفت: مسئوالن استانی باید 
دست در دست یکدیگر دهند و کمک کنند تا در بحث 
حداکثر  است  استان  برای  مهمی  بحث  که  آبخیزداری 
استفاده را از بودجه 97 داشته باشیم.عبادی یادآور شد: 
این  از  که  است  این  استان  مدیران  از  بنده  درخواست 

ظرفیت استفاده و به جد ورود پیدا کنند.
مسئوالن ذیربط باید توجه داشته باشند که مردم خراسان 
زیادی  زخم های  مرزی  روستاهای  به خصوص  جنوبی 
برخی  تحمل  یارای  دیگر  و  داشته  تن  به  طبیعت  از 
بی مهری ها را ندارند. این استان نیازمندی های بسیاری از 
جمله مشکل تأمین آب شرب در روستاها داشته که باید 

مورد توجه ویژه مسئوالن استانی و کشوری قرار گیرد.

روستاهای مرزی در تب بی آبی می سوزند

بیماری های قلب و عروق در صدر علل فوتی ها در خراسان جنوبی

صداوسیما-بیماری های قلب و عروق بیشترین علل ثبت شده واقعه فوت در ثبت احوال خراسان جنوبی است. مدیرکل ثبت احوال استان تعداد واقعه فوت ثبت 
شده در سه ماه گذشته استان را 941 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 4۰1 واقعه با علت بیماری های قلب و عروق ثبت شده است.فاطمی افزود: سن 75 
از مسئولین محترم هیئت رزمندگان تقاضا داریم سال به باال بیشترین سنین فوت ثبت شده در این مدت در استان است.وی گفت: از مجموع وقایع فوت ثبت شده در استان 5۲1 نفر مرد و 4۲۰ نفر زن هستند.

در صورت امکان یه دعای کمیل را با نوای مداح 
انقالبی حاج میثم مطیعی برگزار نمایند.

915...۲31
از آنجایی که شهرداری بیرجند نسبت به تعویض 
بلوک های بلوار شهید بهشتی و زیباسازی آن اقدام 
نموده است جای تشکر دارد لذا مقتضی است شهردار 
محترم نسبت به جابجایی بلوک های سیمانی مقابل 
قرارگاه سلمان اقدام نمایند تا نمای بهتری به آن 
بلوار بدهد و یا در صورت امکان بتن ریزی و قالب 

گذاری نمایند جهت محار تابلوی قرارگاه
یک شهروند
بهسازی  در  شهرداری  زحمات  از  تشکر   ضمن 
بلوارها با کاشت گونه های گیاهی جدید یک نکته 
پیش  است که  این  فراموش شود،  نباید  مهم که 
بینی برای کاشت درختان پهن برگ و سایه دار در 
فصل درختکاری بشود مخصوصا در جاهایی که به 
علت خشک شدن یا قطع درختان فاصله درختان از 
همدیگر خیلی زیاد شده و این محدوده ها به هر 
شکل آبیاری می شود. ضمنا درخت های تازه کاشته 
شده بلوار غفاری دو سه درمیان نیست اگه خشک 

شده جایگزین کنید و آبیاری نمایید. 
یک شهروند
شهرداری با توجه به مرکزیت مجتمع تجاری میر 
داماد )اول صیاد شیرازی( و خالی بودن فضای سبز 
که منظره بسیار زشتی در مرکز شهر ایجاد کرده 

برای گلکاری این قطعه ها اقدام کند.
یک شهروند
سایر  و  متخصص  پزشک  شهرستانی  هر  در  اگر 
امکانات مستقر باشد چرا از کیلومترها باید به مرکز 
استان بیایند اون هم فقط اندکی بیمار را مالقات می 

کنند شلوغی در راهر بیمارستان ها بیداد می کند
915...۰۲1
باعرض سالم از شرکت نیروی برق که از مردم تقاضای 
 کم مصرف کردن برق را دارند تقاضا داریم حداقل به این 
مجتمع های دولتی شرکتی که شبانه روز تابلوهای 
بزرگ روشن دارند که کوچه و خیابان مثل روز روشن 

داره بگویند تابلوهای کمتری روشن بگذارند
9۲۲...787
سالم.دست مریزاد و خسته نباشید به پیمانکار و ناظر 
بی ذوق ترمیم آسفالت حد فاصل فلکه شوکت آباد و 
پاسگاه باقران .یه آدم کور هم بود تشخیص می داد 

این پست و بلندی آسفالت رو اما اینا...
915...33۰
به  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  های  بخش  انتقال 
بیمارستان رازی فکربسیار هوشمندانه ای است شاید 
این امر کمی از بار ترافیک سنگین خیابان طالقانی 
بکاهد چه بهتر بود مطب پزشکان نیز به خیابان 
غفاری انتقال داده می شد سالهاست که شهرداری 
و راهنمایی و رانندگی  و شورای شهر فکری برای 

ترافیک خیابان طالقانی نکرده اند.
915...357
زشت  برخورد  واقعا  اتوبوس  های  راننده  بعضی 
روستا  از  که  خدایی  بنده  یک  دارند  ای  زننده  و 
بلیت  کارت  فرهنگ  نیست  آمده الزم  و  پا شده 
اتوبوس و مردم  بدید و کلی  آموزش  الکترونیک 
را معطل نگه دارد که آن بنده خدا حساب نکرده، 
می  نگه  را  اتوبوس  و  کنند   می  بازی  لج  آنقدر 
از مردم بجای آن شخص  تا باالخره یکی  دارند 
انصافی  بی  مردم  حق  در  همه  این  بزند  کارت 
کوتاه  مردم  برای  شما  هم  بار  یک  کنید  می 
وقت  بعضی  خودتان  بندی  زمان  بخاطر  بیایید.  
جان  است  ممکن  که  روید  می  سریع  اینقدر  ها 
مردم را هم به خطر بیندازید که سر وقت برسید 
به ایستگاه گاهی وقت ها هم اینقدر دیر می روید 
به همه کارهای شخص خودتان  راه   و در وسط 
 می رسید که انگار مردم وقتشان را از سر راه آورده اند
و بخاطر بی نظمی امثال شما از خیلی برنامه های 
خود عقب می مانند. آقای مسئول محترم سازمان 
اتوبوسرانی کمی به فکر مردم باشید کمی درس 
اخالق به این راننده هایتان بدهید زشت است در 

این شهر مثال فرهنگ پرور اینقدر بی فرهنگی...
ارسالی به سروش آوا
به حال مردم  تو رو خدا  فکری  مسئوالن محترم 
بردارید. سگ ها ال  این سگ های ولگرد  با  الهیه 
به الی ساختمان ها رژه می روند و هیچ کس به 
 فکر نیست. شب ها تا صبح از صدایشان خوابمان 
نمی برد. اگر  خانه خودتان هم در همین محله ها بود 

اینقدر بی تفاوت بودید؟؟   
   ارسالی به سروش آوا
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 امید ابراهیمی رسما سبزپوش شد 
پس از جام جهانی روسیه و عملکرد خوبی که هافبک استقالل تهران داشت، گمانه زنی های زیادی در اطراف این بازیکن به وجود آمده بود 
و در نهایت پس از اینکه تالش مدیران استقالل برای صحبت با این بازیکن به جایی نرسید، این بازیکن خبر جدایی خود از جمع آبی پوشان 
را داده است. ابراهیمی بالفاصله با مدیران االهلی قطر برای یک سال حضور در این تیم به توافق رسید.

 چهارشنبه * 20 تیر 1397 * شماره 4111

2000 شهید استان

شهید حسن رحمانی

پدر و مادر  نامه شهید: شما ای  از وصیت  بخشی 
گرامي ام، می دانم که چه رنج هایی کشیده اید و پاره 
تن خودتان را بزرگ کرده اید اما این را هم می دانید 
فرزند یک امانتی است که خدا به شما و تمام انسان 
بلکه  نیست  دائمی  هم  امانت  این  است.  داده  ها 
موقتی است و سرانجام روزی از شما گرفته می شود 
پس امانت را نمی شود از آن خود دانست بلکه از آن 
صاحب آن یعنی آفریننده اش است. و شما ای پدرم، از 
شما می خواهم که مرا ببخشید و از من بهتر می دانید 
که حسین )ع( خودش فرمانده لشکر و علی اکبر )ع( 
و قاسم )ع( و برادر دالورش عباس )ع( سربازان و 
در رکاب و پاسبان ایشان می جنگیدند و فرزند شما 
که خاك پای ایشان به حساب نمی آید و شما ای 
مادر مهربان و دلسوزم که شب های سرد و تاریک 
زمستانی و گرم و طویل تابستانی را بیدار و بر بالین 
فرزندتان به سر می برده اید مرا ببخشید و از من راضی 
باشید که خدا از شما راضی باشد و حال که به هدفم 
)شهادت( رسیدم از شما می خواهم که هر وقت به 
یاد من می افتید به یاد و حال حسین و خاندانش و 
طفل شیر خوارش بیفتید و به حال نوجوانش علی اکبر 
)ع( و هیچوقت به یاد من دیده های نازنین تان گریان 
نشود چون که گریه شما موجب لبخند و تبسم لب 
های نامبارك و پلید دشمن می شود، پس شما تبسم 
بر لب بیاورید که باعث گریستن دشمنان می شود.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

کمربندی که قاتل چربی های
 اضافه است

برای کنترل وزن و جلوگیری از چاقی به تازگی کمربند 
هوشمندی طراحی شده که به صورت خودکار تنظیم 
می شود؛ این کمربند به یک تلفن همراه متصل شده و 
هنگامی که شخصی آن را روی کمر خود ببندد اندازه 
دور کمر او در تلفن همراه ثبت می شود و هنگامی 
که این اندازه افزایش پیدا کند، سریعا به صاحب خود 
هشدار می دهد که در معرض اضافه وزن قرار دارد.

شب بیداری، کودکان را پیر می کند

پژوهش های دانشمندان نشان می دهد کمبود خواب 
در کودکان موجب کاهش اندازه تلومرهای کروموزوم 
آن ها شده و این موضوع پیری زودرس را در پی 
روز  توصیه می شود در یک شبانه  خواهد داشت. 
کودکان بین 9 تا 11 ساعت خواب داشته باشند. کوتاه 
شدن تلومر ارتباط مستقیمی با بیماری هایی از قبیل 
سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، اختالل حافظه 
و زوال عقل دارد و این مساله در سال های بعدی 
عمر کودکان و دوران میانسالی نمود پیدا می کند.

انتشار مطالب مطرح شده در نشست  از  پس 
“چرخی  عنوان  با  روزنامه  هفته  این  ورزشی 
که به زور می چرخد” علوی رئیس این هیئت 

جوابیه ای ارائه داد.
وی در گفتگو با آوا در پاسخ به این انتقاد که طبق قانون 
دفتر هیئت استان باید در مرکز استان باشد، بیان کرد: این 
موضوع در قانون ذکر نشده و حتی زمان آقای قدیری ، 
اندازی دفتر هیئت استان در شهرستان ها  راه  با  ایشان 
موافقت می کردند. از طرفی اکنون دفتر اصلی هیئت در 
قاین نبوده و صرفا به دلیل این که محل کار بنده این 
دفتر  طریق  از  را  هیئت  اداری  کارهای  باشد،  می  شهر 
دلیلی  معتقدم  کنم.  می  پیگیری  قاین  هیئت شهرستان 
ندارد هیئت استان با هیئت مرکز استان یکی باشد ولی 
دوستان انتظار دیگری دارند. به گفته وی هیئت دوچرخه 
سواری استان حتی دفتر هم نمی خواهد و هر وقت فردی 
نیاز به برقراری ارتباط داشته باشد، می تواند مستقیم با 
خود من تماس بگیرد، خوشبختانه تاکنون نیز کار کسی 
روی زمین نمانده است. علوی با بیان این که در بیرجند 
دفتری برای هیئت استان نداریم، ادامه داد: قرار شده است 
فضایی برای دفترهای سه هیئت دوچرخه سواری، ورزش 
های سه گانه و اتومبیل رانی و موتورسوای در ورزشگاه 

غدیر جانمایی شود.

آینده  هفته  تا 3  برگزاری مسابقات کوهستان 
در قاین

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان، با اشاره به این که 
سال 96 هیئت دارای تقویم ورزشی بود، اضافه کرد: در 
همین راستا مسابقات کوهستان در قاین و کورسی )جاده 
و استقامت( در طبس برگزار شد. امسال نیز طبق برنامه 
ای که فدراسیون اواخر اردیبهشت اعالم کرده است پیش 
خواهیم رفت. علوی به مسابقات قهرمانی استان که یک 
ماه پیش در بیرجند برگزار شد، اشاره کرد و افزود: به دلیل 
تعداد کم دوچرخه سواران تمام رده های سنی را با هم 
برگزار می کنیم ولی اعزام ها به صورت جداگانه خواهد 
بود. وی از شرکت شهرستان های طبس، نهبندان، قاین 
دو  افزود:  و  گفت  نیز سخن  مسابقات  این  در  بیرجند  و 

قهرمانی  مسابقات  به  مسابقات  این  نتایج  اساس  بر  نفر 
استان  اعزام شدند. رئیس هیئت دوچرخه سواری  کشور 
از برگزاری مسابقات کوهستان تا 3 هفته آینده در قاین 
خبر داد و خاطرنشان کرد: نفرات برتر این مسابقات نیز 
به مسابقات کشوری اعزام می شوند. علوی اضافه کرد: 
فعالیت رشته تریال نیز در شهرستان بیرجند بوده و تعداد 
دوچرخه سواران این رشته کم است، اگر نیاز به برگزاری 
داد  خواهیم  انجام  هم  را  کار  این  حتما  باشد  مسابقات 
وگرنه همان بهترین های تریال را به مسابقات کشوری 

می فرستیم.

در  خوب  ورزشکاران  حضور  از  مانع  چگونه 
مسابقات کشوری می توانم باشم؟

وی در پاسخ به این انتقاد که انتخاب و اعزام به انتخابی 
تیم ملی بدون مسابقه و فقط از شهرستان قاین می باشد، 
توضیح داد: اعزام افراد بر اساس نامه فدراسیون است و 
بر  نوجوانان  فقط  بود  قرار  بحثش شد،  در مسابقاتی که 
اساس رنکینگ های سال 96، انتخاب شوند. آقای چاجی 
به دلیل این که درگیر تحصیل بودند سال 96 رکاب نزدند 
هم  مسابقات  برای  طرفی  از  نبودند،  ها  رنکینگ  در  و 
فقط 3 نفر سهمیه داشتیم. همچنین رده سنی مسابقات 
متولدین 78 تا 80 بود و در این رده سنی از بیرجند کسی 
شرکت نکرده بود. بنابراین 3 نفر از قاین انتخاب شدند. 
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ادامه داد: با این حال 
قرار  و  شدیم  بود،   81 متولد  که  چاجی  آقای  کار  پیگیر 
شد در مسابقات شرکت کند و جدای از آن در رده سنی 
خودش نیز حضور یابد. علوی با تاکید بر این که حضور 
ورزشکارانی مانند آقای چاجی در مسابقات کشوری ، برای 
تفاسیر  این  با  یادآور شد:  است،  اعتبار  رئیس هیئت  من 
مسابقات  در  خوب  ورزشکاران  حضور  از  مانع  چگونه 

کشوری می توانم باشم؟

توانستم  را  تجهیزات  پیگیری  سال  دو  از  بعد 
تحویل بگیرم

وی همچنین درباره تجهیزات خریداری شده برای هیئت 
از 2  بعد  رئیس هیئت شدم  زمانی که  از  بیان کرد:  نیز 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  از  پیگیری  و  دوندگی  سال 
توانستم بخشی از تجهیزات هیئت را از مسئوالن قبلی 

داده شد  ما  به  نیز  بگیرم! دوچرخه هایی  هیئت تحویل 
که واقعا خراب بود و 2 میلیون تومان خرج تعمیر و راه 
افتادن آن ها شد. به گفته وی، در این مدت 4 دوچرخه 
پیست به هیئت تعلق گرفت که اکنون همه در اختیار بنده 
برای  گذشته  فقط سال  ام،  نداده  تحویل کسی  و  است 
مسابقات طبس به شرکت کنندگانی که دوچرخه نداشتند 
تحویل دادیم و تا زمان تمرین برای مسابقات کشوری 

در اختیارشان بود، پس از آن به خود ما تحویل دادند. 

در مسابقات شرکت نمی کنند اما از من انتظار 
مجمع دارند!

که  این  بیان  با  استان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس 
“مجمع سالیانه برگزار نکردیم”، علت را این گونه عنوان 
موضوعی   93 سال  ولی  کردیم،  برگزار  اول  سال  کرد: 
دیگر  و  بستند  رو  از  را  شمشیر  دوستان  که  آمد  پیش 
همراهی نکردند، وقتی این گونه باشد مجمع را من با چه 
کسانی برگزار کنم؟ چگونه است که در مسابقات شرکت 
نمی کنند اما از من انتظار مجمع دارند؟ با این حال با هر 
شش مدیر کلی که آمدند جلسات برگزار شد. با کمیته ها 

نیز ارتباط داریم و همه فعال هستند.

نباشد  بانوان  برای  فضایی  که  زمانی   تا 
نمی توانیم اجازه رکاب زدن بدهیم

علوی به نبود فعالیت در دوچرخه سواری بانوان نیز اشاره 
کرد و گفت: وقتی دوچرخه سوار خانم در حال رکاب زدن 
است و نیروی انتظامی جلویش را می گیرد، چگونه می توان 
شاهد فعالیت این بخش بود؟ البته در خیلی از استان ها این 
گونه است. وی با اشاره به این که از طرف شهرداری پیگیر 
شدیم تا فضای خوبی برای تمرین دوچرخه سواری بانوان 
ساخته شود، اضافه کرد: این قبیل پیگیری ها را باید خود 
هیئت شهرستان انجام دهد و از طرفی خانم های عالقه 
مند هم در استان زیاد هستند اما تا زمانی هم که فضایی 
برای بانوان نباشد، نمی توانیم اجازه رکاب زدن بدهیم. اکنون 
 نیز خانم های قاینی در قالب گروه های گردشگری رکاب 
می زنند. وی به رایزنی ها با ناطقی مربی تیم ملی درباره 
نیازهای سوارکاران خراسان جنوبی برای مسابقات اشاره کرد 
و گفت: پیگیر شدیم دو دوچرخه برای ورزشکاران مان آقای 
محمدرضا زارع و هدایت چاجی بگیریم و بالفاصله پس از 
رایزنی از اداره کل بودجه درخواست کردیم مبلغی هم به ما 
داده شد اما با افزایش قیمت دالر و ارز، دیگر با بودجه فعلی 

نمی توانیم دوچرخه مناسب این ورزشکاران را تهیه کنیم. 

ما کار می کنیم ، دوستان همراهی نمی کنند
سیده الهام حسینی

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان واکنش نشان داد:
سینما و تلویزیون

پوستر »کاتیوشا« رونمایی شد

اولین پوستر فیلم سینمایی »کاتیوشا« به کارگردانی 
اکران  آستانه  در  عطشانی  علی  تهیه کنندگی  و 
قصه  در خالصه  شد.  رونمایی  فیلم  این  عمومی 
کمدی »کاتیوشا« آمده است: من اگه بخوام توی 
زندگیم موفق باشم حتما نباید اونجوری به زندگی 

نگاه کنم که تو نگاه می کنی.

بازی در پروژه موسی)ع( 
پیشنهاد شود حتما قبول می کنم

پروانه معصومی بازیگر سینما در مورد احتمال بازی 
در سریال “موسی )ع(” اظهار کرد: هنوز پیشنهادی 
از سوی جمال شورجه برای بازی در سریال “موسی 
صورت  پیشنهاد  این  اگر  اما  نشده  من  به  )ع(” 
این  با کمال میل و اشتیاق دوست دارم در  گیرد 
مجموعه بازی کنم. وی درباره دلیل عدم پرداخت 
سینما به مضامین دینی و زندگی پیامبران اذعان 
کرد: داستان هایی مانند “یوسف پیامبر )ع(، مردان 
آنجلس یا موسی )ع( به علت طوالنی بودن قصه 
شوند  ساخته  سینمایی  فیلم  قالب  در  توانند  نمی 
زیرا در مدت محدود یک فیلم سینمایی نمی توان 
گذاشت. نمایش  به  را  بزرگان  این  قصه  تمامیت 

بازیگران پولی سینما را در دست 
گرفته اند

حسن شکوهی بازیگر سینما درباره وضع تولیدات 
فیلم  تولید  به  همیشه  که  کنندگانی  تهیه  گفت: 
فیلم  نمی توانند  حاضر  حال  در  بوده اند  مشغول 
از  می توانند  که  نورچشمی   عده ای  اما  بسازند 
فیلمسازی  به  کنند  دریافت  پول  مختلف  جاهای 
مشغول هستند. نمی دانم چه شده است که روند 
پیدایش بازیگران پولی در سینما اتفاق افتاده است 
و بازیگران نوظهور با دادن پول در هر نقشی بازی 

می کنند و سینما را در دست گرفته اند.

»مرد مورچه ای« با ۷۶ میلیون دالر 
در صدر ایستاد

کمپانی های  محصول  مورچه ای«  »مرد  فیلم 
»دیزنی« و »مارِول« با فروش 76 میلیون دالری 
این  گیشه  فهرست  فیلم   پرفروش ترین  صدر  در 
هفته جای گرفت. »پیتون رید« کارگردانی »مرد 
و  راد«  »پل  و  داشته  عهده  بر  را  مورچه ای« 
»اَِونجلین لیلی« نیز هنرپیشگان اصلی این فیلم 
مرد  نقش  در  »راد«  که  هستند  تخیلی  علمی 

مورچه ای و »لیلی« در نقش زنبور ظاهر شده اند.

سیستم های شنود و رصد الکترونیک از جمله 
مهمترین سامانه های مورد نیاز نیروهای مسلح 
برای رصد مکالمات و پیام های طرف مقابل در 

صحنه نبرد است.
صنایع  متخصصان  که  سامانه هایی  از  یکی 
دفاعی جمهوری اسالمی موفق به طراحی و 
تولید آن شده اند، یک گیرنده پیشرفته برای 
سیگنال های رادار است که می تواند در انواع 
پایگاه های  یا  دریایی  شناورهای  خودروها، 
این سیستم  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نظامی 
فرکانس  )اندازه گیری   IFM گیرنده  از 
تکنولوژی  و  کانالیزه شده  گیرنده  لحظه ای(، 
گیرنده هتروتونین برخوردار است که پوشش 
فرکانسی آن را از GHZ 0.4-18 نیز دارد. 
سیستم شنود و رصد الکترونیک،  پارامترهای 
)AOA(، عرض  زاویه ورود  سیگنال شامل 
پالس  تکرار  فرکانس   ،)P.W( پالس 
)P.R.F(، فرکانس رادیویی، سرعت اسکن 
و  رادار  آنتن  نوع  پالس،  دامنه  رادار،  آنتن 

قطبش آنتن رادار را نیز اندازه گیری می کند.

سامانه شنود الکترونیک

قطعنامه ای که برای تشویق شیردهی مادران 
جهانی  مجمع  برای  ژنو  در  امسال  بهار 
بهداشت سازمان ملل تهیه شده بود و انتظار 
می رفت به راحتی و سرعت با موافقت صدها 
با  برسد  تایید  به  نماینده کشورهای مختلف 

مخالفت ایاالت متحده روبرو شد.
بیان  تحقیق  دهه ها  براساس  قطعنامه  این 
سالم ترین  کودکان  برای  مادر  شیر  می کند 
باید  کشورها  و  شده  محسوب  تغذیه  نوع 
جایگزیِن  بازارهای  کردن  محدود  جهت 
نماینده  حال  این  با  کنند.  تالش  مادر  شیر 
آمریکا با در نظر گرفتن منافع تولید کنندگان 
این  با  نوزادان  شیرخشک های  و  مکمل ها 
است  حالی  در  این  و  کرد  مخالفت  قطعنامه 
که بسیاری از متخصصان بارها اثرات زیانبار 
کودکان  سالمت  روی  را  شیرخشک  انواع 
از  برخی  گفته  به  کرده اند.  نشان  خاطر 
آمریکا در حالی  و  اروگوئه،  مکزیک  مقامات 
که فعاالن حوزه سالمت در تالش بودند تا 
دیگری  حامیان  قطعنامه  این  تصویب  برای 
بیابند، اما دست کم 12 کشور که اکثرا از میان 
التین  آمریکای  و  آفریقایی  فقیر  کشورهای 
آمریکا  جویانه  انتقام  تالفی  ترس  از  بوده اند 
از تایید این قطعنامه امتناع ورزیده اند. به طور 
مثال اکوادور پس از تهدید شدن توسط آمریکا 
به تحریم های تجاری و قطع کمک های مهم 
نظامی به سرعت به مخالفت با قطعنامه تغذیه 

با شیر مادر پرداخت.

مخالفت آمریکا با قطعنامه 
»تغذیه با شیر مادر«

در جریان جنگ داخلی آمریکا بین سال های 1861 تا 186۵، متیو بردی 
عکاسی بود که با سفر به مناطق شرقی آمریکا به ثبت تأثیرات جنگ بر 
مردم، شهر ها و صحنه های نبرد می پرداخت. وی همچنین استودیوهایی 
در واشنگتن و نیویورك برای عکاسی پرتره داشت. یکی از عکس هایی که 

وی از زنان آمریکا در سال 1863 گرفته است را می بینید. 

نرخ برابری 2۵ میلیون دالر زیمبابوه معادل یک دالر آمریکا است! عکس 
زیر مردی را نشان می دهد که در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید 
چند قلم جنس است. یک کوه پول معادل صد دالر آمریکا است. به همین 
تنزل  با  دولت  شود.  می  دالری ضرب  میلیون   ۵0 های  اسکناس  دلیل 

ارزش دالر، ده صفر را از مقابل اسکناس ها برداشت.

در مراکش، بزها از درخت آرگان، معروف به درخت زندگی، باال می روند 
از میوه هایش بخورند. این محدوده برای محلی ها عادی است ولی  تا 
مسافران از تماشای این پدیده عجیب شگفت زده می شوند. درخت آرگان، 
درختی است زیبا که یکی از محورهای گردشگری در مراکش به حساب 

می آید فقط به این خاطر که بزها عاشقش هستند.

پوشش زنان آمریکایی 
در ۱۵۵ سال قبل

اینجا یک کوه پول 
معادل صد دالر است

شگفتی های جهان؛
درخت زندگی

عکس: حسینی

مقدس  دفاع  نویسنده  و  رزمنده  داودآبادی،  حمید 
معظم  دفترمقام  از  آقاسعید  اینکه  از  پس  نوشت: 
رهبری تماس گرفت و گفت که برای روز پنجشنبه 
از  دانستم  نمی  داریم،  آقا  حضرت  با  دیدار  قرار 
نمکی  ده  و مسعود  بود من  خوشحالی چه کنم.قرار 
برای نماز مغرب و عشا و نشستی صمیمانه خدمت 
را  هایم  بچه  که  گفتم  آقاسعید  به  برسیم.  ایشان 
خواهم آورد و بردم. سعید 9 ساله و مصطفی ۵ ساله.با 
خود اندیشیدم چه چیزهایی همراه ببرم. اولین چیزی 
که به ذهنم رسید، تعدادی عکس از عملیات تفحص 
شهدا در منطقه  فکه و چند عکس از مراسم عاشورا 

در نبطیه لبنان بود.
ناگهان فکر خوبی به ذهنم رسید. چند وقتی بود دنبال 
نام  به  مقدس  دفاع  مختص  ای  مجله  انتشار  مجوز 
او  از  و  “محمدعلی صمدی”  سراغ  رفتم  بودم.  فکه 
خواستم عکسی ویژه از حاج احمد متوسلیان را که در 
کنار حضرت آیت ا... خامنه ای در کردستان نشسته، 

برایم بیاورد. آن زمان اسکن و فتوشاپ و از این حرف ها 
نداشتیم. سریع رفت و از آن عکس یک فتوکپی رنگی 
1377خدمت  اسفند   6 پنجشنبه  غروب  آورد.  و  گرفت 
حضرت آیت ا...خامنه ای رسیدیم. نماز را که در محیطی 
باصفا خواندیم، آقا روی همان سجاده برگشت رو به ما 
و دور هم نشستیم به صحبت و صفا. از هر دری سخنی 
آمد. دو سه ساعتی به بحث و صحبت و بهره  گیری از 
بیانات و نظرات بسیار ارزشمند ایشان در زمینه  فرهنگ 
و کارفرهنگی به خصوص در عرصه  دفاع  مقدس گذشت.

اواخر جلسه بود که جلد اول کتاب “یاد ایام” خود را به 
بودند،  را خوانده  تقدیم کردم که چون قبال آن  ایشان 

برصفحه  اول آن مرقوم فرمودند:
“ان شاءا... این نوشته را قدمی قرار دهید به سوی خلق 

یک قّصه بلند خوب و هنرمندانه.
موفق باشید؛ سیدعلی خامنه ای”

و کتاب را به خودم دادند.
مسعود سریع عکس شهید “هادی ثنایی مقدم” را که 

اتاق  را در  تعریف کرد و گفت که آن  از آن خیلی  آقا 
خودش نگه می دارد، برداشت و درخواست کرد تا برآن 
عکس چیزی بنگارد که آقا روی عکس، بر دست شهید 
امضا فرمودند.سپس تقویم یاد یاران را خدمت آقا داد که 

ایشان یکی دو خطی برآن نگاشت. 
چی  آقا  گم  نمی  نیست،  راضی  مسعود  خود  )چون 
نوشت!( سریع عکس حاج احمد را آوردم و از حضرت 
فکه،  مجله   در  عکس  این  انتشار  برای  تا  خواستم  آقا 

یادگاری ای برآن مرقوم بفرمایند.
ایشان نگاه زیبایی به عکس انداختند و گفتند که از حاج 

احمد متوسلیان خاطرات زیادی دارم.
و بر عکس نگاشتند:

“بسمه تعالی - صلوات و سالم خداوند بر ارواح طیبه  
احمد  حاج  نشان  بی  اخالص  با  رزمنده   بر  و  شهیدان 

متوسلیان؛ سیدعلی خامنه ای”
خرداد 1378 با چاپ اولین شماره  مجله  فکه، آن عکس 

و دستخط آقا را در پشت جلد آن منتشر کردم.

رهبر انقالب روی عکس »حاج احمد« چه نوشتند؟

علمی و فناوری
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چگونه شخصیت مثبتی داشته باشیم

گفت و گوی درونی مثبت: با خودتان مثبت صحبت کنید 
و گفت وگو های درونی خود را کنترل کنید. از عبارات 
تاکیدی مثبت، اول شخص و در زمان حال مانند »من 
خودم را دوست دارم!« »من می توانم!« »من احساس 
فوق العاده خوبی دارم!« استفاده کنید.ما معتقدیم که ۹۵ 
درصد احساسات شما با گفت وگو های درونی خودتان، 

درطول روز شکل می گیرد. 
تجسم مثبت: شاید قدرتمندترین توانایی شما، توانایی 
انگار  به طوری که  است،  اهدافتان  دیدن  و  »تجسم« 
همین االن به تحقق رسیده اند.تصویری هیجان انگیز و 
واضح از اهداف و زندگی ایده آل تان بسازید و بار ها و 
بار ها آن را در ذهن مرور کنید. تمام پیشرفت های شما 
در زندگی، با بهبود بخشیدن به تصویر های ذهنی شروع 
می شوند. هرچه خود را در درون تان ببینید، در دنیای 

خارج همان خواهید بود.
افراد مثبت اندیش: انتخاب درست کسانی که با آن ها کار 
می کنید و تعامل دارید، بیشتر از هر عامل دیگری بر 
احساسات و موفقیت شما تاثیر می گذارد. همین امروز 
و  خوش بین  شاد،  مثبت،  افراد  با  که  بگیرید  تصمیم 
کسانی که در زندگی اهداف بزرگ دارند معاشرت کنید.

به هر قیمتی از افراد منفی دوری کنید. 
آموزش و پیشرفت درست: تمام افرادی که امروزه در 
اوج هستند، زمانی در پایین ترین جایگاه بوده اند و بار ها 
و بار ها شکست خورده اند و به جایگاه های پایین تر نزول 
کرده اند.معجزه آموزش و پیشرفت شخصی دراز مدت این 
است که شما را از از شکست به موفقیت و استقالل مالی 
بهتر شدن  یادگیری، رشد،  به  را  می رساند. وقتی خود 
در افکار و فعالیت ها متعهد می کنید، کامال بر زندگی 
خود مسلط می شوید و سرعت رسیدن به اوج را به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می دهید.

.... گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... سمنو پزون رفته بود خانه ی عمه و شب های شنبه 
دوره ی بابام هم دیگر فانوس کشی نبود تا مرا قلمدوش 
بودم  گنده هم شده  البته  مهمانی. خوب  ببرد  و  کند 
و دیگر نمی شد قلمدوشم کرد و حاال دیگر خود من 
شده بودم فانوس کش بابام؛ یعنی فانوس کش که نه؛ 
چون فانوس به قد سینه ی من بود. مادرم یک چراغ 
بادی روشن می کرد و می داد دستم که راه می افتادیم. 
بابام از عقب و وقتی می رسیدیم، چراغ  من از جلو و 
و  کفش ها  بغل  می گذاشتیم  و  پایین  می کشیدیم  را 
می رفتیم تو و همین جور موقع برگشتن؛ اما نزدیک های 
خانه مان که می رسیدیم، بابام تند می کرد و داد می زد که: 
»بدو جلو در بزن بچه« . خوب معلوم است دیگر . آدم 
می خورد زمین. وقتی می دونی که نمی توانی چراغ را دم 
پایت بگیری. این جوری بود که دفعه ی چهارم، دیگر 
پایم پیش نمی رفت که بشوم فانوس کش بابام. آن وقت 
صبح تا شام توی آن خانه ی کوچک به سر بردن که 
نه بیرونی داشت و نه اندرونی و نه چفته ی انگور داشت 
و نه النه مرغ و نه زیر زمین و نه حتی از روی بامش 
می شد پرید روی طاق بازارچه اما خوبیش این بود که 
دیگر اطاق عمو را نمی دیدی که از آن روز صبح به بعد، 

بابام چفت درش را انداخت و یک قفل هم بهش زد.
 ادامه دارد...

اگر به چیزهایی که در زندگی دارید نگاه کنید، 
همیشه بیشتر خواهید داشت. اگر به چیزهایی
 که ندارید نگاه کنید، هرگز سیر نخواهید شد.

وقتی به نظر می رسد همه چیز بر ضد شماست، 
یادتان باشد که هواپیما بر خالف جهت 
باد از زمین بلند می شود، نه در جهت آن.

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم
آهسته ز فرقت تو فریاد کنم

وقت است که دست از دهن بردارم
از دست غمت هزار بیداد کنم

  اگر می خواهید فرزندتان انسان های خوبی
 از آب دربیایند، دوبرابر بیشتر برایشان وقت
 بگذارید و کمتر برایشان پول خرج کنید

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می 
خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر 

کنند راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی .
 از هیچ چیز دلخور نیستی )بر فراز آشیانه فاخته(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیه روز  

و قطعا بر شهری که باران بال بر آن بارانده شد گذشته  اند مگر آن را ندیده  اند ]چرا[ 
ولی امید به زنده  شدن ندارند.سوره الفرقان، آیه 40

حدیث روز  

هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدّین و امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه و 
فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد.. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

۷ شعار قدرتمند که باید به خودتان بگویید
قدرتمندی  آدم  به  تبدیل  خودمان  که  زمانی  تا  معموال 
نشده ایم، دیدن برخی از اعمال قدرتمندان و خودکامگان 
می گوییم  خودمان  با  مدام  می آید.  عجیب  نظرمان  به 
یا  اگر من جای فالنی بودم، بالفاصله، آن رویه را قطع 
اصالح می کردم، دست از لجاجت برمی داشتم، فالن کار 
خیرخواهانه را می کردم، تعامل بهتری با کسانی که افکار و 

آرایی مخالف من داشتند، برقرار می کردم.
می گویند که قدرت مطلق، فساد می آورد. این مطلبی است 
که هم با مطالعه کتاب های تاریخی می توان به آن رسید و 

هم با دیدن احوال قدرتمندان معاصر.
توانند  دارند که هم می  عناصری در ذات همه ما وجود 
موفقیت ما را نابود کنند و هم ما را به علو درجات برسانند. 
این مطلب  درمورد هفت ویژگی شخصیتی صحبت  در 
و شکست  مشکالت  از  را  شما  توانند  می  که  ایم  کرده 
هایتان دور کنند و اجازه دهند تا به باالترین درجات و در 

نهایت به موفقیت دلخواهتان برسید.
در این مقاله به هفت جمله ای اشاره می کنیم که بازتابی 
از این ویژگی های شخصیتی هستند. هر جایگاهی که در 
زندگی شخصی یا حرفه ای داشته باشید، باید بتوانید روبه 
روی آینه بایستید و جمالت زیر را خطاب به خودتان با 

صدای بلند بگویید.
1. من اعتماد به نفس باالیی دارم

اعتماد به نفس با ما متولد نمی شود. ما باید روی آن کار 

کنیم، توانایی هایی به دست آوریم و در حیطه های شغلی 
و حرفه ای مان تخصص پیدا کنیم. اگر نسبت به توانایی 
هایتان مطمئن باشید، می توانید صادقانه به خودتان بگویید 
که اعتماد به نفس باالیی دارید. روش های زیادی برای 
این  آنها،  از  به نفس وجود دارد که یکی  اعتماد  افزایش 
است که برای ظاهر خود اهمیت قائل شوید. لباس های 
مناسب و زیبا بپوشید و با خودتان مهربان باشید. صبح تا 
شب به انتقاد از خودتان نپردازید و سعی کنید رویکرد مثبت 
گرایانه ای را در پیش بگیرید. افکار منفی را خیلی زود از 
حال  و  مصنوعی، حس  حتی  لبخندزدن،  با  و  ببرید  بین 

بهتری برای خود ایجاد کنید.

2. من به حس ششمم اعتماد دارم
بسیاری از مردم به سختی می توانند ذهن منتقدشان را 
کنار بگذارند و به غریزه یا حس ششم شان اعتماد کنند. 
دشواری این کار برای آنها در حیطه کسب و کار و مدیریت 
بیشتر نیز هست. اما من در تحقیقاتم متوجه شده ام که 
از  برخی  است که  به حس ششم، مهارتی  اعتماد کردن 
بهترین مدیران از آن بهره مند هستند و در هنگام تصمیم 
من  دارند.  خود  غریزه  به  زیادی  اعتماد  هایشان،  گیری 
به حس ششم خود  آنهایی که  ام  متوجه شده  همچنین 
افرادی دارند که  اعتماد دارند، کارایی بیشتری نسبت به 

همیشه با ذهن منتقدشان درگیر هستند.

3. من فرد صادقی هستم
کنیم: مطالعات  مورد صداقت صحبت  در  بیایید صادقانه 
نشان می دهند که یک سوم از چیزهایی که هر فرد می 
شایعی  امر  چنین  گفتن،  دروغ  وقتی  است.  دروغ  گوید، 
اما  باشد.  باید  کار دشواری  راستگویی  است، پس طبیعتا 
اهمیت صداقت قابل کتمان نیست. وقتی مسئولیت انتخاب 
کار  وقتی  و  گیرید  می  عهده  به  را  تان  اشتباهات  و  ها 
اشتباهی انجام می دهید، به آن اعتراف می کنید، آرامش 
ذهنی تان با هیچ چیز در دنیا قابل مقایسه نیست. زمانی 
که مسئولیت چیزی را قبول می کنید، مردم احساس می 

کنند که شما فرد قابل اعتمادی هستید.

4. من شجاعم
آید.  نمی  دست  به  آسانی  به  شجاعت  ما،  اکثر  برای 
معموال اولین قدم در راستای کسب شجاعت این است 
با  سپس  و  تبدیل  بخشی  انگیزه  عامل  به  را  ترس  که 
خود ترس مقابله کنیم. ترس در محل کار، درست مانند 
دیگر حیطه های زندگی، چیزی است که ما را از شادی 
به  را  بتوانید خود  اما وقتی که  و موفقیت دور می کند. 
موضوع  این  بشناسائید،  دیگران  به  فرد شجاعی  عنوان 
با ترس هایتان روبه رو  را نشان می دهید که حاضرید 
شوید، با وحشتتان بجنگید و هر کاری را که الزم است 

برای کسب شجاعت، انجام دهید.

5. من قابل اعتمادم
معتمد و امین بودن نیز ویژگی نیست که هر کسی داشته 
باشد. اگر می خواهید دیگران به شما اعتماد کنند، باید قابل 
اعتماد بودن را تمرین کنید. این ویژگی با حرف زدن به 

دست نمی آید و نیاز به عمل دارد. 
زمانی  در  و  درست  شکلی  به  را  درست  کار  باید  شما 
را  درست  کار  شرایطی  هر  در  و  دهید  انجام  مناسب 
انتخاب کنید. آن زمان است که می توانید بگویید »من 

قابل اعتماد هستم«.

6. من فرد درستکاری هستم
و  سریع  های  حل  راه  دنبال  به  همیشه  مردم  بیشتر 
آسانی می گردند. اگر می خواهید کارها را عالی انجام 
دهید، باید به دنبال راهکار بهتر باشید، نه سریع تر، باید 
خواهید  می  اگر  کمیت.  نه  کنید،  تمرکز  کیفیت  روی 
کار  شما  با  و  کرده  اعتماد  شما  رهبری  نوع  به  مردم 
کنند، باید خود را به عنوان فرد درستکاری نشان دهید.

7. من فرد فداکاری هستم
کسی که خود را به عنوان فرد فداکاری معرفی می کند، می 
داند که چطور باید به دیگران خدمت کند، از آنها محافظت 
کند و به آنها یاری برساند. فداکاری، به معنای این است که 

قبل از فکر کردن به خودتان، به فکر دیگران باشید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4111                         

193682547

675419283

248573619

356194872

829357164

714826935

931248756

562731498

487965321

جدول سودوکو دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

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

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

را تجربه کنید.   09158668002
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 322256۷1 - 0915۷20159۷ - 090160۷2220

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

ود  
حد

وم
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 

فروش به صورت
 نقد و اقساط 

09158636100
05632234606

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 
انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 

 09156655054 
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کم آبی چه بالیی سر بدن و مغز 
می آورد

»مرکز  که  است  ضروری  زمانی  آب  نوشیدن 
دارد،  قرار  هیپوتاالموس  در  که  مغز«  تشنگی 
کارش را آغاز کند. مرکز تشنگی به طور مداوم با 
عروق خونی ارتباط برقرار می کند تا مقدار آب بدن 
را بداند و هنگامی که آب بدن از مقدار ایده آل 

کمتر باشد، به شما دستور می دهد چیزی بنوشید. 
پس اگر چیزی ننوشید چه اتفاقی می افتد؟ ممکن 
است کمی طول بکشد، اما در نهایت مغز شما 
شروع به کوچک شدن می کند و دچار سرگیجه 
شده و تحمل شما در برابر درد باال می رود. مغز 
تشنه عملکرد کمتری دارد و اکسیژن بیشتری 
برای انجام کارها نسبت به مغز معمولی نیاز دارد و 
سپس منجر به عدم ادرار و حالت تهوع می شود.

فواید شکالت در افزایش نرخ باروری

در  موجود  های  ویتامین  از  یکی  »آرژینین« 
نیتریک  اکسید  ساختاری  ماده  تلخ،  شکالت 
قابلیت  دارای  نیتریک  اکسید  است.  شیمیایی 
که  است  کوچک  خونی  عروق  کردن  گشاد 
تحتانی اندام  به  خون  جریان  افزایش   موجب 

به  رحم  به  خون  جریان  افزایش  شود.  می   

و  در درون رحم  تر  ایجاد پوشش سالم  معنای 
بستر مناسبی برای النه گزینی جنین خواهد بود. 
افزایش جریان خون به تخمدان به معنای رشد 
بهتر فولیکول ها و تغذیه بهتر برای تخمک درحال 
رشد است که منجر به کیفیت بهتر تخمک برای 
رسیدن به بلوغ و تبدیل به جنین است. شکالت 
تلخ اشتها به قندهای تصفیه شده را که عامل 
دهد.  کاهش  را  است  انسولین  مقاومت  اصلی 

خواص توت فرنگی و هر آن چه باید 
درباره اش بدانید

باشد  در خون موجود  بیشتری  پتاسیم  هر چه 
فشار خون بهتر کنترل می شود. به همین دلیل 
توت فرنگی را می توان یک میوه درمانی برای 
پایین نگه داشتن سطح فشار خون بدن دانست. 
پتاسیم موجود در توت فرنگی اثرات منفی سدیم 

موجود در خون را از بین می برد. کمبود پتاسیم 
خون خطر ابتال به فشارخون و در صورت ابتال 
به فشار خون خطر بروز انواع سکته را به همراه 
دارد. توت فرنگی از نظر شاخص گلیسمیک عدد 
به  دارد  زیادی که  فیبر  دلیل  به  و  دارد  پایینی 
بیماران دیابتی کمک می کند تا قند خون شان 
فرنگی،  توت  خواص  به  توجه  با  شود.  کنترل 
انتخاب هوشمندانه ای برای بیماران دیابتی است. 

چه کسانی بیماری لوپوس می گیرند
  

است  مزمن  خودایمنی  بیماری  یک  لوپوس 
)پوست،  مانند  بدن  از  بخشی  هر  می تواند  که 
برساند.  آسیب  را  بدن(  درون  اندام  یا  مفاصل 
ایمنی  زمانی رخ می دهد که سیستم  لوپوس 
بدن  بافت های سالم  به  به حمله  بدن شروع 
می کند. بعضی از محرک های بالقوه ابتال به 

نور خورشید،  برابر  در  گرفتن  قرار  بیماری  این 
سیگار کشیدن، استرس شدید و مصرف داروهایی 
داروهای  صرع،  ضد  داروهای  همچون  خاص 
فشار خون و بعضی از انواع آنتی بیوتیک ها می 
باشد. برخی از عالیم رایج بیماری لوپوس: مفاصل 
دردناک و ملتهب، خستگی شدید،تغییرات پوستی 
غیرطبیعی،  دانه ها و تغییرات پوستی که به مرور 
به زخم پوستی تبدیل شده و بر جای می ماند.

 دسری که با مصرف آن
 قلب مثل ساعت کار می کند

و  پلی فنول ها  داشتن  علت  به  انجیر  دسر 
بهبود  موجب   ۶ و   ۳ امگا  چرب  اسید های 
و  می شود  عروقی  و  قلبی  سیستم  کارکرد 
مانند  قلبی  بیماری های  به  افراد  ابتالی  از 
جلوگیری  کرونر  عروق  گرفتگی  و  تنگی 

کنترل  در  موثری  نقش  دسر  این  می کند. 
عالوه  انجیر  دسر  دارد.  خون  چربی  و  فشار 
الغری  موجب  چاق کنندگی  خاصیت  بر 
زمان  به  مساله  این  که  می شود  هم  افراد 
نیم  دسر  این  اگر  دارد؛  بستگی  آن   مصرف 
تا یک ساعت قبل از غذا مصرف شود خاصیت 
الغرکنندگی دارد و در صورتی که همراه غذا 
است. چاق کننده  شود،  میل  غذا  از  پس  یا 

یادداشت

یادداشت

یادداشت

جریمه میلیونی سه متهم قاچاق کاال 

۳ متهم قاچاق کاال در خراسان جنوبی به ۳۶ میلیون و 500 هزار تومان 
جریمه نقدی متهم شدند.  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت : بر اساس 
گزارش نیروی انتظامی مبنی برکشف 2100 لیتر سوخت قاچاق شامل نفت 
سفید و گازوئیل و ارسال این گزارش به اداره کل تعزیرات حکومتی در 
بیرجند، پرونده ای تشکیل و متهم پس از محرز شدن تخلف، عالوه بر 
ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت  12 میلیون و ۶2۳ هزار تومان در 
حق صندوق دولت محکوم شد. انصاری افزود: در پی کشف ۳۳00 لیتر 
سوخت قاچاق دیگر از نوع نفت سفید در یک دستگاه وانت نیز پرونده ای 
تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

دستگیری 9 شکارچی غیر مجاز در استان

9 شکارچی غیر مجاز در چند روز اخیر در خراسان جنوبی دستگیر 
این  از  گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  شدند.  
شکارچیان، یک رأس جبیر، یک رأس بره وحشی، ۳ قطعه کبک، دو 
سر خرگوش، تعداد 5 سالح شکاری به همراه فشنگ، تله های شکار 
این شکارچیان در  انجام شکار کشف و ضبط شد.  ادوات و وسایل  و 
مناطق حفاظت شده شهرستان های طبس، سربیشه و بیرجند دستگیر 
شده اند. این شکارچیان پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شدند.

هنرنمایی بانوان آلیش کار استان
 در مسابقات قهرمانی کشور

در مسابقات قهرمانی کشتی آلیش کشور بانوان استان برای کسب 
اکرم  می روند.  مبارزه  میدان  به  ایران  برترین های  مقابل  رنگی  نشان 
میابادی، سارا ترابی، لیلی صابرتنها، عفت سیدآبادی، مریم نجاتی، فاطمه 
حیدری، زری حیدری، مرضیه نجات با سرپرستی نصرت نژاد و مربی گری 
لیلی رمضانی تبار به نمایندگی از استان در این ماراتن ملی حضور دارند. 
از 190  با شرکت بیش  بانوان کشور  آلیش  مسابقات قهرمانی کشتی 
کشتی گیر از 22 تیر به میزبانی استان گلستان در گرگان برگزار می شود.

شمشیربازان خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی
 کشور

در مسابقات قهرمانی شمشیربازی نونهاالن کشور نماینده های استان 
مقابل برترین های ایران صف آرایی می کنند. امیرحسین اکبری، حسین 
ساالرپور، الیا رحیمی، مبین غفاری، محدثه ساالرپور، آتنا آهنی، الناز ضابط، 
عارفه انوری فرد، سمین ثقفی و آسا اربابی با سرپرستی و مربی گری سیدعلی 
یوسفی، عفت کارگر و معصومه کیوانی اعضای تیم شمشیربازی استان در 
این ماراتن ملی هستند. این مسابقات با شرکت قریب به 250 ورزشکار آقا 
و خانم از 20 تیر در رشته های اپه و سابر به میزبانی تهران برگزار می شود.

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور - حقوق بشر آمریکایی * اثر: محمود نظری  داده نما

اطراف  ناحیه  در  معموال  که  باشد  می  عفونت  یک  از  ناشی  تبخال 
دهان و لب و در مواردی در سوراخ بینی، چانه یا روی انگشتان ایجاد 
می شود. تبخال مسری بوده و می تواند از طریق تماس پوستی از 
بار  یک  از  بعد  عامل،  ویروس  شود.  منتقل  دیگر  فرد  به  فردی 
مواجهه دیگر از بدن خارج نمی شود و در سلول های عصبی پوست 
نهفته باقی می ماند، اگر چه ضایعات خود به خود برطرف می گردد 
 ولی در صورت بروز این حاالت می توانید به پزشک مراجعه کنید:

1( ابتال به بیماری های نقص سیستم ایمنی
2( ضایعات بعد از 2-1 هفته بهبود نداشته است. 

۳( عالیم شدید باشد 
4( ابتالی مکرر به ضایعات تبخالی

5(  احساس حالت تحریک شدگی در چشم ها
جهت پیشگیری از انتقال بیماری راهکار هایی پیشنهاد می شود: زمان 
ابتال، از بوسیدن و تماس پوستی با دیگران )به ویژه نوزادان، افراد مبتال 

 به اگزما، ضعف سیستم ایمنی ، افراد مبتال به سرطان، ایدز و یا کسانی که
پیوند اعضا داشته اند( بپرهیزید. 

از ظروف، حوله، فرآورده های آرایشی لب  مشترک استفاده نکنید. مراقب 
تماس دست با سایر اعضای بدن خود )مخصوصا چشم و ناحیه تناسلی 

به دلیل حساس بودن نسبت به انتقال ویروس(  باشید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند، - شماره 190

تبخال را بیشتر بشناسید 

این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: دسر انجیر برای مبتالیان به بیماری های کلیوی و عفونت دستگاه 
ادراری مفید است؛ این دسر استخوان ها را تقویت و از بروز پوکی استخوان در افراد جلوگیری می کند.

تقویت  پوست،  شادابی  و  طراوت  در  چشمگیری  تاثیر  انجیر  دسر  کرد:  تاکید  عظمایی 

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  

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      09159۶29۶۳5   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
مشکل  ترین  عمده  گفت:  جنوبی  خراسان 
با  که  بود  جدید  گذاری  نرخ  داران  کامیون 
هماهنگی صاحبان کاال توانستیم نرخ را 15 تا 
20 درصد در استان افزایش دهیم. شهامت روز 
گذشته در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: رانندگان 
کامیون 20 تا 30 خواسته مطرح کردند که 80 
درصد آن خارج از اختیارات استان و در سطح 
ملی بود و هنوز رایزنی ها برای حل مشکالت 
آنان ادامه دارد.وی افزود: برخی از این خواسته 
ها نیز خارج از حوزه اداره کل راهداری بود که 
به سازمان های مربوطه منعکس شد تا در حد 

به  اشاره  با  وی  شود.  رفع  مشکالت  امکان 
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل گفت: بیش از 
200 هزار رکورد نرخ کاال در استان وجود دارد 
لذا طیفی از نرخ ها را مشخص کرده و برای 
به روز شدن آن جلسات فشرده برگزار تا اینکه 
بخشی از آن اجرایی شد. شهامت در خصوص 
الستیک و هزینه های آن نیز افزود: برای این 
مشکل هنوز در سطح کشور رایزنی ها ادامه 
وی  است.  شده  خوبی  های  توافق  اما  دارد 
افزود: تالش می کنیم برای عرضه مستقیم 
معدن  و  صنعت  با  صنفی  انجمن  الستیک 
لینک شود تا بتوانیم در سطح کشور و استان 

خصوص  در  شهامت  کنیم.  رفع  را  مشکل 
الستیک  از  استفاده  برای  رانندگان  خواسته 
اظهار کرد: در بخش مسافربری  نیز  خارجی 
چون رانندگان حساسیت دارند عمدتا تمایل به 
استفاده از الستیک خارجی خصوصا در قسمت 
جلو دارند که پیگیری انجام می شود ولی روی 
استفاده  قابل  برندهای داخلی  باربری  ناوگان 
بوده و با توجه به شعار امسال که استفاده از 
کاالی ایرانی است، انتظار می رود این مهم 
مورد توجه واقع شود. وی گفت: در خصوص 
مسایل منطقه ای کرایه های گذشته که عمدتا 
کرایه حمل گندم شرکت خلیج فارس بوده نیز 

در پنجمین جلسه کمیته کشوری بعد از جلسه 
با وزیر تصمیماتی در سطح ملی گرفته شده و 
در استان نیز پیگیر هستیم. مدیر کل راهداری 
در خصوص  استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل 
مشکل سیستم های نوبت دهی نیز گفت: از 
آنجایی که بخش خصوصی خارج از پایانه بار 
مجوز گرفته و حق و حقوقاتی دارند از طرفی 
نیز مطالبات رانندگان مورد قبول است اما با 
دستور، نمی توان راهکار مشخصی داد و نیاز 

است تعامل ایجاد شود.
از  تا  این هستیم  دنبال  به  داد:  ادامه  شهامت 
طریق راه اندازی سامانه نرم افزاری جدید بین 

پایانه بار و شرکت های خصوصی بخشی از 
این مشکالت را حل کنیم. وی در خصوص 
اخذ کمیسیون اضافه از رانندگان نیز گفت: این 
مشکل در خراسان جنوبی کمتر دیده شده اما 
برخی از پایانه ها درگیر موضوع هستند که سامانه 
141 تجهیز شده تا شکایات را به روز منتقل کند. 
شهامت با بیان اینکه با ارسال پیامک به راننده 
میزان کمیسیون مجاز اعالم می شود، افزود: اگر 
بیشتر از آن مبلغ مجاز از راننده درخواستی شد، 
می تواند بدون مراجعه حضوری با این سامانه 
طرح شکایت کند و استانی که تخلف در آن روی 

می دهد موظف به پیگیری است.

گروه خبر-نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس با بیان اینکه نیات واقفین باید به سمت 
حل بحران آبی استان سوق داده شود، گفت: نیات 
واقفین باید به سمت نیازهای استان هدایت شود. 
عبادی روز گذشته در جلسه مجمع نمایندگان 
استان، اظهار کرد: اوقاف از نظر اقتصادی ظرفیت 
بسیار بزرگی دارد که باید از این ظرفیت ها نهایت 
استفاده را برد. وی با بیان اینکه باید از صاحب 
نظران اقتصادی جهت احیا و اقتصادی تر شدن 
اوقاف کمک گرفته شود، افزود: نیت های واقفان 

باید به نحو بهتری مدیریت شود.

برخی از مزارهای استان 
شناسنامه ندارد

نظر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه 
استان در حوزه  بیشتر وقف های  اظهار کرد: 
قنوات است که نیاز به اقدامات تخصصی در 
نیت  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  کشاورزی  حوزه 
های واقفان را باید به سمت و سوی نیازهای 
روز جامعه برد، افزود: برخی از مزارهای  استان 
زیادی  آمد  و  رفت  مردم  اما  ندارد  شناسنامه 
باید از ظرفیت آن  به این مکان ها دارند که 

کوی  مزار  داد:  ادامه  افضلی  کرد.   استفاده 
بی بی مریم در منطقه سربیشه فاقد برق است 
که باید پیگیری های الزم در این باره انجام شود.

سهم تسهیالت اشتغال شهرستان ها 
مشخص شود

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس نیز با 
بیان اینکه سهم شهرستان ها از اعتبارات اشتغال 
باید مشخص شود، گفت: در قاین تاکنون فقط 
5 طرح اشتغال تسهیالت دریافت کرده است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط مناسبی در 

کشور جهت جذب تسهیالت در حوزه اشتغال 
های خرد فراهم است که باید نهایت استفاده را 

از این ظرفیت داشته باشیم.

۲۴ هزار رقبه در استان وجود دارد
وجود  از  نیز  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
داد  خبر  جنوبی  خراسان  در  رقبه  هزار   24
و گفت: بسیاری از موقوفات سنوات گذشته 
بوده است. حجت االسالم بخشی پور  قنوات 
اظهار کرد: 9 هزار و 300 موقوفه در استان 
رقبه  هزار   4 تعداد  این  از  که  دارد  وجود 
از  بسیاری  کرد:  بیان  وی  است.  انتفاعی 
موقوفات استان در سال های گذشته قنوات 
بوده و در بسیاری از جاها در حق موقوفات 
اظهار  است.بخشی پور  شده  فاحشی  ظلم 
بر  موقوفات  تمام  جنوبی  خراسان  در  کرد: 
مبنای اعتقادات مردم است و تمام درآمد آن 
نیز متعلق به مردم است. وی افزود: چارت 
سازمانی اداره کل اوقاف استان کفاف اداره 
موقوفات را نمی کند لذا باید در این خصوص 

پیگیری های الزم با مرکز انجام شود.

 ۱۱ طرح خراسان جنوبی
 به شورای ملی اشتغال رفت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: 
بااعتبار140  استان  اشتغال  بزرگ  طرح   11
ملی  شورای  به  تصویب  برای  تومان  میلیارد 
اشتغال ارسال شده است. رکنی با بیان اینکه 
54 طرح مصوب با 42 میلیارد تومان مربوط به 
شهرستان بشرویه است، گفت: از مجموع طرح 
های مصوب و معرفی شده بشرویه به بانک ها 
13 طرح با بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار 
پرداخت شده است.وی ادامه داد: در بیرجند نیز 
129 طرح مصوب با بیش از ۶1 میلیارد تومان 
اعتبار به بانک های عامل معرفی شده است که 
تا کنون 32 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. 
رکنی با اشاره به اینکه در خوسف 50 طرح با 
اعتبار 4۶ میلیارد تومان به بانک های عامل 
معرفی شده است، عنوان کرد: تاکنون شهرستان 
های درمیان 5۶ طرح، زیرکوه 53  طرح، سرایان 
4۶ طرح، طبس 50 طرح، فردوس 50 طرح، 
قاین ۷0 طرح،  نهبندان 8۷ طرح و شهرستان 

سربیشه ۶5 طرح به بانک معرفی کرده اند.

گروه خبر-فرماندار بیرجند با بیان اینکه از سال 
92 تاکنون روستاهایی که فاقد زیرساخت اینترنتی 
بوده هیچ تغییری نکرده و ارتقا نداشته است، گفت: 
وقتی نسبت توزیع، سرانه است عدالت بدون وضع 
نهبندان،  روستاهای  بین  تفاوتی  هیچ  و  است 
بیرجند و روستاهای شمال کشور نیست. ناصری 
در کارگروه تخصصی توسعه روستایی عشایری 
مدیریت  وقتی  تا  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
واحد روستایی در کشور تعیین تکلیف نشود وضع 
روستاها تغییر نخواهد کرد چون در قوانین باال 
دستی هنوز دیدگاه آزمایشی نداریم و یک دیدگاه 
برای کل کشور نوشته می شود و هیچ فرقی بین 
روستاهای مازندران و نهبندان نیست. وی بیان 
کرد: در بیرجند ناحیه صنعتی روستایی نداریم و 
گرفتار قانون تشکیل دهیاری های خودکفا است 
و نمی دانیم در چه حوزه هایی می توانیم ورود پیدا 
کنیم و یک نفر نماینده دولت چند سال کار می کند 
و بعد از چند سال می رود. فرماندار بیرجند گفت: 
تا قانون دهیاری ها تغییر نکند مشکالت همچنان 
باقی خواهد بود، باید پیگیری شود تا سندهای 

شود.  مشخص  شهرستانی  و  استانی  توسعه 

سیر صعودی مهاجرت به شهرها
 آسیب شناسی شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیزگفت: با 
 وجود برنامه ها و اقداماتی که در روستاها انجام 
می دهیم همچنان شاهد سیر صعودی مهاجرت 
به شهرها هستیم که این موضوع باید علت یابی 
و آسیب شناسی شود.علوی افزود: تهیه طرح های 
روستایی باید با ارائه شرح خدمات بوده همچنین 
با فرمانداران شهرستان ها نشست هایی برگزار تا 
برای هر شهرستان با توجه به اقلیم و مقتضیات 
موجود طرح تهیه شود. وی گفت: اگر امروز در 
روستاییان  برای  اساسی  فکر  جنوبی  خراسان 
یکی  عنوان  به  نوجوان  و  جوان  قشر  ویژه  به 
از موضوعات اساسی نشود در آینده نه چندان 
بیشتری مواجه خواهیم شد.  با مشکالت  دور 
آبی  منابع  وضعیت  به  اشاره  با  مقدم  علوی 
روستاها  در  وقتی  کرد:  اظهار  روستاها،  در 
حتی  ندارد  وجود  مردم  برای  آشامیدنی  آب 

فراهم کردن بهترین امکانات زیرساختی نیز 
نمی تواند موجب ماندگاری جوانان در روستا 
شود. علوی مقدم  افزود: اگر می خواهیم در 
توسعه روستاها موفق باشیم باید از تجربیات 

جهانی در این زمینه استفاده کنیم.

مشکالت شهرستان به شهرستان 
بررسی شود

فرماندار بشرویه نیز در این جلسه اظهارکرد: سال 
92 طرح موضوع مخابرات  شد اما هنوز مشکالت 
وجود دارد و در این کارگروه باید شهرستان به 
زمان زاده  شود.  بررسی  مشکالت  شهرستان 
افزود: همه مشکالت اعتباری نیست و مقرراتی 
حاکم شده که جلوی کار مردم هم گرفته شده 
و باید دستور صادر شود تا مشکالت شهرستان به 
شهرستان بررسی شود. وی اظهار کرد: در بشرویه 
بعد 19 سال خشکسالی وقتی چشم مان به آب 
می افتد خوشحال می شویم آب قنات بشرویه ۶0 
درصد زیر نظر اوقاف است و در روستاها اما چه 
محصوالتی کشت می شود مالکیت مردم هم 

محترم است و باید جهاد کشاورزی بهتر نظارت 
قانون  براساس  طبیعی  منابع  گفت:  کند.وی 
فشارهای خود را کمتر کند از طرفی در استان 
معادن داریم اما اجازه کار نداریم چون  مثال چند 

بوته  در حیطه معدن وجود دارد.

مهاجرت معکوس با اشتغال زایی از 
طریق صنایع دستی محقق می شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی  به صنایع  توجه  گفت:  گردشگری هم 
در حوزه اشتغال زایی روستایی می تواند زمینه 

مهاجرت معکوس را به وجود آورد. رمضانی با 
روستا  توسعه  برای  برنامه ریزی  در  اینکه  بیان 
باید از مشورت افراد صاحب نفوذ در آن منطقه 
نیز بهره مند شویم، ادامه داد: در حل معضالت 
روستا و برنامه ریزی برای آن باید اولویت ها را 
در نظر بگیریم  در حالی که به واسطه نبود سند 
توسعه روستا این اتفاق نمی افتد.وی افزود: در حوزه 
گردشگری روستا نیز توانمندی ها و ظرفیت های 
خاصی به ویژه در بحث صنایع دستی وجود دارد 
که بی شک در بحث ایجاد کار و اشتغال برای 
جوانان روستایی خراسان جنوبی مفید و مؤثر است.

امروزمعارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 

صداوسیما- مراسم معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان امروز برگزار می 
شود. ناصر نبی زاده، امروز به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی معارفه 
خواهد شد. پیش از این احمد محبی به مدت 4 سال در این سمت، خدمت کرده است.

 افزایش نرخ کرایه حمل کاال در استان

بیرجند، بدون ناحیه صنعتی روستایی

نیات واقفین به سمت حل بحران آب هدایت شود

برگزاری نخستين جشنواره نيرو  و  رسانه

نخستین جشنواره نیرو  و رسانه  با شعار محوری مدیریت 
مصرف و تقاضا برگزار می شود. وزارت نیرو این جشنواره 
را با هدف توسعه مشارکت رسانه ها در رسیدن به اهداف 
اصالح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان، جلب 
اعتماد عمومی و اطالع رسانی به هنگام و صادقانه و 
همچنین ارج نهادن به تالش های سازنده اصحاب 
با شعار محوری »مدیریت  این صنعت و  رسانه در 
مصرف و تقاضا« برگزار می کند.صاحب نظران، فعاالن 
عرصه رسانه و عالقه مندان می توانند آثار خود را در 
قالب تیتر، گزارش، مصاحبه، طرح، اینفوگرافی، طنز و 
کاریکاتور، سرمقاله و یادداشت، مقاله، عکس و گرافیک 
و صفحه آرایی و موشن گرافی ارسال کنند .»توسعه 
انرژي هاي نو«، »مدیریت مصرف انرژي«، »دیپلماسي 
آب و انرژي«، »تعادل بخشي آب هاي زیرزمیني«، 
»اقتصاد مقاومتي و حمایت از تولید ملي در صنعت آب و 
برق«، »مدیریت به  هم پیوسته منابع آب، خاك، انرژي و 
پسماند«، »نقش علوم اجتماعي در مدیریت آب و برق« 
از جمله محورهای نخستین جشنواره نیرو و رسانه است. 
عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند 
آثار خود را که تا 31 مرداد امسال در یکي از رسانه هاي 
رسمي، مکتوب و دیداري و شنیداري تولید و منتشر 
شده است، تا 15 شهریور از طریق وب سایت جشنواره 
شرکت  کنند.هر  ارسال   pr.moe.gov.ir نشانی  به 
کننده مي تواند در هر رشته دو اثر منتخب خود را برای 
جشنواره ارسال کند و شرکت کنندگان مي توانند برای 
 کسب اطالعات بیشتر با شماره 81۶0۶088 - 021 

دبیرخانه جشنواره  تماس بگیرند.

ماشين های سيار عرضه ميوه  در بيرجند 
با حکم قضایی جمع آوری می شود

دادرس مقدم-ماشین های سیار عرضه کننده میوه و 
تره بار، در صورت مستقر نشدن در مکان های پیش 
بینی شده ، از سوی اداره اجرائیات شهرداری بیرجند 
با حکم قضایی جمع آوری و به این مکان ها منتقل 
می شوند. رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
گفت:  بیرجند  شهرداری  کشاورزی  های  فرآورده  و 
 ساماندهی این خودروها با هدف جلوگیری از سد معبر ،

رونق بازار و کمک به اقتصاد و اشتغال این افراد اجرا می 
شود. خسروی با بیان اینکه 4 بازار روز در بیرجند شامل 
بازار غفاری، پاسداران، میوه و تره بار، چهارشنبه بازار 
برای جانمایی ماشین های سیار آماده شده که ظرفیت 
جانمایی برای تمامی خودروهای سیار متقاضی را دارد، 
افزود: عالوه بر این بازار روزها، بازار روز رجایی با 35 
غرفه و هزینه 35 میلیون تومان برای این خودروها آماده 
شده ولی هیچگونه استقبالی برای استقرار در این مکان 

از سوی ماشین های سیار نشده است.

تغيير ساعت کار در ادارات شهرستان های 
طبس و نهبندان

صداوسیما-ساعت کاری در شهرستان های طبس و 
نهبندان از امروز یک ساعت زودتر آغاز می شود. بر 
اساس اعالم استانداری در خصوص اجرای تصویب نامه 
هیئت وزیران مبنی بر تغییر ساعت کار اداری در فصل 
گرما و رعایت الگوی مصرف برق، ساعت شروع به کار 
ادارات در شهرستان های طبس و نهبندان از امروز 20 
تیر تا 31 مرداد، نسبت به روزهای قبل ، یک ساعت 

زودتر شروع و یک ساعت زودتر خاتمه می یابد. 

  کم رنگ شدن ارزش ها بالی جان جامعه
نماینده ولی فقیه در استان گفت: کم رنگ شدن ارزش 
ها از بالهای پیش روی جامعه کنونی بوده که حیا را 
گرفته است. به گزارش مهر، عبادی روز گذشته در 
جمع کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان بیان 
کرد: اشتغال در این اداره کل به نوعی شانس محسوب 

می شود.وی دستگیری از نیازمندان را بسیار حائز اهمیت 
دانست و گفت: این سازمان به ظاهر نیازهای محتاجان 
را رفع می کند، اما در باطن نیز دارای ظرافت های زیادی 
است.آیت ا... عبادی با بیان اینکه بخش اعظمی از افراد 
تحت پوشش این سازمان از اقشار کم درآمد هستند، 
گفت: خدمت در این شغل به نوعی کاری انسانی است. 
وی با اشاره به شمال شهر بیرجند، بیان کرد: مردم این 
منطقه به لحاظ دور بودن از خدمات مانند مرکز درمانی 
در شرایط سخت تری قرار دارند.وی با بیان اینکه برخی 
از افراد این منطقه از شهر به کرایه رفت وآمدشان هم 
محتاج هستند، گفت: اگر دریافت خدمات حق ملی برای 
مخاطبان مشخص شده، باید به گونه ای باشد که آن  ها 
را مجبور به ابراز نیاز نکند. مدیر درمان تأمین اجتماعی 
استان نیز در این دیدار گفت: از 25 تیر سال گذشته 
تاکنون موفقیت های  زیادی در حوزه درمانی تأمین 
اجتماعی استان داشته ایم.فیروزی با بیان اینکه خدمات 
این بخش از سه میلیون رکورد به چهار میلیون و 300 
رکورد رسیده است، افزود: همچنین در رتبه بندی مقیاس 
تخت به ازای بیمار، از آخر به اول رسیده ایم.وی با اشاره 
به پروژه های عمرانی حوزه درمان بیان کرد: سه پروژه 
جدید شامل ایجاد مرکز درمانی در شمال شهر بیرجند، 
اجرای پروژه پلی کلینیک در قاین و ایجاد مجتمع 

همایشی و آموزشی در بیرجند در دست اجرا است.

سمينار آموزشی فن بيان
 و آیين سخنوری برگزار شد

کاوش- سمینار آموزشی فن بیان و آیین سخنوری 
با مشارکت اتاق بازرگانی بیرجند و موسسه فرهنگی 
و هنری عرفان روز گذشته با حضور مدیر مسئول 

تاالر  در  مجری  ایران  سخن-  شهریاران  موسسه 
غدیر برگزار شد. دکتر فریبا علومی یزدی که کارنامه 
و  بیان  فن   ، سخنوری  فنون  زمینه  در  درخشانی 
ارتباطات دارد به عنوان مدرس این سمینار، فنون 
سخنوری و بیان را به جامعه هدف ارائه کرد. در این 
دوره آموزشی مباحثی از قبیل فن بیان، ارتباط موثر 
و آیین سخنوری مطرح و تدریس شد.کاهنی ، مدیر 
اجرایی سمینار ، تصریح کرد: به زودی دوره تکمیلی 

این سمینار در استان برگزار می گردد.

صدور روزانه 4 اخطار برای اصناف

 حسینی- رئیس اتاق اصناف مرکز استان با بیان این 
که روزانه به طور متوسط چهار اخطاریه برای اصناف 
صادر می شود، عنوان کرد: ۶۷ واحد صنفی نیز پلمپ 
شده اند. ظهر دیروز نشست خبری مشترك رئیس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور بازرسی 
و نظارت از واحدهای صنفی، غیرصنفی و خدماتی  
برگزار شد. شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت با بیان این که برخی نامالیمات در بازار و 
اقتصاد کشور منجر به تشدید نظارت ها در بازار شده 
است، افزود: در همین راستا 10 تیم گشت مشترك 

صبح و عصر بازرسی ها را انجام خواهند داد. 
وی با اشاره به این که تیم های گشتی با تخلفات 
برخورد جدی خواهند کرد، ادامه داد: مردم هم ناظران 
به  را  تخلفات  توانند  می  و  هستند  ما  نامحسوس 
سامانه بازرسی سازمان گزارش دهند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت وجود ۶40 ناظر در استان 
را کافی ندانست و افزود: فقط 20 درصد از شکایت 
ها به تعزیرات حکومتی است که باید این تعداد هم 
کمتر شود. شهرکی خاطرنشان کرد: انتظار می رود 
شرکت های تعاونی مصرف وابسته به ادارات دولتی 
در عرضه کاالی مورد نیاز همکاری کنند تا از ظرفیت 

دستگاه های دولتی برای ایجاد تعادل استفاده شود.
وی در پایان به خطاب به صنعتگران، بازرگانان و تجاری 
که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند، اشاره و 
تاکید کرد: این رسته از فعاالن اقتصادی با حضور در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت یا در سایت سازمان 
مبلغ ارز مورد نیاز خود را ثبت نام کنند. تهوری معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هم 
با تاکید بر این که تمام اصناف و واحدهای خدماتی 
موظف به درج قیمت بر روی کاال یا نصب نرخنامه 
جلوی دید مشتری هستند، گفت: شرکت های پخش، 
توزیعی و تولیدی موظف به ارائه فاکتور خرید به بازرسان 
هستند که در همین راستا درخواست می کنیم متولیان 
امر فاکتورها را در مغازه نگهداری کنند. وی با اشاره به 
این که بنکداران، انبارداران و عمده فروشان موظف اند 
ماهانه موجودی انبار خود را ارائه دهند، عنوان کرد: برای 
بازدارندگی و رضایت مردم، متخلفان در محل اعمال 
قانون خواهند شد.علیزاده رئیس اتاق اصناف مرکز 
استان نیز در این جلسه از پلمپ ۶۷ واحد صنفی خبر 
داد و بیان کرد: بازرسی اتاق اصناف روزانه 40 تا 50 
بازرسی را انجام می دهد. وی گفت: بیشتر واحدهای 
صنفی به علت نداشتن پروانه صنفی پلمپ شدند و 
اکثرشان در حوزه خواربار است. وی با بیان این که 
روزانه به طور متوسط چهار اخطاریه برای اصناف 
صادر می شود، افزود: از واحدهای صنفی خواستاریم 

در شرایط کنونی همچون گذشته ما را یاری کنند.

* معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان از فروش بلیت ناوگان حمل 
و نقل عمومی جاده ای  با اتوبوس از طریق دفاتر 

پیشخوان دولت  استان خبرداد.
*مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
ثبت نام در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر 

خراسان جنوبی تا امروز تمدید شد.
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
گفت: شعبه دوم کانون زبان کودکان و نوجوانان تا 

نیمه دوم امسال در بیرجند راه اندازی می شود.
*مسئول بسیج دانشجویی فردوس گفت: فعالیت 8 
گروه اردوهای جهادی دانشجویی با هدف عمران و 

آبادانی در روستاهای این شهرستان آغاز شد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: تا پایان هفته 
وزش باد شدید در استان پیش بینی شده که به ویژه 
در نیمه شرقی سبب خیزش گرد و خاك، کاهش دید 

افقی و کیفیت هوا خواهد شد.
*معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان از راه اندازی سامانه تلفنی 1521 

در شرکت توزیع برق خبر داد.
*مدیرکل ثبت احوال گفت: از ابتدای طرح صدور 
جلد  و 22۶  هزار  تاکنون 20۷  مکانیزه  شناسنامه 

شناسنامه در خراسان جنوبی صادر شده است.
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  *رئیس 
شهرداری گفت: برنامه های شاد و متنوع برای خانواده ها 
و کودکان در پارك های شهر بیرجند اجرا می شود.

اخبار کوتاه

ساماندهی  ستاد  جلسه  گذشته  رضایی-روز 
مدیر  و  استاندار  حضور  با  استان  جوانان  امور 
فرمانداران  همچنین  و  جوانان  و  ورزش   کل 
شهرستان های تابعه و مدیران استانی برگزار شد.

کرد:  بیان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیر کل 
اینکه  برای  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد 
به  مربوط  امور  در  بیشتر  بهروری  به  بتواند 
باشد. داشته  کار  تقسیم  باید  برسد   جوانان 

آینده  تا دو هفته  ادامه داد:  مهران سرپرست 
سند توسعه ورزش به استانداری داده خواهد شد 
تا به عنوان برنامه ای در 5 سال آینده، محوری 

برای تقسیم کارها باشد.
وی با اشاره به اینکه مسائل مربوط به جوانان 
پیچیده و دارای جنبه های زیادی است و از حوزه 
سازمانی اداره کل ورزش و جوانان خارج است ، 
بر لزوم همکاری تمام نهادها و همگرایی بین 
بخشی برای رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کرد 
و افزود: 8 کمیته ذیل ستاد تخصصی وجود دارد 
که مربوط به موضوعاتی مانند: ازدواج، اوقات 
فراغت،آسیب های اجتماعی ، پیگیری مصوبات 
و... در حوزه جوانان است که بر اساس برنامه 

ستاد سامان دهی امور جوانان استان و شهرستان 
ها جلسات سامان دهی امور جوانان باید  مرتب 
و هر ماه برگزار شود تا از این طریق بتوان به 

اهداف پیش رو دست پیدا کرد.

در حوزه سمن ها 
سیاست مشخصی نداریم

سرپرست تصریح کرد: یکی از مشکالتی که 
است  نشاط  همواره مطرح می شود، موضوع 
که وابسته به عوامل زیادی است و برای این 

منظور برنامه جامعی ارائه خواهد شد تا به صورت 
متوازن در تمام نقاط استان و شهرستان های 
باشد.اسدی،  داشته  وجود  هایی  برنامه  تابعه 

استاد دانشگاه بیرجند  هم بیان کرد: در حوزه 
جوانان فعالیت های علمی زیادی انجام گرفته 
است و با اینکه 10 سال از تشکیل این ستاد می 
گذرد هنوز آمارها در این حوزه ناقص و هدف 
مشخصی ندارد. اسدی ادامه داد: در حوزه سمن 
ها سیاست مشخصی نداریم و در دوره ای به آن 
بها داده شد و در دوره ای از آن غفلت شد. وی با 

اشاره به اینکه دستگاه های مرتبط با امور جوانان 
به طور مشخص نمی دانند که  در این حوزه چه 
باید انجام دهند، بر لزوم سند توسعه ورزش تاکید 

کرد و افزود: با تدوین سند توسعه ورزش و بانک 
اطالعات جوانان، می توان برنامه ای راهبردی 

برای این حوزه تعریف کرد.

در حوزه اوقات فراغت متولی وجود ندارد
عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: 
در دو حوزه ازدواج و اوقات فراغت دستگاه های 

مرتبط ضعیف حاضر شده اند و در حوزه اوقات 
فراغت متولی وجود ندارد که می طلبد اداره ورزش 
و جوانان در این دو حوزه پررنگ تر ظاهر شود و 

در این زمینه برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

 مسائل مربوط به جوانان
 باید در اولویت باشد

استاندار نیز در این جلسه بیان کرد: در مسائل مربوط 
به جوانان باید اولویت ها در نظر گرفته شود و در 
پیگیری موضوعات طبق راهبردها  عمل شود و 
در این زمینه از تمام توان جوانان در امور اجرایی، 
نظارت و کمک های جانبی استفاده شود. وی با 
اشاره به موضوع نشاط در جامعه  بر ورود سمن 
ها به حوزه ورزش همگانی تاکید کرد و ادامه داد: 
برای حل مشکالت در این حوزه ابتدا باید تعریف 
دقیقی از نشاط  داشته باشیم و نهادهایی مانند سمن 
ها می توانند در ایجاد نشاط اجتماعی با ابزارهایی 
مانند ورزش همگانی بسیار موثر باشند .شهردار نیز 
در زمینه ورزش همگانی بیان کرد: هر سمنی که 
در زمینه ورزش همگانی بتواند کاری انجام دهد 
شهرداری تمام هزینه های مربوط را تقبل می کند.

کار جوانان باید به جوانان سپرده شود
در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان بیان شد:
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
أقلُّ ما یكوُن في آِخِر الّزماِن أٌخ یُوثَُق بِه أو ِدْرَهٌم من َحالٍل

کمیاب ترین چیز در آخر الزمان برادری قابل اعتماد، یا درهمی حالل است.
)تحف العقول : ص54(

  

او قبال هم دروغ هایی علیه 
رئیس جمهور مطرح کرده بود

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به 
صحبت های ذوالنور، نماینده مجلس که گفته بود 
پسر رئیس جمهور سه تابعیت دارد، گفت:  نماینده ا ی 
در مصاحبه با روزنامه اعتماد اتهاماتی را متوجه پسر 
تکذیب  اتهامات  این  است.  کرده  جمهور  رئیس 
می شود. آن پسر نه تابعیت جای دیگری را دارد، 
ویزای  نه  بلندمدت،  ویزای  نه  اقامت،  کارت  نه 
کوتاه مدت و نه اصال سفر خارجی می رود! او قبال 
هم دروغ هایی علیه رئیس جمهور مطرح کرده بود.

آنچه روحانی به قالیباف نسبت داد 
جفا به نیروی انتظامی بود

طالیی فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در مورد 
را  تاریخ  نمی شود  گفت:   82 سال  18تیر  حوادث 
عوض کرد. در جلسه ای با حضور روحانی، معین و 
وزیر کشور به پلیس ابالغ کردند و اختیار دادند که 
برای جمع کردن موضوع وارد کوی شوند. فردای 
آن روز قالیباف من را خواست و گفت »اجازه ورود 
به کوی داده شده اما شما تدبیر خودت را عمل کن 
نداریم.« من هم  به کوی  هر چند ما قصد ورود 
علیرغم این اجازه از این مصوبه استفاده نکردم و 
ماندم تا لحظه ای که دانشجویان خودشان از پلیس 
خواستند وارد کوی شوند. آنچه به قالیباف نسبت 

داده شده بود جفا به نیروی انتظامی بود. 

اسناد ادعاهای خود را به محکمه 
ارائه کنید

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: مدتی 
اثبات  ادعاهای  و  اظهارات  افراد  برخی  که  است 
نشده ای نسبت به شورای نگهبان مطرح می نمایند، 
باید گفت که بهترین راه، ارائه اسناد چنین ادعاهایی 
به محکمه است که با متخلفان احتمالی برخورد شود، 
چراکه اگر شخصی اطالعاتی از جرم یا تخلفی داشته 
باشد و عامدا آن را پنهان کند، می تواند خود نوعی 
تخلف محسوب شود. بنابراین باید گفت وعده ما در 
دادگستری تا با بررسی ادعاهای مطرح شده نسبت 
باشد. حاکم  قضایی  رای  آنها  سقم  و  صحت  به 

بازداشت من فردای دیدار 
با رهبری، بی تدبیری بود

معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی که 
انقالب  رهبر  حضور  در  سخنرانی  از  بعد  روز  یک 
بازداشت شد، ضمن رد ارتباط بازداشت خود با انتقادات 
مطرح شده در افطاری بیت رهبری گفت: البته این بی 
تدبیری بود فردی که به واسطه سخنرانی در دیدار 
دانشجویان با رهبر انقالب مورد توجه افکار عمومی 
شود.  بازداشت  دیدار  این  فردای  است،  گرفته  قرار 

ایران در امور داخلی اعراب 
دخالت نکند

الجبیر، وزیر خارجه عربستان گفت: روابط کشورهای 
عربی با ایران باید بر پایه احترام به تمامیت ارضی 
کشورهای عربی و عدم دخالت در مسائل داخلی 
است  سال  چهار  حدود  که  الجبیر  باشد.  آن ها 
عملیات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرده، عموما 
در سخنرانی هایش علیه ایران موضع گیری می کند.

منافع ایران از برجام تامین نشود 
دلیلی برای ماندن در آن نداریم

خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: 
آنچه مهم است، تبدیل اراده سیاسی اروپا در حمایت از 
برجام، به اقدامات عملی در راستای اجرای برجام است، 
به طوری که منافع ایران از برجام تامین شود، در غیر 
این صورت، چه دلیلی وجود دارد که ایران در برجام 
باقی بماند. ما بر اساس متن برجام این حق را داریم 
که در برابر نقض عهد دیگران، به خصوص اینک که 
آمریکا از این توافق هسته ای خارج شده است، به طور 
متوقف  را  تعهدات خود  اجرای  از  یا بخشی  کامل 
کنیم، ولی به اروپا این فرصت را داده ایم تا ببینیم اروپا 
چگونه می خواهد اراده خود را به عمل ترجمه کند.

منافع برخی در ناآرامی و تنش 
است

گفت:  سیاسی  فعال  فراهانی،  صفایی  محسن 
متاسفانه در کشور ما منافع ملی یک موضوع مغفول 
مانده است، چون نهادهای مدنی حضور ندارند. از 
سال 8۳ تا سال ۹۳ درآمد ارزی ایران یک درآمد 
منافع  افسانه ای  درآمد  این  است.  بوده  افسانه ای 
خیلی ها را تامین کرد. برخی به دنبال این هستند که 
چگونه می توانند به راحتی فضا را به گونه ای کنند که 
آن منافع دوباره برایشان تامین شود و در این راستا 
امروز از جنگ و ناآرامی و تنش استقبال می کنند. 

اجازه نمی دهیم جیب مردم 
را بزنند

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: 
در حالی که همه به دنبال مقاومت هستند، عده ای به 
دنبال این هستند که حتی در این شرایط هم جیب 

مردم را بزنند، اما ما اجازه نمی دهیم.

تحرکات امیدبخشی از سمت دولت مشاهده نمی شود

فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت روحانی 
از برقراری ارتباط مناسب و عمیق با مردم ناتوان بوده و 
موفق نشده یک ارتباط سازنده با افکار عمومی برقرار 
کند و کارشناسان زیادی این مسأله را متذکر شده بودند، 
با این وجود این وضع در دولت اصالح نشد. به نظر 
می رسد فاصله دولت روحانی در دولت دوازدهم از مردم بیشتر هم شده است. 
در شرایط کنونی مردم تحرکات امیدبخشی از سمت دولت مشاهده نمی کنند. 

هرکس  نمی تواند کار کند باید برود

و  اول رئیس جمهور  پالیزدار مشاور معاون  کاظم 
با مفاسد اقتصادی درباره جلسه  دبیر ستاد مبارزه 
اخیر جهانگیری با رئیس جمهور گفت: من در جلسه 
نبودم، اما می دانم آقای جهانگیری در این جلسه 
همان حرف هایی را  مطرح کرده که همیشه مطرح 
می کند. وی افزود: آقای جهانگیری در این جلسه گفت: باید تالش و کار 

کرد و کسی که نمی تواند یا نمی خواهد کار کند، نباید ادامه بدهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهورگفت: امروز کشور با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کند 
نه اینکه در وضعیت بحرانی قرار دارد 

بلکه نیاز به مدیریت خوب است که 
از  پس  یکی  را  مشکالت  بتوانیم 
دیگری پشت سر بگذرانیم. وی بیان 
کرد: دشمنی آمریکا با ایران سابقه 
۴۰ ساله دارد، اما امروز که با ایجاد 

فشار و بحران اقتصادی وارد تنش 
با ما شده است وضع بسیار متفاوت 
است و نیاز به همدلی مردم و ورود 
هرچه بیشتر نخبگان داریم. وی با 

اظهار اینکه دشمن در صدد است که 
اقتصاد ایران را در حوزه نفت، تجارت 
و بخش های مختلف اقتصادی دچار 
خلل کند، گفت: دولت با برنامه ریزی 
شرایط  کردن  رد  دنبال  به  دقیق 

بحرانی است، اما به تنهایی قادر به 
گفت:  جهانگیری  نیست.  کار  این 
مشکالت پیش رو فلج کننده نیست 
و ما توانمندی های زیادی در کشور 
داریم و باید آن ها را کشف کنیم. وی 
با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام 
باعث غافلگیری ما شد، گفت: ایران 
در برجام به تمام تعهدات خود عمل 
کرد و آژانس بین المللی هم این را 
اعالم  با  جهانگیری  می کند.  تایید 
اینکه به دنبال ثبات ارزی در کشور 
هستیم و به زودی شاهد آن خواهیم 
بود، بیان کرد: تمام کاال های اساسی 
وارد کشور خواهد شد. وی به عرضه 
نفت در بورس اشاره کرد که عده ای 
می ترسند با این اقدام شاهد تجربیات 
ایجاد  خواهان  گفت:  باشیم،  قبل 
تبادالت بانکی و تخصیص ارز دولتی 
به گروه های فعال اقتصادی هستیم.

دولت با برنامه ریزی دقیق به دنبال رد کردن شرایط بحرانی است 
اما به تنهایی قادر به این کار نیست

عضو  بطحایی،  سیدهاشم  ا...  آیت 
گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس 
دموکراسی  مهد  را  خود   فرانسه 
می خواند اما ماه ها جامعه اش به 
هم ریخته و شلوغ بود. در آمریکا و 
وجود  انگلیس هم همین وضعیت 
 دارد، اما اگر در ایران یک ترقه ای

در شود و چهارنفر به تحریک غرب 
آنها خوشحال  کنند،  ایجاد  ناآرامی 
کسانی  از  انتقاد  با  وی  شوند.  می 
و  ارز  بازار  التهاب  مسئله  به  که 
می  افزود:  زنند،  می  دامن  سکه 
شده  گران  سکه  و  دالر  گویند 
است، دالر و سکه چیست؟ مگر ما 
به دالر و سکه وابسته ایم که عده 
بیگانه خرابی  به  وابسته  ای مزدور 
دالر  انقالبی  ملت  بیاورند.  بار  به 
به  نباید  بیاندازد، کسی  باید دور  را 
خاطر این مسئله خود را ببازد. عضو 

مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: 
قرآن می فرماید »اگر صبر کنید و 
بترسید  خدا  از  و  باشید  داشته  تقوا 
و  خودخواهی  و  تفرقه  از  دست  و 

زراندوزی و خودپسندی بردارید هیچ 
لطمه و آسیبی به شما نمی رسد«. 
اوایل انقالب، مردم نان خانه شان 
را برای جبهه ها می فرستادند و در 
نهایت پیروزی از آن ملت ایران شد؛ 

مراقب  و  حافظ  آگاه،  خدا  بنابراین 
ملت ایران است. وی افزود: ترامپ 
کاخ  نه  است  سفید  کوخ  مستأجر 
سفید. دیوانه ای در عرصه بین الملل 

برخی  یا  ها  اروپایی  حاال  و  آمده 
ترسند،  می  او  از  عربی  کشورهای 
حق دارند چون خدا را ندارند. اما من 
به تمام ملت غیرتمند ایران، دولت و 
مجلس می گویم »ما خدا را داریم«.

مگر به دالر و سکه وابسته ایم که عده ای مزدور وابسته به بیگانه 
خرابی به بار بیاورند

منتظر اعدام مفاسد اقتصادی در میدان آزادی هستم

مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس  خجسته  امیر 
باید هر چه سریعتر  اینکه دولت  بیان  با  اقتصادی 
مسئوالن اقتصادی خود که ماه ها در پی تذکر و تغییر 
آنها بودیم و تا به امروز هم با ایراد سوال و رای قاطع 
نمایندگان دو کارت زرد به آنها داده ایم، تغییر دهد، 
گفت: بنده مانند بقیه مردم منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی دستگیر شده در 
میدان آزادی هستم تا همه ببینند نظام مقتدرانه با فساد اقتصادی برخورد می کند.

دیدار فرماندار خوسف با رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی * عکس: سپیده قلندریحرکت هیئت های عزاداری در بیرجند همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع(گردشگری در روستای رزگ بیرجند * عکس: مجتبی گرگی

شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:  
 32465050     

32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 
آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 

شماره مدیریت : 09158644731 - مقری آژانس ایران
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
یَعیُش النّاُس بِاِْحسانِِهْم اَْکثََر مِّما یَعیشوَن بِاَْعماِرِهْم َو یَموتون بُِذنوبِِهْم اَْکثََر مِّما یَموتوَن بِآجالِِهْم

مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیكوکاری خود زندگی می  کنند و بیشتر 
از آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می  میرند.

)دعوات الراوندی: ص 291، ح 33(
 

سفر خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان 
عکس: جواد رضایی

سفر  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خبری  نشست  در  گذشته  روز  رضایی-  جواد 
خیرخواهانه گروه فوق تخصصی جراحی پالستیک و ترمیمی به استان خبر داده شد.

دکتر قائمی بیان کرد: با تالش های صورت گرفته،خوشبختانه رضایت این گروه برای انجام کارهای 
خیرخواهانه در مناطق محروم و آسیب پذیر استان جلب شده است که امیدواریم نقطه شروعی 
برای ورود دیگر متخصصان و جراحان به استان باشد. وی ادامه داد: جلسات متعددی در یک سال 
گذشته توسط حوزه های معاونت درمان، توسعه، امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده 
است و همچنین هماهنگی های الزم با حضور استانداری و فرمانداری صورت گرفته است که اکنون 

به نتیجه رسیده است.
150 نفر کاندیدای عمل جراحی خواهند بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین با بیان اینکه 1200 بیمار در سامانه برای دریافت 
خدمات درمانی ثبت نام کرده اند، افزود: این افراد از سراسر استان و همچنین خارج از استان 
هستند که  150 نفر کاندیدای عمل جراحی خواهند بود. دکتر قائمی ادامه داد: اعضای این 
گروه 34 نفر که شامل، فوق تخصص جراحی پالستیک، ارتوپد، متخصص بی هوشی و کارشناس 
 اتاق عمل هستند که با همکاری نیروهای اتاق عمل بیمارستان های امام رضا )ع( و بیمارستان 
ولی عصر )عج( در مدت حضورشان به بیماران خدمات خواهند داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با بیان اینکه به طور کلی 120-150 عمل جراحی در این حوزه انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: بیمارستان رازی از تاریخ 12 تا 16 تیر به طور تمام وقت در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت 
و عمل جراحی دیگری انجام نخواهد شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز با اشاره به فعالیت 
این گروه در زمینه های درمان بیماران دچار عارضه های مادرزادی سر و صورت بیان کرد: این سفر 
بیست و دومین سفر این گروه به مناطق محروم می باشد که با هدف خیرخواهانه صورت می گیرد.

پیش بینی سرویس ایاب و ذهاب و محل اسکان برای بیماران
دکتر دهقانی ادامه داد: با هماهنگی همه دستگاه ها در استان اقدامات خوبی در زمینه اطالع 
رسانی به مردم انجام شده است تا شناسایی بیماران به صورت کامل صورت بگیرد و همچنین 
برای درمان هیچ هزینه ای از بیماران دریافت نشود. وی با اشاره به اینکه اطالعات افراد بیمار که 

در سامانه »مرهم« ثبت نام  کرده اند در اختیار این گروه قرار دارد، افزود: بیمارانی که نیاز به عمل 
جراحی داشته اند، با توجه به این اطالعات شناسایی شده اند و برای روز اول و دوم حضور این 
گروه در نوبت جراحی قرار گرفته اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: با هماهنگی 
های صورت گرفته با فرماندارهای هر منطقه سرویس ایاب و ذهاب برای بیمارانی که دارای وسیله 
نقلیه نیستند، پیش بینی شده است. همچنین با کمک بسیج جامعه پزشکی و سایر دستگاه ها 
اقداماتی برای اسکان بیماران نیز انجام شده است که می توان مدرسه تقوا واقع در خیابان توحید 
با ظرفیت 60 نفر، دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت 80 نفر، مهمانسرای استانداری با ظرفیت 50 نفر، 
درمانگاه موسسه حضرت علی اکبر)ع( با ظرفیت 50 نفر و مهمانسراهای ارتش و سپاه را نیز نام 
برد. همچنین کمیته امداد نیز اسکان بیماران تحت پوشش را تقبل کرده است. دکتر دهقانی افزود: 
مشکل اصلی افرادی که ناهنجاری در سر و گردن دارند، هزینه های باالی جراحی است که بعضی 
افراد قادر به پرداخت آن نیستند، ولی بعد از عمل هزینه های زیادی برای بیمار وجود نخواهد 

داشت. 
7 اتاق عمل در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت

شده  تشکیل  رازی  بیمارستان  در  کارشناسی  های  تیم  کرد:  بیان  رازی  بیمارستان  سرپرست 
است و فرآیندهای الزم برای پذیرش بیماران صورت گرفته است، ورودی بیماران از ضلع جنوبی 
بیمارستان خواهد بود و پذیرش اولیه و غربالگری بیماران توسط این گروه و بعد از آن نیز پذیرش 
نهایی، بستری و درمان صورت خواهد گرفت. دکتر وجدان ادامه داد: 7 اتاق عمل در اختیار این 
گروه قرار خواهد گرفت، در این مدت ساعت کاری نخواهیم داشت و بخش های ما برای پذیرش 
بیماران آمادگی کامل دارند. همچنین مشکل نیروی انسانی وجود ندارد که امیدواریم به طور 
شایسته به این بیماران خدمت رسانی شود. معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز حضور این گروه داوطلب را در استان موثر دانست و بیان کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت 
گرفته است، تا پایان سال، شاهد حضور گروه های داوطلب دیگر در استان خواهیم بود. حسینی 
افزود: با کمک دانشگاه علوم پزشکی تعداد 30 پروژه در استان در حال انجام است که تعداد زیادی 
از آن مراکز جامع سالمت است و تا پایان سال 80 درصد از پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید.

در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان شد:

عالقه مندان می توانند با توجه به شرایط ذیل جهت ثبت نام اقدام کنند
تاریخ دوره نوزدهم تا بیست و هفتم تیر از ساعت  8/30 تا 14

این دوره مجموعه ای از 9 مبحث آموزشی است 
 که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.

* مراحل رشد  * رفتار با کودک  * بازی  * هنر * رویکردهای آموزشی 
* قصه گویی  * حقوق کودک و...

عالقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند  32233701

انجمن دوستدار کودک وخانواده 
خراسان جنوبی

 دوره جدید تربیت مربی کودک 
را برگزار می کند 

دوره رتبیت مربی کودک

مقطع تحصیلیرشته و گرایش )با آزمون(کد رشته

کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی 20805

کارشناسی ارشدحقوق خصوصی20807

کارشناسی ارشدحقوق ثبت اسناد و امالک20835

کارشناسی ارشدفقه و حقوق جزا20837

کارشناسی ارشدحقوق مالی - اقتصادی20840

کارشناسی ارشدفقه و حقوق خصوصی20450

الهیات و معارف اسالمی- 20407
فقه و مبانی حقوق اسالمی

کارشناسی ارشد

مدرسی معارف اسالمی - 20462
اخالق اسالمی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسالمی - 20432
فلسفه و حکمت  اسالمی

کارشناسی ارشد

21254 - بازرگانی  مدیریت 
بازاریابی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی- طراحی 21041
سازمان های دولتی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی - بودجه و 21050
مالیه عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی21215

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی20701

کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی20702

کارشناسی ارشدروانشناسی شخصیت20703

استثنایی )عقب 20611 کودکان 
ماندگان ذهنی(

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلیرشته و گرایش ) با آزمون(کد رشته

آموزش و بهسازی منابع 21293
انسانی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدحسابداری21301

کارشناسی ارشدمدیریت مالی21245

مدیریت ورزشی - مدیریت 21421
بازاریابی در ورزش

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی21422

ورزشی- 21441 مدیریت 
و  اماکن  مدیریت 

تاسیسات ورزشی

کارشناسی ارشد

21442 - ورزشی  مدیریت 
فراغت  اوقات  مدیریت 

ورزش های تفریحی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدروانشناسی ورزشی21447 

کارشناسی ارشدجامعه شناسی ورزشی21420

کارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی20912

کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی20101

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات 20108
تطبیقی )فارسی- عربی(

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساخت60228

کارشناسی ارشدپژوهش هنر60115

کارشناسی ارشدمهندسی معماری 60202

کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزار41002

41044 - کامپیوتر  مهندسی 
هوش مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطالعات 41024
- تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی -40214
 صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی عمران- سازه40471

70404 - عمران  مهندسی 
مهندسی راه و ترابری

کارشناسی ارشد

40669 - مکانیک  مهندسی 
ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

40672 - مکاترونیک  مهندسی 
اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد

مکاترونیک- 40674 مهندسی 
انسان- ارتباطات جنبی 

ماشین- کامپیوتر

کارشناسی ارشد

مکاترونیک 40673 مهندسی 
و  ها  ربات  طراحی   -
سیستم های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

پزشکی- 40111 مهندسی 
بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - قدرت40123

کارشناسی ارشدمهندسی برق- کنترل40151

شبکه 40076  - برق  مهندسی 
های مخابراتی

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلیرشته و گرایش ) با آزمون(کد رشته

مخابرات 40077 برق-  مهندسی 
امن و رمز نگاری

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مخابرات 40078
میدان و موج

کارشناسی ارشد

سامانه 40079 برق-  مهندسی 
های برقی حمل و نقل

کارشناسی ارشد

برنامه 40080  - برق  مهندسی 
ریزی و مدیریت سیستم 

های انرژی الکتریکی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق -40081
 سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

الکترونیک 40083 برق-  مهندسی 
قدرت و ماشین های الکتریکی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - 40084
مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات نوری40196

50340 - کشاورزی  مهندسی 
ترویج  و آموزش کشاورزی

کارشناسی ارشد

50361 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی

کارشناسی ارشد

50117 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی- توسعه 

کشاورزی

کارشناسی ارشد

50116 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی -
 توسعه اقتصادی

کارشناسی ارشد

50215 - کشاورزی  مهندسی 
توسعه روستایی - توسعه 

اجتماعی

کارشناسی ارشد

کشاورزی 50216 مهندسی 
 - روستایی  توسعه   -

مدیریت توسعه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- زراعت50350

کشاورزی- 50616 مهندسی 
شناسایی و مبارزه با 

علف های هرز

کارشناسی ارشد

50118 - کشاورزی  مهندسی 
علوم دامی- تغذیه دام

کارشناسی ارشد

صنایع 50415 مهندسی  و  علوم 
غذایی- صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

صنایع 50418 مهندسی  و  علوم 
فناوری  زیست  غذایی- 

مواد غذایی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدآمار اقتصادی و اجتماعی30804

کارشناسی ارشدآمار ریاضی30803

کارشناسی ارشدریاضی- ریاضیات مالی30130

30106 - کاربردی  ریاضی 
تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدریاضی کاربردی - آنالیز عددی30115

کارشناسی ارشدریاضی - جبر30112

کارشناسی ارشدریاضی - آنالیز30113

و 30114 هندسه    - ریاضی 
توپولوژی

کارشناسی ارشد

داوطلبان عزیز کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شده اند جهت 
ثبت نام و انتخاب رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه نمایند 

عناوین رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به شرح جدول  ذیل می باشد 

دانشگـاه آزاد اسالمـی بیرجنـد

 علوم انسانی * معماری و هنر * فنی و مهندسی * علوم پایه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
                                     اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي        شناسه آگهی: 203366

اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/4/21 می باشد. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته 

شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

شماره ردیف
مناقصه

مدت زمان مبلغ برآورد )ریال(شرح مناقصه
اجرا

مبلغ تضمین فهرست بها
)ریال(

تجدید مناقصه انجام 197/5
امور مربوط به حفاظت 

و نگهداری اراضی 
شهرستان های 

استان خراسان جنوبی

350/000/000-------   12ماه7/000/000/000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ97/4/21 تا ساعت 14مورخ 97/4/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصات و پاکت ها:  ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/5/3

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/5/4
آدرس کارفرما:

 انتهای خیابان شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی- روبروی صدا و سیما- ساختمان مرکزي اداره کل راه و شهرسازي 
خراسان جنوبي   تلفن:05632238000داخلی 244

 آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم: خیابان شهید مطهری
 سازمان صنعت ، معدن و تجارت - طبقه همکف - اتاق 111 تلفن:05632221220

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


