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خراسان جنوبی برای 
توسعه به »اخالق«

 نیاز دارد!

گرد و خاک نشستن شاهین بخت بر 
فروکش  که  استان  مدیریت  کرسی 
کرد؛ وقتش شد تا کمی گالیه بنویسم 
خراسان  در  ها  اخالقی  بی  برخی  از 
جنوبی. استانی که همیشه به فرهنگ 
و اخالق زبانزد بوده و بی اخالقی ها 
در آن چون تیره نقطه ای بر سفیدی، 
بیشتر خودنمایی می کند، و از جمله 
در رأس آن، »دو رویی ها« و »نفاق« 
است. این روزها که حضور هفتمین 
استان،   در  جنوبی  خراسان  استاندار 
مسّجل و نام ... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4231

3کارناوال »نذرآب« سقای دشتهای عطش    2شهید شاخص بسیج کارگری استان؛ غالمرضا حاجی 5مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه بیرجند برگزار شد

 

پایداری جز خسارت برای 
اصولگرایی ثمری نداشت
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در انتخابات شانسي نداریم  مگر 
اینکه یک معجزه اتفاق بیفتد

صفحه 6

اظهارات محمودصادقی را از قوه 
قضائیه پیگیری می کنیم

ناکارآمدی مسئوالن را
 پای انقالب اسالمی ننویسید
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دستور استاندار برای بازگشایی 
مجدد درب صادرات منطقه ویژه

آوازه معجون بیرجندی
به روسیه رسید!

 معجون بیرجندی یا خوسفی که در شهرهای دیگر نیز به این نام یا اسامی کلوچه یا شیرینی 
بیرجندی و یا کلوچه فریب از آن یاد می شود، به تازگی شهرت عجیبی در شهرهای بزرگ 
کشور مانند مشهد و تهران و... پیدا کرده است.گستردگی توزیع در برخی شهرها به گونه ای 
است که بارها  برخورد پلیس با توزیع کنندگان در شهرهای فیروزکوه، کاشمر ،مشهد و... منتشر 

و پلیس از آن به عنوان ماده ای خطرناک یاد کرده است ... ادامه در صفحه ۵

آیین نکوداشت پیشکسوتان ورزش بیرجند برگزار شد

تنفس عطر الله ها در خراسان جنوبی

رونق به ماهیرود باز می گردد

صفحه ۵

صفحه ۵

صفحه ۵

3 روز مانده به اجالسیه نهاییکنگره ملی ۲۰۰۰ شهید استان

يك شركت تولیدي واقع در شهرك صنعتي  به 

دو نفـر حسابـدار خانـم/ آقا 
نیازمند مي باشد. شرايط داشتن حداقل 5 سال 

سابقه كار حسابداري، داشتن حداقل مدرك 
فوق ديپلم حسابداري، توانايي كار با نرم افزارهاي 

حسابداري، تسلط كامل به نرم افزار  اكسل 
 رزومه خود را به صندوق پستي 

بیرجند9718٦153٦3  پست كنید.

استاندار محترم خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که برآیند تعهد،
درایت و دلسوزی شما در عرصه مدیریتی کشور است 

صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدواریم با بهره گیری از همه 
 ظرفیت های استان به ویژه شوراها شاهد درخشش توانمندی های
 شما در شکوفایی استان به ویژه قشر محروم روستایی باشیم.

شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس محمدصادق معتمدیان

   استاندار محترم خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که 
نشان از توانمندی اجرایی و مدیریتی  
شما می باشد تبریک عرض نموده، از 

درگاه خداوند منان توفیق و سربلندی شما را مسئلت داریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای محمدصادق معتمدیان

همکاران محترم، آرایشگر زنانه 
حضور یکپارچه شما را در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ارج نهاده و از حسن اعتماد مجدد شما 
برای سپردن این مسئولیت به حقیر صمیمانه سپاسگزارم. امیدواریم بتوانیم با همدلی و همکاری 

سایر اعضای هیئت مدیره در راستای اهداف اتحادیه به شما همکاران عزیز خدمت نماییم.

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه-هما چمنی

سرکار خانم نازنین ناصح 
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خاندان محترم ناصح تسلیت عرض 
می نماییم. از خداوند برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان صبر 

آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید.

اعتصام- عطایی- سروریان- بخشی-زنجیریان -  خواجوی

مارد  ای فرزاهن ی نیکوسرشت                                            مهرباان ازتونتوانم نوشت
رد دلت بودآرزوی کربال                                       رپکشیدی اربعین سوی بهشت

درچهلمین روز عروج آسمانی مادرعزیزمان 

مرحومه مغفوره بی بی انسیه کاظمی
)همسرمرحوم حاج سید ابراهیم سادسی(

مصائب شهدای کربال را یادآور می شویم و حضورآشنایان، دوستان و همشهریان محترم 
را به تعظیم و تکریم می ایستیم.

زمان: روز  یکشنبه 97/9/۱8 از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
مکان:هیئت  محترم ابوالفضلی )مصلی( 

خانواده های: سادسی، کاظمی وسایربستگان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

شادروان حاج علی سیدآبادی
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز 

شنبه 97/9/17 ساعت 14 الی 15 از محل آرامستان 
بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز روز دوشنبه 
97/9/19 از ساعت 14:3۰ الی 15:3۰ در محل مسجد 

مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران مزید امتنان می باشد.

 برگزاری کالس های مربیگری، داوری و کارگاه های آموزشی 
هیئت ورزش های همگانی استان

شرح در صفحه۳

خانواده های: سیدآبادی، شایسته فر، دهقان تنها

با تشکر از اظهار لطف همشهریان عزیز و بزرگوار به اطالع می رساند:
به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

حاج سید عبدالحسین خاتمی
 )پدر شهیدین گرانقدر سید محمد و سید سعید خاتمی(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/۰9/17 از ساعت 14:3۰ الی 15:3۰ در محل هیئت 
محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار  می گردد،  تشریف فرمایی سروران گرامی 

 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: خاتمی ، عباس آبادی و سایر بستگان

ی 
رست
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حادثهتروریستیدرچابهار 

احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، در تشریح حادثه چابهار اظهار داشت: یک بمب در نزدیکی مقر فرماندهی 
نیروی انتظامی چابهار منفجر شده است. این حادثه انتحاری بوده و در پی این حادثه 2 نفر از نیروهای ناجا شهید شده و چندین 
نفر زخمی شده اند. وی افزود: مجروحان این حادثه تروریستی از مردم، کاسبان، عابران و شهروندان است.

از  قبل  جنوبی،  خراسان  توسعه  برای  مقاله(  )ادامه سر 

تدوین سند توسعه و طرح آمایش و تعریف بودجه 
و اعتبار و ارائه برنامه و بکارگرفتن نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد، نیازمند کشتن ترس درونمان، 
صداقت بیشتر، شفافیت فراوان تر و پاک کردن دلها  
و وجودمان از نفاق ذاتی هستیم. در این استان، بالی 
جان توسعه، که چون موریانه سالهاست پایه های 
اعتمادمان را به همدیگر خورده است؛ »بی اخالقی« 
است و یگانه نسخه شفابخش نجات استان از بستر 
بیماری ناتوانی مدیریتی و ناهمگونی های توسعه ای، 
و یگانه ابزار مهم و پرقدرت استاندار محترم جدید و 
رمز موفقیت تیم مدیریتی ایشان برای اداره استان، 
رعایت اخالق، مدارا با همدیگر و شجاعت در بیان 
حقیقت ها، انتقادها و نظرات، در زمان خودش و نه در 

عهد بی فایدگی هاست.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

مشکلبازارمیوه،میادینمیوه
وترهبارهستند

حسین شیرزاد، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی، 
در این باره که چرا قیمت میوه با این نوسانات تند 
کجا  در  باید  را  بازار  این  مشکل  و  روست  به  رو 
تره  و  میوه  بازار  اظهار کرد: مشکل  جستجو کرد، 
بار را باید در میادین مرکزی میوه وتره بار جستجو 
کرد، چرا که قیمت انواع میوه از باغ و باراندازهای 
ما متعادل است ولی وقتی به میدان میوه وتره بار 
می رسد، ناگهان با رشد قیمت ها مواجه می شویم.

علتمتفاوتبودنحقوقآذر
کارگرانوبازنشستگاناعالمشد

 200 بسته  اولین  است،  حاکی  دریافتی  خبرهای 
هزار تومانی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
با حقوق آذر به حساب آنها واریز می شود. سه گروه 
اول مشموالن سبد حمایتی تا کنون این بسته را 
بیمه ای  معاون  زدا،  محمدحسن  کرده اند.  دریافت 
پرداخت  زمان  درباره  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
سیستم  اینکه  به  توجه  با  گفت:  حمایتی  بسته 
بار  یک  ماه  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  پرداختی 
است احتمااًل با حقوق پرداخت خواهد شد. احتمال 
پرداخت 200 هزار تومان بسته حمایتی به کارگران 
و بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق آذر وجود دارد.

سرمقاله

خراسان جنوبی برای توسعه 
به »اخالق« نیاز دارد!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... بیشتر خودنمایی می کند، و 

از جمله در رأس آن، »دو رویی ها« و »نفاق« است. 
این روزها که حضور هفتمین استاندار خراسان جنوبی 
در استان،  مسّجل و نام مهندس معتمدیان به عنوان 
سکاندار اجرایی استان، تقریباً  قطعی شده بود، حتمًا 
دیدید و شنیدید و خواندید برخی مطالب و گالیه ها 
از مدیریت سابق استان را که گاهی با نام و گاهی به 
اشاره و استعاره و تلمیح، در سایت ها و روزنامه ها و 
کانال ها و صفحه ها مطرح می شد و با زبان تند یا 
احیاناً قلم های تیز، نیشتر بر ُگرده وضعیت خاص این 
روزهای خراسان جنوبی می زد. نه من و نه هیچ کس 
دیگر نه تنها مخالف بیان چنین مسائل انتقاد آمیزی  
نیستیم، که صد البته  واگویه کردنشان را ضروری 
و چه بسا بسیار پر سود و فایده می دانیم. اما وقتی 
این روزها می دیدم در زمان حضور استاندار سابق 
بسیاری از این صحبت ها مطرح نمی شد و یا فقط 
نقل محافل و مجالس خصوصی و محرمانه بود، وقتی 
می دیدم این انتقادها به دلیل ترس یا رودربایستی یا 
هر چیز دیگری هیچگاه یا به ندرت در زمان حضور 
ایشان مطرح نشد، وقتی می دیدم کسانی این جمله 
ها را پهلوانانه می گویند و می نویسند که در جلسات 
متعدد، طومارها در شأن و منزلت ایشان خواندند و 
تعریف ها و تمجیدها کردند، وقی می دیدم این جمله 
های انتقاد آمیز از زبان کسانی مطرح می شود که 
تا همین چند روز قبل کنار استاندار عکس سلفی 
می گرفتند و سایه به سایه، خود را در تصمیم ها و 
برنامه هایش شریک می دانستند، وقتی می دیدم 
این نقدهای عجیب و غریب از زبان کسانی مطرح 
می شود که درب اتاق استاندار سابق را از پاشنه ی 
حرف و نگاه  درآورده بودند تا در دلها جا کنند و در 
قلب ها بمانند، با خودم می گفتم واقعاً چرا اینگونه 
باشیم؟ چرا اینگونه هستند؟ چرا این قدر مزّور و منفت 
خواه و فرصت طلب و دو رو و چند رنگیم؟ چرا آنقدر 
مرد نباشیم، آنقدر صاف و پاک و صادق و بی آالیش 
نباشیم که هر چه هست را در وقتش و به موقعش 
بگوییم و بنویسیم و همانجا دخلش را بیاوریم،  نه 
اینکه  مصلحت طلبانه و منفعت محورانه بگذاریمش 
برای روزهای رفع خطر و شرایط سفید و آرام و بی 
آسیب؟! ترجیح می دهم به جای ارائه دهها مصداق 
از این رویکرد تأسف انگیز در این روزهای استان، از 
این رذیلت اخالقی نامیمون و ترویجش گالیه واظهار 
نگرانی کنم و آن را نفاقی سیاسی - اجتماعی بخوانم 
که نه در خور شأن و منزلت اخالقی و انسانی ماست 
و نه به نفع آینده استان ما. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

شهید غالمرضا حاجي، فرزند محمد دوم خرداد سال 1338 
در خانواده اي مذهبي در روستاي فتح آباد، در منطقه ای  
بسیار محروم از توابع شهرستان بشرویه خراسان جنوبي دیده 
به جهان گشود. او که از همان کودکي و نوجواني کمک حال 

خانواده بود در کنار کار و تالش به تحصیل علم و دانش 
مشغول شد اما فقر مالي و عدم امکانات، محرومیت و نیاز 
خانواده به کار، سبب شد تحصیالت را تا مقطع ابتدایي به 
پایان رساند و پس از آن به کار کشاورزي و دامپروري بپردازد.

با اوج گیري نهضت امام خمیني)ره( در سال 1357 در کنار 
مردم روستاي فتح آباد در راهپیمایي ها مشارکت مي کرد و 
در بیداري مردم نقش به سزایی داشت. پس از اتمام خدمت 
سربازي، اقدام به ازدواج نمود و حاصل این پیوند مبارک 2 
فرزند پسر شد. وی 26 دي 1362 در شرکت زغالسنگ پروده 
طبس در بخش حفاري معدن به صورت رسمي مشغول به 
کار شد. با اوج گیري فشار حمالت دشمن بعثي به میهن 

اسالمي، این پرستوی عاشق احساس تکلیف نمود و به نداي 
ولی زمان خود حضرت امام خمیني )ره( لبیک گفت و به 
جبهه حق علیه باطل شتافت تا در صف رزمندگان اسالم 
با دشمن بعثی جنگیده و از آب و خاک وطن اسالمی  دفاع 
نماید. این شهید همچنین  در مسئولیت های مختلف از جمله 
 بیسیم چی  17 ماه  با دشمن به نبرد پرداخت تا سرانجام 
12 مرداد سال 1365  در عملیات پدافند منطقه شلمچه بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره دشمن به ناحیه سر و پا سخت دچار 
مجروحیت شد و به بیمارستان پشت جبهه اعزام گشت، اما 
به علت شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نائل مي گردد.
بخشی از وصیت نامه شهید: و شما ای پدر و ای برادرانم 

اسلحه خونین مرا که به زمین افتاده است به دست بگیرید و 
تا کفر را نابود نسازید و انتقام خون ما را از صدامیان نگیرید از 
پا ننشینید. و شما ای مادر و ای خواهرانم و ای همسر عزیزم 
بدانید من راهی را رفتم که حسین)ع( رفته است و بعد از 
شهادت من بی تابی نکنید و زینب وار عمل نمائید زیاد از 
رفتن من ناراحت نباشید چون من امانتی بودم از طرف خداوند 
در دست شما و اکنون خداوند این امانت را از شما خواست 
و ای فرزندانم شما وقتی بزرگ شدید سنگر مدرسه را خالی 
نگذارید و با قلم خود پیام مرا به جهان برسانید. پدر و مادرم 
و برادرانم و عمویم از فرزندانم مواظبت کنید که اجرعظیمی 
پیش خدا خواهید داشت و آنان را در خط اسالم تربیت نمایید.

شهیدشاخصبسیجکارگریاستان؛غالمرضاحاجی

کیلومتر   85 در  دهسلم  روستای   - کاری  نسرین 
نهبندان قرار دارد و این روزها گردشگری و خانه بومگردی 
آن را به یک مرکز گردشگری تبدیل کرده است. از وقتی 
کرده اند. سادگی  فاطمه« صدایش  یادش می آید »خاله 
روستایی، قروت محلی و اشکنه یا حتی آبگوشت محلی، 
است. فاطمه”  “خاله  بومگردی  اقامتگاه  ویژگی های  از 

گردشگران او را از تنهایی درآورده اند. اقامتگاهش را به 
همراه مادر اداره می کند. خانم محمدی، حاال چند سالی 
اقامتگاه  به  را  دهسلم  روستای  در  خودشان  خانه  است 
بومگردی تبدیل کرده تا پذیرای میهمانان و گردشگرانی 
باشد که برای دیدن جذابیت های این روستای گردشگری 
می آیند. وارد منزل او که می شویم با مادر به پیشواز ما 
می آیند و با خرمای محلی و چای از ما پذیرایی می کنند. 
سپس صنایع دستی که شامل حصیربافی است  را برای 
نمایش از اتاقی که فکر می کنم انباری و کارگاهش بود، 

بیرون می آورد. 
از بچگی به ساخت عروسک و صنایع دستی

 عالقه مند بودم
اینکه چطور  و  کاری اش  تجربه  درباره  فاطمه محمدی 
شد خانه محل زندگی خود را به اقامتگاهی برای اسکان 
گردشگران تبدیل کرد، این  گونه توضیح می گوید: من از 
کودکی به ساخت عروسک و صنایع دستی عالقه مند 
بودم و در کنار مادرم گاهی چیزهایی را آماده می کردم 

و با دختران روستا بازی می کردیم. بزرگتر که شدم در 
نمایشگاه های گوناگون و به مسافرانی که به روستا می 
آمدند این محصوالت را می فروختم و درآمدی هم در این 
زمینه داشتم. کم کم احساس کردم این کار نمی تواند فقط 
راهی برای کسب درآمد باشد و چون گردشگرانی گهگاهی 

به این روستا می آمدند ایده خانه بومگردی  به ذهنم خطور 
کرد و همین نقطه شروعی شد برای راه اندازی اقامتگاه 
روستایی گردشگری در روستای دهسلم. اتاق های قدیمی 
و خشت و گلی که تا پیش از آن خرابه بودند و هیچ کدام از 
روستاییان فکر نمی کردند روزی پاتوق گردشگران داخلی و 
خارجی شوند. او  نخستین زنی است که خانه و زندگی اش 
را در روستا نه فقط رها نکرد، بلکه کمر همت بست تا آن 
را رونق بخشد، گردشگران را به تجربه یک روز زندگی در 
روستا دعوت کند، کاری که به قول خودش بسیار سخت 

اما شدنی است.
به کمک گردشگری و محیط زیست آمده است

خاله فاطمه می گوید: این کار را شروع کردم  تا  ثابت کنم 
حتی در یک روستا با امکانات کم هم می شود موفق شد. 
او امروز هم برای فرهنگ و گردشگری فعال است و هم به 
 کمک محیط  زیست  آمده است چرا که از دور ریختنی ها
حصیربافی می کند. در کنار راه اندازی واحد اقامتی اش 
آشپزخانه کوچکی راه اندازی کرده و حتی مکانی را به 
فروش صنایع دستی اختصاص داده است و حاال وضع 

اقتصاد او هر روز بهتر می شود. 
این بانوی فعال گردشگری ادامه می دهد: وضع زندگی ما 
متحول شده و در زمان های گردشگری یعنی از مهر تا 
اواخر فروردین گردشگران داخلی و خارجی چند روزی را 

در خانه ما سپری می کنند.

گردشگران خارجی که رفتند و سال بعد آمدند
وی یادآور می شود:  در این مدت گردشگرانی از کشورهای 
انگلیس، فرانسه و بلغارستان شبی را در خانه من ماندند، 
پس از ترک اینجا بعد از باز گشت به کشورشان چندین نفر 
دیگر را به اینجا فرستادند حتی مسافرانی بوده اند که دوباره 
آمده اند و از راه دور برای یک شب در این روستا وقت 
گرفته اند. این گردشگران عالقه مند به کشک و بادمجان 
و آبگوشت بودند و معتقد بودند گوشت گوسفندی دهسلم 
بسیار خوشمزه است. همچنین آنها از کره و پنیر محلی 
 و دوغ محلی خیلی استقبال می کنند. این توریست ها

می گفتند: تجربه ای بی نظیر داشتیم و غذاهای سنتی که 
خوردیم خوشمزه بود و لذت بردیم. این زن روستایی ادامه 
می دهد: قسمتی از خانه را هم برای کارگاه صنایع دستی 
آماده کردم و در اوقات فراغت با همکاری مادر حصیربافی 
می کنم. وی آشنایی گردشگران با غذا، پوشاک، صنایع 
دستی، خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم مردم را از جمله 
جاذبه هایی دانست که گردشگران را به سمت دهسلم 

سوق داده است. 
وی می گوید: 15 سال در زمینه حصیربافی فعالم و در 
نمایشگاه هایی در تهران، بیرجند، اراک و کرمانشاه هم 
شرکت داشتم. او امیدوار است که از طرف مسئوالن و 
مردم  برای خانه بومگردی اش تبلیغ شود تا بتواند صنعت 

گردشگری بومگردی را رونق دهد.

بومگردی با یک زن روستایی؛ مالقات با خاله فاطمه
یک روز پاییزی در روستای دهسلم
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آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری صندوق پس انداز قرض الحسنه انصار المهدی بیرجند به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 10360000911 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/9 و مجوز شماره 962 مورخ 1397/7/14 سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - برابر گواهی شماره 88 مورخ 1397/5/15 صادره از بانک ملت شعبه میدان امام خمینی بیرجند ، مبلع یک 
میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه به حساب موسسه واریز گردید و لذا سرمایه موسسه از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و 

پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)302921(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری صندوق پس انداز قرض الحسنه انصار المهدی بیرجند به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 10360000911 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/8 و مجوز شماره 1015 مورخ 1397/7/22 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید غالمرضا ابطحی به شماره ملی0652129250 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسین چرخی 
به شماره ملی0652132170 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی خبیری به شماره ملی 0651587182 به 
سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حمید رضا طوقی به شماره ملی 0651693111 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
و آقای محمد وحدتی به شماره ملی 0651714941 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای غالمرضا عباسی مقدم به شماره ملی 
0651612691 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جالیری به شماره ملی 0652418831 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای علی اکبر نزشتی به شماره ملی 0652198171 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردید. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای علی اکبر نزشتی )مدیرعامل( و یکی از دو امضای آقایان سید 
غالمرضا ابطحی )رئیس هیئت مدیره( و غالمحسین چرخی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات 

اداری موسسه با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)302922(

آگهی تغییرات موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه انصار المهدی بیرجند به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 10360000911 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/8 و مجوز شماره 1015 مورخ 1397/7/22 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس قانونی و هیئت مدیره، تراز و بیالن منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. 2 - آقای 
غالمرضا ایزدی به شماره ملی 0652400991 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی گنجی به شماره ملی 0940351064 به 
عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه 
انتخاب شد. 4 - آقایان سید غالمرضا ابطحی به شماره ملی 0652129250 و سید محمد علی خبیری به شماره ملی 0651587182 
و غالمحسین چرخی به شماره ملی 0652132170 و حمیدرضا طوقی به شماره ملی 0651693111 و محمد وحدتی به شماره ملی 
0651714941 و غالمرضا عباسی مقدم به شماره ملی 0651612691 و محمد جالیری به شماره ملی 0652418831 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد حسن بازاری به شماره ملی 0651598540 و جمیل بازاری به شماره ملی 0651756308 به عنوان 

اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)302923(

آگهی تغییرات موسسه خانه فرزندان حیدر کرار اسدیه به شماره ثبت 104 و شناسه ملی 10360005783 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/04/5 و مجوز شماره 2174 مورخ 1397/07/26 سازمان بهزیستی شهرستان درمیان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای غالم سرور هرمزی به شماره ملی5239668647 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدشفیع عثمانی بجد به شماره 
ملی3620178399 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا سنیان به شماره ملی 5239541655 و خانم مرضیه پرمه به شماره 
ملی 5239315061 و آقای احمد بصیری پور به شماره ملی5639581204 وآقای علیرضا اکسیر به شماره ملی5239145131 و خانم 
مهناز بوستانی درمیان به شماره ملی 3621182470 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم فریبا 
سنیان به شماره ملی 5239541655 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و قراردادها با امضای آقای غالم سرور هرمزی رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا سنیان مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر 

است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)303609(

آگهی تغییرات موسسه خانه فرزندان حیدر کرار اسدیه به شماره ثبت 104 و شناسه ملی 10360005783 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/04/5 و مجوز شماره 2174 مورخ 1397/07/26 سازمان بهزیستی شهرستان درمیان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - با استعفای آقایان رضا آدینه به شماره ملی 5239585210 و صفی اله رحیمی به شماره ملی 5239506965 از عضویت 
موسسه موافقت گردید و آقای عباداله خسروی به شماره ملی 5239538591 به عضویت جدید موسسه درآمد . 2- خانم مرضیه پرمه 
به شماره ملی5239315061 وآقای محمدشفیع عثمانی بجد به شماره ملی3620178399 و آقای غالم سرور هرمزی به شماره 
ملی5239668647 وخانم مهناز بوستانی درمیان به شماره ملی 3621182470 وخانم فریبا سنیان به شماره ملی 5239541655 وآقای 
احمد بصیری پور به شماره ملی5639581204 وآقای علیرضا اکسیر به شماره ملی5239145131 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3-آقای عباداله خسروی به شماره ملی 5239538591 به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا مصطفائی 

به شماره ملی 5239542929 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)303610(

آگهی تغییرات موسسه خانه فرزندان حیدر کرار اسدیه به شماره ثبت 104 و شناسه ملی 10360005783 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/5 و مجوز شماره 2174 مورخ 1397/07/26 اداره بهزیستی شهرستان درمیان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تأسیس مهدکودک های خصوصی - 
خدمت رسانی سریع و به موقع به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب از طریق طرح ها و برنامه های دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
استان شامل کودکان خیابانی ، پایگاه خدمات اجتماعی، کاهش طالق و اورژانس اجتماعی - ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی و 
توانمندسازی خانواده های نیازمند از طریق تأسیس کلینیک مددکاری اجتماعی پس از اخذ مجوز های الزم از سازمان بهزیستی - توانمند 
سازی خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی از طرق خود اشتغالی و یا تشکیل گروه های همیار - جلب و جذب مشارکت های 

مردمی 2 - اساسنامه جدید موسسه در 3 فصل و 35 ماده و 25 تبصره به تصویب رسید .

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)303611(

آگهی تغییرات شرکت ماه دیس سنگ )سهامی خاص( به شماره ثبت 4286 و شناسه ملی 10360057340 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمد تقی ماهوش محمدی با کد ملی 1140128450 
و آقای عباس کریم پور فرد با کد ملی 0943515807 و آقای علی شربت دار با کد ملی 0652928048 و آقای آرش ماهوش محمدی 
با کد ملی 1142355551 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سعید فضلعلی با کد ملی 
0054898226 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کمیلی با کد ملی 0653282273 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)303612(

آگهی تغییرات شرکت توسعه آموزش های علمی فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد )سهامی خاص( به شماره ثبت 5233 و شناسه ملی 
14005512640 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حسن زاده به 
شماره ملی 0650953924 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دالوریان به شماره ملی 06531474222 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم صدیقه یاری به شماره ملی 0889690243 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم اسماء هاشمی نژاد به شماره 
ملی 5630057820 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای  محسن دالوریان به شماره ملی 06531474222 به عنوان 
مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و کلیه اوراق عادی و 

اداری با امضای آقای محسن دالوریان )مدیر عامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)306952(

آگهی تغییرات شرکت توسعه آموزش های علمی فرزانگان اندیشه نوابغ سرآمد )سهامی خاص( به شماره ثبت 5233 و شناسه ملی 
14005512640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمد حسن زاده به 
شماره ملی 0650953924 و آقای محسن دالوریان به شماره ملی 0653147422 و خانم صدیقه یاری به شماره ملی 0889690243 و 
خانم اسماء هاشمی نژاد به شماره ملی 5630057820 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم 
فاطمه اسمعیلی بویک به شماره ملی 0640321143 به عنوان بازرس اصلی و خانم عاطفه اسمعیلی بویک به شماره ملی 0640415830 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)308782(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای امیرحسین طاهری فرزند محمد به شماره شناسنامه 801 و شماره ملی 0651405599 ساکن بیرجند، 
 خیابان امیرکبیر 3 به عنوان دارنده حق امضا و مدیر شرکت مهندسی تجهیز طب کویر ثبت شده به شماره 3397 ثبت 
شرکت های بیرجند و شناسه ملی 10360048083 به نشانی بیرجند، خیابان غفاری، خیابان یاس پالک 16 ابالغ می گردد:

خانم نسرین پناهنده مستند به چک بالمحل به شماره 1614/466547/57 - 1397.09.01عهده بانک ملت شعبه بیرجند جهت وصول 
مبلغ 70000000 ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت و دارنده حق امضا به عنوان صادرکننده چک را نموده که 
پرونده ای تحت شماره بایگانی 9701171 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق 
گزارش مورخ 1397.09.13 مامور ابالغ ، آدرس شرکت بدهکار و شما به نشانی های فوق الذکر شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به 
معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده 18 -  آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه 
صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می گردد 

علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخانتشار:1397/09/17غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره     139760308001003025 - 1397/7/27 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین غالم زاده 
فرزند محمد  به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652054323 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 180 
مترمربع از باقیمانده 247- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت امیر حسام و امیررضا خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/1تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/17
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

پارکینگاداریومسکونی،کانکسوسوله
 PVC دکوراسیونداخلی،سقفکاذبودکوراتیو،فروشورقهای

KNAUFوSIDING،UPVCو
طراحومجری:گروهمهندسیپارسیانسقفمرکزخانههایپیشساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس:056-32422449
شمارهتماس:09153617611-حاشیهفلکهجماران–باالترازکاشیفرزاد

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

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

محد
  و

یژه
ش و

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برای حل عوارض خشکسالی وتامین آب درخراسان جنوبی راه اندازی شد 

بازرسان محترم اصناف لطفا به فروشگاه هایی که 
دستگاه pos را دور از دسترس مشتری می گذارند تذکر 
جدی بدهند چرا که سهوا مواردی دیده شده که مغازه 
دار مبلغ بیشتری کشیده و مشتری را به دردسر می اندازد
915...212

سالم.ضمن تشکر از زحمات شهردار محترم، جناب 
جاوید طرح جامع پایانه مکانیزه اتوبوسرانی ابوذر چه 

زمانی شروع خواهد شد؟
937...897

همه کارمندها و کارکنان دولت و افراد تحت پوشش 
بهزیستی وکمیته حقوقشان زیاد می شود  و  همه جوره 
وام می گیرند سهام عدالت، سبد کاال،خدمات پزشکی، 
خدمات رفاهی و عیدی و پاداش و خیلی چیزهای دیگر 
دریافت می کنند آن هم زودتر از همه، پس کارگران 
ساختمانی بیچاره باید بمیرند با این گرانی سرسام آور 
پس عدالت رو یکی بیاد برای ما تشریح کنه... این همه 
اختالس های بزرگ تو کشور انجام میشه انگار نه انگار 
ولی ما اگر یک دانه سیب از درختی بکنیم دزدی حساب 
میشه این نابرابری هستش عدالت چیز دیگری است که 

هنوز کشف نشده !؟
935...167
یکی از شهروندانی هستم که صبح های چهارشنبه، 
بازار  چهارشنبه  به  سری  هواخوری  و  خرید   برای 
می زنم ولی دیدن درگیری مأموران شهرداری با زنان 
سرپرست خانوار متأثرم می کند،کاش خود را جای مردم 

بگذاریم،  بعد برخورد کنیم.
938...284

شهرداری بیرجند، اگر می خواهید مردم بعد از افتتاح 
 چهارشنبه بازار در بلوار مسافر، شاهد گره ترافیکی نباشند
پس از هم اکنون درب حاشیه بلوار را مسدود نمایید و 
از ضلع شرقی و ضلع جنوبی چهارشنبه بازار بلوار مسافر 

چندین درب ورودی و خروجی تعبیه نمایید.

910...170
شهردار محترم اوایل سال فرمودند پایان سال المان 
های زیبا و چشم نوازی در شهر نصب خواهیم کرد و 
زیبایی شهر را دوچندان خواهیم کرد حال باید منتظر 

باشیم وببینیم ،باسپاس. 
910...250
استانداری محترم، قبض آب ملک بنده در دوره قبل به 
دلیل بسته بودن درب منزل علی الحساب صادر شده و 
اکنون که قرائت شده مشخص شده که کال 13 متر 
مکعب مصرف شده پس چرا آبفای شهری 25 متر 

مکعب را مالک قرار داده است؟
915...212

اتصال  خصوص  در  لطفا  محترم  شهردار  جناب 
انجام دهید.  اقدامی  بلوار میالد  به  بلوار شعبانیه 
واقعا رفت و آمد از موسی بن جعفر)ع( و جوادیه 
و کارگران به شمال شهر مشکل و باعث ترافیک 

سنگین خیابان کارگران و رجایی شده است.
915...752

به دستگاه های نظارتی لطفا تذکر بدهید. بعد از چهل سال 
که از انقالب می گذرد. بعضی مدیران در دانشگاه ...  به 
بعضی کارمندان امتیازهایی می دهند که به دیگران نمی 
دهند وقتی می پرسی یا بد برخورد می کنند یا می گویند 
اینجوری صالح دانستیم. چرا کسانی مدیرند که هنوز 
نفهمیده اند باالترین صالح طبق قانون اساسی رعایت 
عدالت و شفاف سازی است؟ گمان نمی کنید وقت آن 
رسیده برای انتصاب مدیران فراآیندی تعریف شود؟
910...673

غیردولتی  سازمان  و  انجمن  یک  نام  احمر  هالل  کاری-  نسرین 
انسان دوستانه است. در سال 1876، دولت عثمانی، به جای نشان صلیب 
سرخ، از پرچم خود و عالمت هالل استفاده کرد. بعدها بسیاری از کشورهای 
اسالمی، هالل را به عنوان نشان جمعیت ملی امداد و نجات خود به کار بردند 
و دولت ایران هم در سال 1980 میالدی این نشان را به جای نشان شیر 
و خورشید سرخ پذیرفت. اکنون این نهاد در حوزه بالیا  و آسیب های وارده 
درکشور نقش مهمی دارد. برای اطالع از چگونگی فعالیت هالل احمر استان 

با مدیرعامل، معاون ، مشاور و بخش آموزش به گفتگو نشستیم.

هالل احمر استان بیشتر سرمایه گذاری در بخش جوانان را دارد
محمد رحیم شهریاری، مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان عنوان کرد: 
در استان 341 کانون جوانان فعال است و 26 هزار عضو جامعه هدف هالل 
احمر هستند و این  سازمان در زمینه آموزش و پیشگیری حوادث فعالیت 
می کند. وی خاطر نشان کرد: بیشترین سرمایه گذاری و آموزش در بخش 
جوانان انجام می شود، چرا که جوانان بیشتر نفوذ برای فرهنگسازی در خانواده 
و جامعه را دارند. وی ادامه داد: خراسان جنوبی جزو مناطق آسیب پذیر و 
حادثه خیز است و  امروزه آموزش فرهنگ امدادی از ضروریات جامعه است. 
شهریاری اظهار کرد: گسل های فعالی در استان داریم و هالل احمر، مدیریت 
بحران برای پیشگیری از حوادث طبیعی را بر عهده دارد. وی با بیان اینکه  
زلزله و سیل شایع ترین حوادث طبیعی خراسان جنوبی است، یادآور شد: 
جمعیت هالل احمر حتی تا 4 ماه پس از حادثه هم امداد رسانی به حادثه 

دیدگان را در برنامه های خود دارد. 

خراسان جنوبی از نظر زلزله خیزی
 در جایگاه سوم کشوری است

شهریاری با اشاره به اینکه از نظر زلزله خیزی استان سوم کشور هستیم، افزود: 
به طور متوسط هر 12 سال یک زلزله شدید را تجربه کرده ایم که از آن جمله 
می توان به زلزله سال 46 دشت بیاض، زلزله سال 58 طبس ، زلزله 66 باقران 

و زلزله سال 91 زهان که مردم را متاثر کرد، اشاره کرد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه بهترین امدادگران در زمان وقوع 
حادثه خود مردم هستند، گفت:  باید نکات و آموزش های  امداد و نجات اطالع 
رسانی و فرهنگسازی شود. شهریاری با اشاره به اینکه پس از زلزله بم رویکرد 
جمعیت به سمت سگ های جستجوگر )آنست( رفت، ادامه داد: امروز خوشبختانه 
4 سگ آموزش دیده در استان داریم و در این مورد جزو استان های اول هستیم. به 
گفته وی از مهمترین فعالیت سگ های زنده یاب و تجسسی در ساعت های اولیه 
زلزله نجات زیر آوار مانده هاست. شهریاری با اشاره به اینکه در زمان وقوع زلزله 
همه استان ها موظف به تهیه اقالم و کمک هستند، یادآور شد: در ابتدا استان های 

معین و نزدیک وارد کار می شوند و حمایت های الزم انجام می شود.

پیشرو از نظر تجهیزات چادری و درمان
وی یادآور شد: زمانی که زلزله رخ می دهد بالفاصله بیمارستان صحرایی و 
پزشکان داوطلب با ماشین مخصوص آماده می شوند همچنین از نظر تجهیزات 
چادری و درمان از استان های پیشرو هستیم. مدیرعامل هالل احمر با اشاره به 
اینکه خوشبختانه اعتماد مردم به جمعیت نسبت به خیلی از نهادهای دیگر خوب 
است، افزود: زمان زلزله مهیب کرمانشاه کمک های مردمی 64 میلیارد تومان 

بود که با مدیریت درست به دست آسیب زدگان رسید.
، هستند  مهربان  و  انساندوست  بسیار  ما  مردم  اینکه  به  اشاره  با   وی 
ادامه می دهد: بهترین کمکی که هموطنان در زمان حادثه می توانند انجام دهند، 

کمک نقدی است چون گاهی هدایای غیرنقدی انبار می شود و حتی ارسال آن 
گران تر از خود آن در می آید. به گفته وی در زمان زلزله بیشترین مصدومیت، به 
دلیل فرار رخ می دهد که خیلی از مردم در پله و آسانسورها گیر می افتند و دچار 
حادثه می شوند. وی تاکید می کند: آموزش صحیح روش پناه گیری در کاهش 
آسیب خیلی تاثیر گذار است. وی ضمن اشاره به طرح »اتاق گفتگو با جوانان« خاطر 
 نشان کرد: ایده های جوانان و ابتکار عمل آنها موجب اتفاقات خوبی در این عرصه 

می شود  و باید از حوزه نظارت اداری به حوزه جهادی و عملی وارد شویم. 

هالل احمر نهادی انسان دوستانه 
و عام المنفعه است

فائزه موهبتی،  معاون جوانان هالل احمر خراسان جنوبی هم عنوان کرد:  هالل 
احمر نهادی انسان دوستانه و عام المنفعه مطابق  با سرشت انسان  است که 
جوانان از آن به خوبی استقبال می کنند. وی با اشاره به اینکه نگه داشت جوانان 
و ارتباط با آنها خیلی مهم است، افزود: پس از عضو گیری و ساماندهی برای آنها 
تالش می کنیم و برنامه های ویژه ای داریم. وی خاطر نشان کرد: از مهمترین 

فعالیت های واحد جوانان می توان به برگزاری مسابقات طرح دادرس، برگزاری 
اولین انتخابات مجامع دانشجویی و جوانان، طرح همدلی تشکل های دانش 
آموزی، گردهمایی اعضای شورای اجرایی کانون های دانشجویی در استان اشاره 
کرد. وی بیان کرد: جمعیت هالل احمر استان نیز به تبعیت از جمعیت هالل 
احمر کشور ترویج آموزه های خدمات داوطلبانه و نوعدوستانه ، صلح دوستی، 
مهرورزی و بشردوستی را در این استان پوشش می دهد. موهبتی یادآور شد: 
در تاریخ های معین در سراسر کشور طرح های گوناگونی چون دادرس برای 
دانش آموزان پایه هشتم آموزش داده شد تا با همدلی برای المپیادها آماده شوند. 

مانور ماه پیشونی برای آموزش کودکان مهد کودک
 وی ضمن اشاره به اینکه کودکان از بچگی باید آموزش های الزم را ببینند تا 
برای حوادث آماده شوند، ادامه داد: مانور زلزله برای غنچه های 5 ساله مهدکودک 
)آشنایی با کیف کمک های اولیه( و جشنواره ماه پیشونی از این برنامه هاست. وی 
یادآور شد: همچنین مانور زلزله برای آشنایی دانشجویان در 4 خوابگاه مرکز استان 

برگزار می شود. وی افزود: تعداد جوانان عضو در جمعیت هالل احمر نشان دهنده 
شور و اشتیاق جوانان به انجام امور داوطلبانه و عام المنفعه است. معاون جوانان 
هالل احمر خراسان جنوبی درباره گستردگی فعالیت های حوزه جوانان گفت: حوزه 
جوانان جمعیت هالل احمر استان با جذب جوانان در شاخه ها و سنین گوناگون و 
برگزاری برنامه های متنوع و آموزشی برای آن ها توانسته تا به حال موفق عمل 
کند.موهبتی با اشاره به کارناوال های نیکوکاری، »نذر آب« افزود: این طرح در 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر برای کمک به عوارض خشکسالی و تامین 
آب شرب مورد نیاز مردم راه اندازی شد و به مرور در استان های درگیر خشکسالی 
چون کرمان، خراسان جنوبی، بوشهر نیز اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: هدف 
طرح نذر آب، برطرف کردن مشکالت مناطقی است که کمبود آب شرب دارند. به 
گفته وی خدمات تکنسین، دندانپزشکی، ست های بهداشتی و غذایی و کارهای 

عمرانی از دیگر فعالیت های جوانان هالل احمر است. 

کانون روستایی سهک رتبه برتر کشوری را کسب کرد
بهزاد بذری، مشاور امور جوانان مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 

عنوان کرد: از مدیرعامل جمعیت تشکر دارم چون با بها دادن به جوانان اجازه 
پیشرفت و ایده های تازه می دهند. وی با بیان اینکه »کانون روستایی سهک« از 
بین 703 کانون روستایی حائز رتبه برتر شد، افزود: از اهداف جمعیت هالل احمر 
برداشتن گامی برای پیشرفت مناطق محروم است و الزمه این کار اعتماد نیروی 
داوطلب بومی استان است. وی یادآور شد: برای رسیدن به اهداف به روستاییان 
آموزش دادیم و برنامه های مفرح و شادی اجرا کردیم و در شادابی آنها موفق 
بودیم. وی الیروبی و ترمیم قنات روستا را از برنامه های کانون سهک برشمرد 
و ادامه داد: کمپین نذر آب و کمک به خانواده های سالمند موجب بازگشت 8 
خانواده که مهاجرت کرده بودند به روستا شد. جوان فعال هالل احمری با اشاره 
به جمع آوری کمک نقدی برای مناطق آسیب دیده در روستا یادآور شد: برگزاری 
کارگاه های آموزشی، آموزش به کشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب و 

اصالح شیرهای آبی که چکه می کرد با حضور فعال جوانان انجام شد.
 مشاور امور جوانان مدیرعامل جمعیت هالل احمر یادآور شد: همچنین در مسابقه 
عکاسی جوانان کربالیی در کشور برترین عکس از کانون روستایی سهک بود. وی 

خاطر نشان کرد: کانون روستایی خراسان جنوبی فعالترین در کشور است و همه این 
کارها داوطلبانه و از روی عشق  است و ریالی دریافت نمی کنند.

 
آموزش راه های پیشگیری از حوادث 

از اهداف حوزه آموزش هالل احمر
مسلم حسینی، معاون آموزش جمعیت هالل احمر استان هم بیان کرد:  فعالیت 
حوزه آموزش هالل احمر در زمینه پیشگیری از حوادث امور همگانی و عمومی 
را در بر می گیرد.وی با اشاره به اینکه آگاه سازی و اطالع رسانی از طریق 
برشورهای آموزشی و کالس های آموزشی در مدارس و مساجد برگزار می 
شود، افزود: این کالس ها بین 2 تا 12 ساعت می باشد و  شامل زلزله ، حریق 
و آموزش های پیشگیری از سوانح می باشد.وی خاطر نشان کرد: همچنین دوره 
های آموزشی عقرب و مارگزیدگی در 8 ماهه اول سال در روستاها برای 68 هزار 
مورد برگزار شد. حسینی یادآور شد: انیمیشن های امدادی جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی با محتوای آموزش های کوتاه امدادی و کمک های اولیه و با 

هدف افزایش آمادگی خانواده ها در برابر حوادث ، در حال تولید است.

ساخت انیمیشن امدادی هالل احمر
 با لهجه بیرجندی

وی با بیان اینکه تا کنون 5 انیمیشن در این زمینه ساخته شده و در فضای 
مجازی و تلویزیون منتشر شده است، افزود: این انیمیشن ها به لهجه بیرجندی 
و همراه با نمادهای خراسان جنوبی ساخته شده اند.معاون آموزش و پژوهش 
جمعیت هالل احمر با بیان اینکه این انیمیشن ها با لهجه بیرجندی به گونه 
ای است که می توان در سایر استان های کشور استفاده شود، افزود: این 
تولیدات روزهای فرد و جمعه ساعت 20:50 در شبکه استانی صدا وسیمای 
خراسان جنوبی پخش می شود.حسینی با بیان اینکه قسمت های انیمیشن 
ماهانه منتشر می شود، افزود:این انیمیشن ها با موضوعات ساده و ریز امدادی 
طرح شده اند تا تلنگری در ذهن بیننده برای دریافت آموزش های تخصصی 
تر در این زمینه ایجاد کند. معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، حساس سازی خانواده ها برای 

گذراندن آموزش های تخصصی هالل احمر است.

پیش بینی وقوع یخبندان در هفته جاری

غالمی- هواشناسی خراسان جنوبی در اطالعیه ای از کاهش محسوس دمای هوا و وقوع یخبندان در هفته  جاری خبر داد. بر اساس این 
اطالعیه، طبق پیش بینی ها با نفوذ تدریجی جریانات ناپایدار جوی در منطقه شرق کشور امروز  همچنان بر سرعت وزش باد و افزایش ابر 

افزوده می شود. کارشناس هواشناسی گفت: سرما و یخبندان شبانه در اواسط هفته محسوس و به اوج خواهد رسید.

کارناوال »نذرآب« سقای دشتهای عطش    
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دوره های مربیگری 
بانوانآقایاندرجهعنوان کالسردیفبانوانآقایاندرجهعنوان کالسردیف

**۳ورزش صبحگاهی۷**۳آمادگی جسمانی۱

**۳داژبال8**۲آمادگی جسمانی۲

**۳ورزش در آب۹**۳ایروبیک۳

**۳طناب زنی۱۰**۲ایروبیک۴

**۳یوگا۱۱**کارگاه ۲پیالتس۵
کارگاه های آموزشی 

بانوان آقایان عنوان کارگاه ردیف بانوان آقایان عنوان کارگاه ردیف 

۱( trx( کارگاه فیوژن فیتنس ۶**کارگاه تمرینات معلق-*

*-کارگاه جامپینگ فیتنس ۷**کارگاه استعداد یابی ورزشی ۲

*-کارگاه بادی باالنس 8**کارگاه دوچرخه سالنی ۳

**کارگاه کراس فیت ۹**کارگاه کار با دستگاه آمادگی جسمانی ۴

**کارگاه بادی بلید و وسایل ارتعاشی ۱۰**سمینار کراس فیت ۵

خراسان  استان  همگانی  های  ورزش  هیئت 
جنوبی در نظر دارد: در راستای توسعه سطح 
علمی مربیان و داوران رشته های زیر مجموعه 
جمهوری  همگانی  های  ورزش  فدراسیون 
داوری   و  مربیگری  ایران کالس های  اسالمی 
نماید.  برگزار  را  ذیل  آموزشی  های  کارگاه  و 
اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
به دفتر هیئت ورزش های  با مراجعه  بیشتر 
همگانی استان واقع در مجموعه ورزشی آزادی 
بیرجند )خیابان مفتح، مفتح 27( ساختمان 

هیئت های ورزشی استان اقدام نمایند . 
شایان ذکر است متقاضیان حضور در دوره های 
مذکور می بایست حداقل 20 سال سن و دارای 

گواهینامه تئوری مربیگری درجه 3 و 2 باشند.
روابط عمومی هیئت ورزش های 
همگانی استان خراسان جنوبی  



موفقیت و انرژی

پذیرش موقعیت

سخن شناسی بسیار موثر است

های  خواسته  و  ها  حرف  به  بتوانید  که  هنگامی 
توانید  می  باشید،  داشته  درستی  واکنش  اطرافیان 
تاثیر خوبی هم روی آنها بگذارید. هنگامی که بتوانید 
با حرف های درست و مناسب، نظر کسی را تغییر 
دهید، کاری را پیش ببرید، کودکی را از ترس رها 
کنید یا موجب اعتماد به نفس فردی شوید، یک قدم 

به سوی موفقیت برداشته اید.
مردم به مسئولیت های خود در قبال دیگران بیشتر 
پایبند هستند و به ندرت به این فکر می کنند که در 
برابر نیازها و خواسته های خودشان هم مسئولیت 
شوید، قائل  ارزش  خود  برای  نتوانید  اگر   دارند. 
نمی توانید موفقیت و شادی در زندگی را بیابید. برای 

افرادی که شما را دوست دارند احترام قائل باشید.

 همیشه باید جلوتر از نیاز خود باشید

همیشه سعی کنید در رقابت باشید. رقابت موجب 
پیشرفت می شود. وقتی خود را باالتر از دیگران 
اجازه  هرگز  کنید.  رقابت  خودتان  با  حتی  دیدید، 

ندهید تب و تاب تالش بیشتر خاموش شود.
وقتی بتوانید خود را از نگاه دیگران ببینید، می توانید 
روی نقاط ضعف خود کار کنید و خیلی درست و 

منطقی آنها را برطرف کنید.
جهان بینی هر فردی در گرایشات و اعتقادات او 
ریشه دارد. باید برای خود سمت و سوی مشخصی 
تعیین و بر اساس آن پیش بروید. این تمایالت شما 

را به مسیری که می خواهید، پیش می رانند.
قبول کنید که گذشته و آینده نمی توانند تاثیری در 
زندگی شما داشته باشند. باید از زمان حال نهایت 
نگاه  و  گذشته  از  درس  با  باید  ببرید.  را  استفاده 
آینده در اکنون زندگی کنید و برای پیشرفت  به 

تالش کنید.
سعی کنید از انسان هایی که مانع پیشرفت شما 
دوستی  افرادی  با  در عوض،  کنید.  دوری  هستند 
های نزدیک داشته باشید که موجب تفکر بیشتر و 

ارتقای موقعیت شغلی و زندگی شما می شوند.
سفر به مکان های مختلف نه تنها باعث می شود 
با مردم و فرهنگ های متفاوت آشنا شوید، بلکه 
موجب تازه شدن فکر و استراحت مغز نیز می شود. 
به این واسطه با ایده های بیشتر و ناب به کار خود 

بازخواهید گشت.
هرگز تا وقتی که از کاری راضی و خوشحال نیستید، 
خود را اسیر آن نکنید. از اینکه برای یافتن شغل مورد 
دلخواه خود محل کارتان را عوض کنید، ناراحت 
نباشید. با یافتن شغلی که همه جانبه شما را راضی 

کند، موفقیت بیشتری در انتظارتان خواهد بود.

جدول ۴۲۳۱                        

افقي: 
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راه های موثر برای
 از بین بردن بوی بد پا

بوی بد پاها یکی از موارد آزار دهنده ای است که به ویژه 
در افرادی که ساعات زیادی بیرون از منزل هستند دیده 
می شود. برای از بین بردن این بوی بد، رعایت نکات 

زیر می تواند مفید باشد: پاهایتان را هر روز با آب و صابون 
بشویید. جوراب بپوشید، جوراب عرق پا را جذب کرده و 
سبب می شود کفش تان بو نگیرد. از جوراب های نخی 
استفاده کنید و آنها را به طور مرتب بشویید. در انتخاب 
کفش دقت کنید. از کفش های کتانی و چرم طبیعی 

استفاده کنید.

فندق باعث جلوگیری
 از یبوست می شود

فندق منبع خوبی از فیبر رژیمی است. خوردن مقدار 
زیادی فیبر، حرکات منظم روده را افزایش می دهد 
یبوست می شود. همچنین  از  جلوگیری  باعث  و 

کاهش حساسیت به انسولین نقش مهمی در توسعه 
دیابت نوع 2 دارد. بهبود این حساسیت خطر این 
بیماری را کاهش می دهد. البته صرف بیشتر آجیل، 
تعداد  افزایش  باعث  است  ممکن  فندق،  جمله  از 
اسپرم شود. البته این مورد شامل مصرف کنندگان 

سالم و بارور است.

شربت خارخاسک رفع کننده
 سنگ کلیه،  مثانه و صفرا 

مصرف شربت خارخاسک تاثیر چشمگیری در رفع 
سنگ کلیه، مثانه و صفرا دارد، همچنین باعث رفع 
عفونت کلیه و مجاری ادراری می شود. این شربت 

کلیه ها و کبد را تقویت می کند، همچنین باعث 
عملکرد بهتر قلب و پاکسازی عروق می شود. این 
شربت برای افرادی که درگیر مشکالت پروستات 
هستند خواص زیادی دارد، باعث رفع چربی خون شده 

و همچنین قندخون و فشارخون را تنظیم می کند.

هر روز گوشی همراه خود 
را تمیز و پاک کنید

اگر صورت روغنی و مستعدی برای جوش زدن دارید، 
با دست زدن به آن فقط باعث تحریک بیشتر غدد 
پوستی خواهد شد. جوش زدن باعث کاهش شفافیت 

پوست خواهد شد، یکی از علت های اصلی جوش 
دارد،  حقیقت  شماست!  همراه  تلفن  صفحه  زدن، 
بسیاری از  باکتری ها و میکروب ها از طریق گوشی 
تلفن همراه به پوست صورت منتقل می شود. سعی 
کنید هر روز صفحه گوشی خود را تمیز یا ضد عفونی 

کنید.

سیر خاصیت ضد باکتری
و  ضد قارچی دارد

از بهترین روش ها برای از بین بردن زگیل و قارچ  
استفاده از سیر است؛ سیر خاصیت ضد ویروسی، ضد 
باکتری و ضد قارچی دارد و با عفونت های ویروسی 

مبارزه می کند. برای درمان زگیل یک حبه سیر را 
خرد کرده و روی منطقه آسیب دیده قرار دهید

 20 بگذارید  و  پوشانده  را  آن  روی  باند  یک  با 
دقیقه روی آن بماند، سپس آن را به طور کامل 
بار و حدود یک  بشویید، این درمان را روزی 2 

هفته انجام دهید.   

هرگاه فرد ضربان قلب خود را احساس می کند الزم است به پزشک مراجعه کند، در مواردی که این تپش قلب ناشی از 
بیماری های قلبی همچون افتادگی دریچه پروالپس و یا فشارخون باشد، نگران کننده است. مصرف برخی مواد غذایی 
همچون چای و قهوه، سیگار و نوشابه گازدار باعث تپش قلب می شود که در چنین مواردی رعایت یک رژیم غذایی 
خاص به افراد توصیه می شود. غذاهای نفخ دار، سبزیجات و میوه های خام ممکن است باعث بروز تپش قلب در افراد 
شود.کسی که دچار تپش قلب می شود باید به پزشک مراجعه کند. پس از انجام معاینات الزم نوار قلب از بیمار گرفته 
می شود که تا حد زیادی می تواند علت تپش قلب را مشخص کند. گاه نیز انجام آزمایش هایی برای تشخیص برخی 
بیماری های زمینه ای الزم است. در نهایت اگر علت تپش قلب مشخص نشود، نوار قلب در همان حالت از بیمار گرفته 

شود و نوع آریتمی قلب فرد مشخص شود.

چربی های ترانس در روغن های شیرینی پزی، روغن نباتی جامد، مارگارین ها، شیرینی جات، غذاهای حاضری، 
اسنک ها، غذاهای سرخ مثل پیراشکی و سیب زمینی سرخ کرده یافت می شود. مصرف روغن را به حداقل 
برسانید و غذاها را با روغن کم بپزید. روغن زیتون از منابع خوب روغن و حاوی اسید اولئیک فراوان است که 
مصرف متعادل آن با کاهش کلسترول خون برای سالمت قلب و عروق مفید است. روغن نباتی جامد را حذف 
کنید و به جای آن از انواع روغن مایع از جمله کلزا، آفتابگردان، ذرت، روغن زیتون و روغن کنجد استفاده کنید.
غذاهای آماده مثل پیتزا، سوسیس، کالباس، همبرگر، غذاهای سرخ کرده حاوی مقادیر بسیاری چربی هستند. 

مصرف این نوع غذاها را به حداقل برسانید. سس های چرب مثل سس مایونز کمتر استفاده کنید. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

غذاهایی که چربی ترانس دارندعواملی که باعث بروز تپش قلب می شود

به طور کلی در اولین مالقات ها شما تنها چند ثانیه زمان دارید 
تا نظرات مثبت یا منفی دیگران را نسبت به خودتان جلب کنید. 
همه چیز در نگاه اول اهمیت دارد از نام خانوادگی تا بوی عطر. 
اما چه چیزهایی باعث می شود افراد در همان برخوردهای اول 
از شما خوش شان نیاید؟ چه اخالق و صفات در حالت کلی چه 
در دنیای مجازی و چه واقعی برای عموم مردم خوشایند نیست؟

بیش از حد خوب رفتار کردن 
منطقی است که افراد خوب با رفتارهای دوستانه تر شخصیت 
های محبوبی باشند، اما نتایج علمی چیز دیگری می گوید. 
اغلب مردم برخالف ظاهر، تمایل به دوستی با افراد بیش از 

اندازه فداکار و بدون خودخواهی ندارند. این رفتار حتی آن ها را 
مظنون به انگیزه های پنهانی نیز می کند.

سوال پرسیدن بدون صحبت کردن در مورد خودتان 
جنبه دیگر از خود افشایی آن است که اگر شما در مقابل 
صداقت فرد مقابل حرفی از خودتان نزنید، ذهنیت منفی 
برای او ایجاد می کنید. اگر چه ممکن است افراد خجالتی 
یا مضطرب برای پرت کردن توجه از خود، از دیگران سوال 
بپرسند، اما تحقیقات نشان داده این استراتژی خوبی برای 
شروع رابطه نیست. روابط نیاز به تعامل و نزدیکی متقابل 

دارد.

 ارسال عکس پروفایل از نمای بسیار نزدیک 
تحقیقات نشان می دهد عکس هایی از چهره تنها از فاصله 45 
سانتیمتری در مقایسه با عکس از فاصله 135 سانتیمتری، کمتر 

قابل اعتماد، جذاب و مورد پسند است.
 مخفی کردن احساسات 

تحقیقات نشان می دهد نشان دادن احساسات واقعی یک 
استراتژی خوب برای گرفتن نظر مثبت مردم است.

سرکوب کردن احساسات و نشان دادن های بی عالقگی 
در چیزهای عاطفی باعث می شود که مردم کمتر از شما 

خوش شان بیاید.

این رفتارهایتان روی اعصاب دیگران است

آیه روز

و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را برای شما مسخر کرد و همه اش از او است و در 
این خود آیاتی است برای مردمی که تفکر کنند. )سوره جاثیه/ آیه 13(

پیام روز

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید، یا به آهستگی پیشرفت می کنید! شما همیشه جلوتر از 
همه کسانی هستید که اصاًل هیچ قدمی برنمی دارند.
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تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

شعبه دیگری ندارد         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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                       ۱۸ ماه گارانتی
ط 

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

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

0915   056   2100

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود 
استخدام می نماید.

محل کارجنسیتنیروی مورد نیاز
کارگاهآقا3 راننده پایه یک

دفتر مرکزیخانمیک حسابدار
دفتر مرکزیآقا/خانمنیروی فنی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
09151652290 - 09153610681- 32466004

آگهـی استخـدام
شرکت یکتا پخش شرق جهت ایجاد الین فروش محصوالت تحفه و پوشک مای 
بی بی فروشنده و سرپرست فروش استخدام می نماید. کارت پایان خدمت ، 
مدرک حداقل دیپلم و آشنا به فروش - متقاضیان جهت مصاحبه به آدرس 

دفتر شرکت واقع در سجادشهر ، امامت 7، پالک 2 مراجعه فرمایند.
شماره تماس در ساعات اداری: 6-32327144    ساعت مراجعه : 9 الی 12 ظهر

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  ۰915

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110



5
شنبه * 17 آذر 1397* شماره 4231

یادمان شهدای استان

»مردم شجاع، اسالم بيش از اين به فداكارى نياز دارد و اين 
جنگ بهترين فرصت براى ادا كردن دين ما به اسالم است. «                                                                       
     “شهيد رحيم اصغري ”

اخبار کوتاه

 مدير مركز ملی تحقيقات و مطالعات بارورى 
ابرها گفت: در مرحله نخست بارورسازى ابرها 
آذربايجان  جنوبی،  خراسان  هاى  استان  در 
با پهپاد انجام می  غربی و آذربايجان شرقی 
شود. گلکار در گفت و گو با ايرنا افزود: كمتر 

از يک ماه ديگر طرح بارورى ابرها در خراسان 
جنوبی با تکيه بر توان داخلی و همکارى نيروى 

هوافضاى سپاه پاسداران انجام می شود. 
وى گفت: سال گذشته طرح بارورسازى ابرها 
از  به دليل كمبود بودجه و برخی مشکالت 

اما  نشد  انجام  تجهيزات  سازى  آماده  جمله 
آبان  ابتداى  براى  اوليه  هاى  برنامه  امسال 
پيش بينی شده بود كه به علت برخی كاستی 

ها به تعويق افتاد.
 مدير مركز ملی تحقيقات و مطالعات بارورى 

تامين  خصوص  در  كه  آنجا  از  افزود:  ابرها 
تجهيزات و هواپيما تا حدودى به مشکل برخورد 
كرده بوديم اما هوافضاى سپاه براى در اختيار قرار 

دادن هواپيما اعالم آمادگی كرده است. 
وى يکی از سختی هاى كار بارورسازى ابرها در 

خراسان جنوبی را نبود دستگاه رادار هواشناسی 
در اين استان عنوان كرد و گفت:  اين استان با 
وجود ظرفيت هاى باال اما كماكان با نبود رادار 
مواجه است كه در اين زمينه نيازمند حمايت 

بيش از پيش مسئوالن استان هستيم.

نسرين كارى - معاون امور توسعه پيشگيرى اداره 
كل بهزيستی در نشست خبرى عنوان كرد: شيوع 
معلوليت باالخص در روستاها باال است. اعظم 
احمدى شادمهرى ياد آور شد:  در سرشمارى سال 
90، نرخ رشد معلوليت در كشور 1.7 و در استان 
 2.3 بود كه متاسفانه دو برابر نُرم كشورى است .
به گفته وى سال گذشته 3 هزار و 700 نفر از 
از  كه  كردند  استفاده  ژنتيک  مشاوره  خدمات 
اين تعداد 18 جنين و امسال نيز 6 جنين معلول 
شناسايی و سقط قانونی شدند. وى به اجراى 
طرح غربالگرى بينايی اشاره و اظهار كرد: در سال 
گذشته 42 هزار و 420 كودک 3 تا 6 سال غربال 

شدند و همچنين 3 هزار و 195 كودک وارد مرحله 
تشخيص شدند. احمدى شادمهرى با اشاره به 
 اينکه 6 مركز مشاوره ژنتيک در استان فعاليت دارد،

افزود: در شهرستان ها مشاوره ژنتيک وجود ندارد 
و نيازمند همکارى پزشکان هستيم.

 بیماری های ژنتیک نادر در استان
معاون امور توسعه پيشگيرى بهزيستی از وجود 
83 هزار بيمارى ژنتيکی خبر داد و تاكيد كرد: از 
اين تعداد فقط 4 نوع بيمارى ژنتيکی غربالگرى 
ژنتيک  بيمارهاى  استان شاهد  در  و  می شود 
نادر هستيم. وى با اشاره به اينکه 8 روستا كه 

شيوع معلوليت بااليی در خراسان جنوبی دارند 
طرح  از  استقبال  امسال  شدند،افزود:  شناسايی 
مشاوره ژنتيک پيش از ازدواج كاهش يافته است. 
وى ادامه داد: سال گذشته بيش از 277 ميليون 
تومان براى اجراى غربالگرى شنوايی هزينه شد. 
احمدى شادمهرى يادآور شد:  اين طرح در سه 
مرحله شامل غربالگرى، تشخيص و مداخله اجرا 
می شود.وى با بيان اينکه همچنين 5 دستگاه 
غربالگرى شنوايی با اعتبارى بالغ بر يک ميليارد 
و 170 ميليون تومان خريدارى شده است، افزود: 
امسال قريب به 8 هزار و 727 نفر تحت پوشش 
طرح غربالگرى شنوايی قرار گرفتند كه از اين 

ميزان 153 نفر به مرحله تشخيص و 45 نفر وارد 
مرحله مداخله شدند.

مشاوره ژنتیک الزم برای زوجین جوان 
مديرعامل انجمن خيريه ژنتيک خراسان جنوبی 

هم  عنوان كرد: در مركز مشاوره ژنتيک بيرجند   
تاكنون يکهزار و 775 پرونده تشکيل شده است.

اكبرى مطلق ادامه داد: در اين مركز خدمات ژنتيکی 
با 50 درصد تخفيف انجام می شود. وى با بيان 
اينکه كنترل و كاهش نرخ آسيب هاى اجتماعی 
از رسالت هاى سازمان بهزيستی است، اظهار كرد: 
به دنبال فراگير كردن مركز مشاوره ژنتيک بوديم 
اما پزشکانی دوره هايی ديدند و همکارى نکردند 
كه بايد مورد توجه باشد. وى خواستار استقبال زوج 
ها از اين مركز شد و افزود: الزم است زوجين 
قبل از ازدواج مشاوره ژنتيک را كامل انجام دهند 
با مشکالت عديده روبرو نشوند.   از آن  بعد  تا 

بارورسازی ابرها با پهپاد انجام می شود

نرخ معلولیت در خراسان جنوبی دو برابر نُرم کشوری است

مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه بیرجند برگزار شد

تنفس عطر الله ها در استان

دستور استاندار برای بازگشایی مجدد درب صادرات منطقه ویژه

ورزشی

آوازه معجون بیرجندی
به روسیه رسید

شکر،  مخلوط  از  معجون  اول(  صفحه  از  ادامه   ...(
حرارت  و  ،خرما  دانه)حشيش(  شاه  زعفران،روغن 
آن در مدت كوتاهی به دست می آيد و به صورت 
خوراكی بين افراد بومی منطقه به علت ايجاد اثرات 
نشاط آور و توهم زا استفاده دارد. گياه شاه دانه و در 
لهجه بيرجندى “كنو”  از گياهان مخدر محسوب 
می شود، معجون در لغت معناى هم آميختگی يا در 
هم سرشته شده را می دهد و به مواد تشکيل شده از 
چند چيز اطالق می شود كه باتوجه به نحوه ساخت 
معجون بيرجندى لقب شايسته اى است. در بين 
مردم مخصوصا قديم ترها چيزى مبنی بر اينکه اين 
ماده ضرر و زيانی داشته است ،كمتر شنيده می شود 
و در كوچه و بازار خيلی راحت در موردش صحبت 
می شود و افرادى با توجه به اثرات انرژى زا و اينکه 
مصرف آن قبح خاصی ندارد و شايد به دليل اينکه 
به طور رسمی جزو مواد مخدر محسوب نمی شود، 

مصرف آن را به هم پيشنهاد می كنند.
شهرت اين ماده و اثرات مخرب آن در بسيارى از 
خبرگزارى هاى كشورى باال گرفته است.  به طور 
معجون  فروش  مهر،  خبرگزارى  از  نقل  به  مثال 
بيرجندى در عطارى هاى مشهد ممنوع می شود.  
نگهبانان  به  حتی  ماده  اين  آوازه  شود  می  گفته 
مرزى كشور عراق هم رسيده است و برخی از آنها 
در برخورد با زائران خراسان جنوبی سراغ اين ماده 
را می گيرند! اخيرا  حتی درخبرگزارى  “اسپوتينک”  
روسيه در تيترى با عنوان كشف حلواى شادى  در 
ايران و   اعتياد به ماده مخدر كلوچه بيرجندى را 
جدى بگيريد بيان شده، كلوچه بيرجندى  از روغن 
حشيش ساخته شده و 15 برابر قوى تر از حشيش 
می باشد كه ظرف مدت 30 دقيقه تا 4 ساعت بر 
روى بدن مصرف كننده عالئم خود را كه توهم شديد 
و مشکالت عصبی هست، آشکار می كند و  خانواده 
ها بايد مراقب فرزندانشان باشند تا فريب نام اين ماده 
مخدر را نخورند. به گفته متخصصان ، اختالل در 
حافظه، فراموشی، توهمات عجيب و غريب ،بيمارى 
هاى تنفسی مزمن و سرطان ريه، نازايی در زنان و 
عقيمی در مردان، از بين رفتن سلول هاى مغزى و 
پوک شدن مغز، تشنج، اختالل روانی شديد ،كاهش 
عالقه و انگيزه به زندگی، شغل و روابط اجتماعی 
ترين  مهم  از  ديوانگی   نهايت  در  و  خانوادگی  و 
تركيب حشيش  با  زا  توهم  مواد  عوارض مصرف 
در طوالنی مدت می باشد. متاسفانه به گسترش  
اوازه منفی اين ماده با پسوند نام بيرجندى در كشور 
بسيارى  كه همزمان  می شود  اتنايی  بی  درحالی 
ازمحصوالت مفيد استان در غفلت مسووالن  بنام 
 استانهاى ديگر ثبت شده است. خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب 
كاربرى avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

“خطبه های آدینه”

فرهنگ استکباری عامل تمامی
 بدبختی های جهان است

حجت االسالم مختارى امام جمعه موقت بيرجند در 
خطبه هاى نمازجمعه فرهنگ استکبارى را عامل 
تمامی بدبختی هاى جهان دانست و گفت: همه قتل 
و كشتارهاى رخ داده در جهان برگرفته از ترويج اين 

فرهنگ است. 
بصیرت دانشجویان موجب

بصیرت جامعه می شود
سربازى -حجت االسالم بابايی  امام جمعه فردوس 
در خطبه هاى نماز جمعه با دعوت مردم به تقواى 
الهی و رعايت حالل و حرام خداوند با تبريک 16 آذر 
روز دانشجو اظهار كرد: انتظار ما از دانشجويان استکبار 
ستيزى و بصيرت است و اگر دانشجويان بصيرت داشته 

باشند بدون شک جامعه نيز بصيرت خواهد داشت.

آیین نکوداشت پیشکسوتان ورزش 
بیرجند برگزار شد

ورزش  پيشکسوتان  گراميداشت  مراسم  غالمی- 
بيرجند)ياد ياران( از سوى اداره كل ورزش و جوانان و 
كانون پيشکسوتان بيرجند با همکارى كانون هنرمندان، 
 عمارت و باغ شوكت آباد، كويرتاير، روزنامه هاى آواى
خراسان جنوبی، بيرجند امروز و زعفران، روز پنجشنبه 
در محل باغ و عمارت تاريخی شوكت آباد برگزار شد.

اختراعی برای کمک به مصدومان

مهر- دانشجوى مخترع خراسان جنوبی از طراحی 
دستگاهی با قابليت ارزيابی عالئم حياتی مصدومان 
خبر داد و گفت: حركت در مسير توسعه علمی نيازمند 
حمايت مسئوالن است. حسن مسعودى  دانشجوى 
رشته مديريت امداد صنايع طبيعی بيرجند اظهار كرد: 
به واسطه رشته ام كه كاربردى و علمی بود موفق 
به طراحی دستگاه كالر گردنی الکترونيکی با قابليت 
ارزيابی عالئم حياتی مصدومين شدم. وى با بيان اينکه 
براى طراحی اين دستگاه چهار سال مطالعه ميدانی و 
كاربردى داشته، افزود: دستگاه اين قابليت را  دارد تا 
در سوانح جاده اى بدون نياز به متخصصين امدادگر در 

صحنه حادثه به وضع مصدومين رسيدگی كنند. 

قرار گرفتن نام استان برای برگزاری 
نمایشگاه ملی صنایع دستی در تقویم 

میراث فرهنگی کشور 

و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  تسنيم-مديركل 
گردشگرى گفت: درخواست هاى زيادى براى حضور 
در نمايشگاه ملی صنايع دستی داشتيم اما محدوديت 
فضا داريم. رمضانی در بازديد از نمايشگاه صنايع دستی 
استان  با بيان اينکه برپايی رويدادهاى نمايشگاهی بر 
اساس يک تقويم از سوى سازمان ميراث فرهنگی 
برنامه ريزى می شود، اظهاركرد: در اولين نمايشگاه 
ملی فقط در چهار روز بيش از يک و نيم ميليارد تومان 
فروش داشته ايم كه اين مهم موجب شد نام خراسان 
جنوبی براى برگزارى نمايشگاه ملی صنايع دستی در 

تقويم سازمان ميراث فرهنگی ثبت شود.

زلزله سرایان را لرزاند 

روز  گذشته زمين لرزه اى به بزرگی  3.5 ريشتر حوالی 
سرايان را لرزاند. بر اساس گزارش مركز لرزه نگارى 
كشور اين زمين لرزه در عمق 14 كيلومترى زمين رخ 
داده است. نزديک ترين شهرها به محل وقوع زمين 
لرزه، سرايان در 11 كيلومترى محل وقوع و آيسک  

در 19 كيلومترى بوده است.

تیراندازی با کمان بیماران اتیسم
 در سرایان برای اولین بار در کشور

براى اولين بار در كشور، مسابقه تيراندازى با كمان 
بيماران اتيسم در سرايان برگزار شد. مسابقه تيراندازى 
با كمان نمادين و آزمايشی بين 5 بيمار اتيسم سرايان 
در مسافت كوتاه 10 متر برگزار شد. مسافت استاندارد  
اين مسابقه 18 متر است. رئيس هيئت تيراندازى با 
كمان استان با بيان اينکه تاكنون تيراندازى با كمان 
بين جانبازان و ايثارگران و معلوالن جسمی - حركتی 
برگزار می شد، گفت: تا حاال رقابت ورزشی در جامعه 
اتيسم اجرا نشده بود و اميدواريم اين حركت نو در ساير 
شهرستان ها نيز گسترش يابد و معلوالن ذهنی سندروم 
داون هم در برنامه هاى ورزشی مشاركت داده شوند.

مسابقات طناب کشی کارکنان 
دستگاه های اجرایی در بیرجند

ورزشی  هاى  انجمن  هيئت  حسينی-رئيس  جواد 
خراسان جنوبی گفت: مسابقات طناب كشی كاركنان 
دستگاه هاى اجرايی استان صبح ديروز با همکارى 
اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی و كميته 
طناب كشی هيئت انجمن هاى ورزشی با حضور 11 
تيم در بخش آقايان و 11 تيم در بخش بانوان در سالن 
ورزشی سرو واقع در سايت ادارى برگزار شد. عليزده 
گفت: در اين مسابقات  تيم هاى سازمان مديريت ، 
امور مالياتی در گروه الف )دوره اول( و  تيم هاى 
ورزش و جوانان، امور مالياتی ، اداره تعاون، شهردارى 
)دوره دوم(، علوم پزشکی، راه و شهرسازى در گروه 
دوم )دوره اول( و  راه و شهرسازى ، بيمه سالمت 
 در گروه دوم )دوره دوم( بر حريفان خود پيروز شدند.
به گفته عليزاده با توجه استقبال گسترده تيم ها و 
زمان بر بودن مسابقات جدول زمان بندى برگزارى 
مسابقات در بخش آقايان و بانوان و نتايج دور اول 

و دوم بخش بانوان متعاقبا به اطالع خواهد رسيد.

قهرمانی تیم وزنه برداری 
مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع(
 در مسابقات منطقه ای نزاجا 

مسابقات وزنه بردارى منطقه اى قهرمانی نزاجا با حضور 
پنج تيم و با شركت چهل ورزشکار با همکارى هيئت 
وزنه بردارى شهرستان و استان به مدت سه روز در سال 
واليت بيرجند برگزار گرديد .در اين دوره از مسابقات تيم 
مركز آموزش 04 امام رضا )ع( مقام اول ، تيپ 377 
مشهد مقام دوم و تيپ 230 گرگان مقام سوم و تيپ 158 
شاهرود كاپ اخالق اين دوره از مسابقات قهرمانی وزنه 

بردارى را به خود اختصاص دادند.

خبرهای ویژه

*پيکر مرحوم سيد عبدالحسين خاتمی پدر شهيدان 
خاتمی روز پنجشنبه در بيرجند تشييع و در محل گلزار 

شهداى اين شهر به خاک سپرده شد.
*جمعی از دانشجويان خراسان جنوبی، 14 آذر با آيت ا...

عبادى، نماينده ولی فقيه ديدار كردند.
* مسئول كميته ايثارگران كنگره ملی دو هزار شهيد از 

تهيه بانک اطالعاتی جامع از شهداى استان خبر داد.
*جشن استارتاپی براى 250 دانش آموز مقطع متوسطه 

شهرستان قاين برگزار شد.
*مجرى طرح چغندرقند در كشور گفت: در سال زراعی 
97-96  در كشور 2 ميليون و 500 هزار تن شکر چغندر و 
نيشکر توليد شد و نيازى به واردات اين محصول نيست.
*رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: سيمان 
و برنج به ترتيب در 8 ماه گذشته بيشترين كاالهاى 

صادراتی و وارداتی خراسان جنوبی بودند.
*معاون بنياد مسکن انقالب اسالمی از وجود حدود 36 
هزار واحد مسکن روستايی كم دوام يا كاماًل بی دوام در 

خراسان جنوبی خبر داد.
*به گفته مدير كل آموزش و پرورش، 345 ميليون 
تومان  از مهر امسال براى اجراى طرح نماد )طرح نظام 

مراقبت هاى اجتماعی دانش آموزان( اختصاص يافت.

 كاوش - استاندار گفت: حجم مبادالت تجارى  
خراسان جنوبی در چشم انداز 1404 بايد به 5 برابر 

ميزان فعلی افزايش يابد.
معتمديان در نشست شوراى مبادالت مرزى در 
گمرک ماهيرود با بيان اينکه در زمان حاضر فقط 
يکی از معابر مرزى استان فعال است، اظهار كرد: 
تالش خواهيم كرد تمام 4 معبر و ساير گذرگاه 
هاى مرزى استان با افغانستان فعال شوند. وى 
افزود: 33 درصد از صادرات كشور به افغانستان از 
خراسان جنوبی به انجام رسيده كه بيانگر اهميت 
و جايگاه مهم استان در اين زمينه است.استاندار 
گفت: تالش می شود تمام 4 معبر و بازارچه هاى 
هم مرز با كشور افغانستان فعال شوندو همچنين 
بايد مرز ماهيرود 24 ساعته  كار كند كه در اين 
حالت ترانزيت رونق خواهد گرفت. وى  با بيان 

اينکه 33 درصد صادرات كشور به افغانستان از 
طريق خراسان جنوبی انجام می شود، تصريح 
كرد: اين مهم نشان از اهميت و جايگاه استان در 

زمينه صادرات كاال دارد. معتمديان با بيان اينکه 
از 90 درصد از حجم مبادالت خراسان  بيش 
جنوبی به كشور افغانستان است، تصريح كرد: 

اين در حالی است كه ميزان صادرات سال 96 
به افغانستان 896 ميليون دالر بوده است. خاشی 
مديركل گمركات  هم در اين جلسه به افزايش 

صادرات از مرز ماهيرود در ماه هاى اخير اشاره 
كرد و افزود: روزانه بيش از 700 كاميون وارد 
اين مرز می شود.شهركی رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نيز گفت: با باز شدن درب واحد 
صادرات پيش بينی می شود 30 درصد افزايش 
صادرات داشته باشيم. در اين جلسه مقرر شد: 
درب واحد صادرات و واردات از قطعه منفصله 
كاهش  كه  باز شود  آينده  هفته  ماهيرود  مرز 
هزينه تجار و رونق صادرات و واردات و افزايش 
واحد  درب  شدن  باز  هاى  مزيت  از  ترانزيت 
صادرات و واردات است.همچنين در اين جلسه 
تجار  اجرايی،  مديران دستگاه هاى  از  جمعی 
ايرانی و افغان به بيان برخی از مشکالت از جمله 
كمبود نيروى انسانی، نقص در تجهيزات آتش 

نشانی، برق و جاده پرداختند.

كاوش- به مناسبت روز دانشجو مراسم گرامی 
در  آذر 97  چهارشنبه 14  مناسبت  اين  داشت 
سالن غذاخورى پرديس دانشگاه بيرجند برگزار 
شد. خامسان رئيس دانشگاه بيرجند و دكتر حسين 

فرزانه پور با موضوع گرامی داشت روز دانشجو 
سخنرانی كردند.در اين مراسم كه با حضور 900 
دانشجوى دانشگاه برگزار گرديد از مقام آوران 
علمی دانشگاه بيرجند تقدير شد.تقدير از انجمن 

هاى علمی مقام آور در جشنواره ملی حركت، 
معرفی دانشجويان فعال فرهنگی در انجمن هاى 
علمی، كانون هاى فرهنگی، هنرى و اجتماعی، 
شوراى فرهنگی خوابگاه ها و همچنين تشکل 
هاى اسالمی دانشجويی از جمله برنامه هاى 

مراسم گرامی داشت روز دانشجو بود.

دانشگاه مبدا تحوالت است
رئيس دانشگاه بيرجند با گرامی داشت 16 آذر 
روز دانشجو گفت: دانشگاه مبدا تحوالت است. 
در پيام احمد خامسان آمده است: اين روز بزرگ 
را به جامعه دانشگاهی، به ويژه دانشجويان عزيز، 

مبدا  دانشگاه  كه  دارم  باور  می  گويم.  تبريک 
تحوالت است و دانشجويان به عنوان مغز متفکر و 
عامل موثر رشد و بالندگی جامعه با حضور پررنگ 
در عرصه  هاى مختلف علمی، فرهنگی، سياسی و 
اجتماعی با روحيه حق طلبی، پرسشگرى و دانش 
اندوزى می  توانند جامعه را به مسير پيشرفت و 
تعالی رهنمون سازند و گام  هاى مهم و استوارى 
را در راه توسعه همه جانبه ايران عزيزمان بردارند. 

دیدار استاندار  با دانشجویان
 دانشگاه بیرجند 

استاندار نيز براى تبريک روز دانشجو به دانشگاه 

بيرجند رفت. 
رئيس  اتفاق   به  همراه  هيئت  و  معتمديان 
دانشگاه بيرجند و تنی چند از مديران و مسئوالن 
دانشگاه بيرجند ضمن بازديد از مجموعه هاى 
خوابگاهی پسران )سرو( و دختران )صدف( با 
دانشجويان ساكن اين خوابگاه ها ديدار كردند. 
استاندار جديد خراسان جنوبی در اولين ديدار 
خود با دانشجويان دانشگاه بيرجند در جريان 
قرار  دانشجويان  هاى  درخواست  و  مسائل 
گرفت.شايان ذكر است، استاندار همچنين در 
پيامی 16 آذر روز دانشجو را به همه دانشجويان 

استان تبريک و تهنيت گفت.

حوادث 

رونق به ماهیرود باز می گردد

3 روز مانده به اجالسیه نهاییکنگره ملی ۲۰۰۰ شهید استان

رى
 اكب

س :
عک

گروه خبر- ادامه ى برنامه هاى نهايی كنگره ملی 
2 هزار شهيد استان  از روز گذشته در استان آغاز  
و تا 20 آذر امسال اجرايی و اجالسيه نهايی بيستم 
آذر برگزار می شود. به گزارش آوا، »زهره روستا« 
دبير اجرايی اجالسيه بانوان كنگره ملی 2 هزار 
شهيد  استان اظهار كرد : اولين اجالسيه بانوان 
خراسان جنوبی،امروز،  17 آذرماه از ساعت 9 صبح 
در حسينيه »جماران« بيرجند برگزار خواهد شد. 
»مينو اصالنی« دبير ملی اجالسيه بانوان كشور 
زنان و حجت االسالم  و مسئول بسيج جامعه 
»ميرباقرى« مدرس حوزه و دانشگاه، سخنرانان 

اين مراسم خواهند بود.

اجالسیه  36 شهید 
هنرمند استانبرگزار شد

كنگره  مناسبت  به  هنرمند  شهداى  اجالسيه 
ملی 2 هزار شهيد استان چهارشنبه شب برگزار 
شد. در اين  اجالسيه سه كتاب از جمله “چهل 
خاطره رزمندگان خراسان جنوبی در دوران دفاع 
مقدس” كه به عربی ترجمه شده است رونمايی 
شد. دبيركل سازمان بين المللی توسعه هم  در 

اين مراسم  گفت: متجاوزين، كشورم )يمن( را به 
زندان بزرگ تاريخ تبديل كرده اند و به زنان و 
كودكان بی گناه رحم نمی كنندفضل الشرفی با 
بيان اينکه موضوع صحبت هاى من در 2 محور، 
يکی ظلم به يمن و ديگرى محور مقاومت يمن 
است، افزود: در محور نخست، شما ظلم و ستم 
و به خاک و خون كشيدن شدن مردم مظلوم 
يمن را روزانه از طريق رسانه هاى مختلف می 
بينيد.  و در محور دوم صحبت هايم مربوط به 
محور مقاومت ملت يمن است، مردم يمن به 
هيچ وجه مقاومت خود را ترک نمی كنند و تا 
آخرين نفس از سرزمين و دين خود حراست و 

دفاع خواهند كرد.
 وى بيان كرد:  امام خمينی )ره( روحيه انقالبی 
گرى را در ملت ايران زنده كرد و مردم ايران در 
چشم آزادگان جهان به عنوان الگو و سرمشق 
شناخته می شوند. فضل الشرفی ضمن تبريک 
به خانواده شهدا هنرمند استان كه فرزندانشان 
اين مسير درست و راه و روش خداوند و پيامبر 
گرامی اسالم)ص( را براى سعادت خود انتخاب 
كرده اند، گفت: مقاومت فقط در هنر محدود 

نمی شود و هنرمندان واقعی جامعه شهيدانی 
هستند كه در مقابل استکبار ايستادگی می كنند 
و استکبار جهانی را در هم می شکنند و دشمنان 

را از معركه به زير می كشند.

یادی از شهدای جاویداالثر
 و گمنام  استان

 همچنين ياد و نام 76 شهيد جاويداالثر و 145 
شهيد گمنام خراسان جنوبی گرامی داشته شد. 
اين مراسم روز پنجشنبه  با حضور خانواده شهدا، 
قشرهاى مختلف مردم و مسوالن  در مسجد امام 

جعفر صادق )ع( بيرجند برگزار شد.
و  راه شهدا  ادامه  بر  مراسم  اين  در  سخنرانان 
پيروى از واليت فقيه تاكيد كردند. حجت االسالم 
ميرباقرى در اين يادواره با بيان اينکه شهداى 
واالمقام  با عمل به وظيفه و با صبر و بردبارى 
خانواده هايشان اين نظام را قدرتمند و تنومند كردند 
اظهار  كرد: شهدا جان خود را نه تنها به خاطر وطن 
و ناموس، بلکه مهم تر از همه آن را براى رضاى 

خدا و قرب به خدا فدا كردند. 
مردم  دنيا  جاى جاى  در  كرد:  تصريح  وى  

مسلمان و غيرمسلمان براى قهرمانان شهيد 
در  آنچه  اما  هستند  قائل   حرمت  و  احترام 
خصوص شهادت در مکتب دينی ما مطرح بوده 
چيز ديگرى است.مير باقرى به مقايسه شرايط 
كشور در 40 سال گذشته  اشاره كرد وافزود: 
اگر 40 سال گذشته را بررسی كنيم  متوجه 
می شويم كه دشمن با هر بهانه اى مملکت را 
می ترساند و می خواست پاى خود را روى گلوى 
ما بگذارد اما امروز حتی جرأت حمله نظامی به 
كشورى كه در تحريم است را نداشته وندارد. 
وى به چشم انتظارى خانواده شهداى گمنام 

و غفلت مسؤوالن از اين مهم، اشاره كرد و 
گفت: اگر مسؤالن كشور يک بار بنشينند و 
اين چشم انتظارى را جلوى چشم خود تصور 
كنند جرأت زدن حرف ها و كارهاى خالف را 
نمی كنند و هرگز خالف مسير شهدا  پيش 
نخواهند رفت. وى باتاكيد بر اينکه برگزارى 
يادواره هاى شهدا بايد محصول و سوغاتی براى 
انسان به ارمغان آورد ادامه داد: شهدا با اقتدا 
به مکتب حسينی در اين مسير قدم گذاشته و 
وهمواره سربلند با عمل به تکليف و وظيفه به 

يارى دين پرداخته اند.
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
العالُِم بَِزمانِِه، ال تَهُجُم علَیِه اللَّوابُِس

کسی که زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگیرد.
)تحف العقول : ص 356(

اظهارات محمودصادقی را از 
طریق قوه قضائیه پیگیری می کنیم

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیرامون بحث 
گفت:  صادقی  محمود  از  نگهبان  شورای  شکایت 
شورای نگهبان به هیچ وجه قصد شکایت از کسی 
را ندارد، اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و شورای 
نگهبان برمی گردد ابتدا از وی تقاضای ارائه مستندات 
شد ولی با توجه به اینکه مستنداتی ارائه نشد موضوع را از 
طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود.

گیت های ورودی مجلس 
با دستور الریجانی بسته شده بود

مرکزی  شورای  عضو  حاجی دلیگانی،  حسینعلی 
از  انتقاد  با  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
 ،CFT الیحه  مخالفان  با  مجلس  رئیس  برخورد 
گفت: گیت های ورودی مجلس با دستور الریجانی 
شده  بسته  نمایندگان  خروج  از  ممانعت  جهت 
قفل  در  رئیس مجلس  عنوان  به  است. الریجانی 
و  کرده  تخلف  پارلمان  صحن  ورودی های  کردن 
ما در نامه  ای به هیئت رئیسه آن را اعالم کرده ایم.

اینکه ژن خوب به جاي بازنشستگان 
بنشیند وضع را بدتر مي کند

قانون  به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  هاشمی،  یاسر 
بازنشستگان گفت: اینکه فرد باتجربه و متخصصی 
به خاطر قانون بازنشسته شود و برود و با اعمال نفوذ 
و استفاده از ژن خوب فردی را به جای او بنشانند 
وضعیت را بدتر می کند، چه خوب است که برای 
جایگزینی هر مدیر بازنشسته، فراخوان گذاشته شود 
و بعد به صورت شفاف اعالم شود چه فردی با چه 
تحصیالت، تخصص و تجربه ای جایگزین شده است.

با سوزن خیاطی به جنگ فیل رفتن 
نتیجه اش روشن است

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به جنایت تروریستی در چابهار اظهار کرد: 
چابهار پاره ای از وجود کوه پیکر ایران است. با سوزن 
خیاطی به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشن است.

امروز جنبش دانشجویی ما 
از رمق افتاده است

 
عماد افروغ استاد دانشگاه به انتقاد از وضعیت جنبش 
دانشجویی پرداخت و گفت: امروزه جنبش دانشجویی 
دانشجویی،  جنبش  آفت  است.  افتاده  رمق  از  ما 
از  و  بود  سیاسی  قدرت  به  اجتماعی  قدرت  تقلیل 
جریان های  و  گروه ها  با  دانشجویی  جنبش  وقتی 
سیاسی بست و خودش را در قدرت مستقر سیاسی 
و رسمی مستحیل کرد، رسالتش را فراموش کرد.

کسي که چندین دوره در مجلس 
حضور داشته استعفاي نمایندگان 

را زیرسوال برد 
 

موسوی الرگانی، رئیس مجمع نمایندگان اصفهان 
در واکنش به سخنان نوبخت گفت: کسی که خود 
استعفای  داشته  حضور  مجلس  در  دوره  چندین 
نمایندگان را زیر سوال برده است. در چند ماه گذشته 
هم نمایندگان در حضور یکی از وزرا در استانداری 
اعالم کردند چون وعده ای که رئیس جمهور در دو 
دوره در اصفهان به مردم داده، محقق نشده از مجلس 
استعفای ما شانتاژ خبری نیست. استعفا می دهند. 

 حاال که دالر ارزان شده 
چرا کاالها را ارزان نمی کنید 

آیت ا... موحدی کرمانی، خطیب جمعه تهران  گفت: 
پرداخته  ارز  به تصویب  بانک مرکزی  است  مدتی 
و جای تقدیر است.  اما از سوی دیگر مدتی است 
قیمت هایی که با افزایش دالر افزایش یافته، با کاهش 
قیمت دالر ارزان نشد. حاال که دالر ارزان شده، چرا 
کاالها را ارزان نمی کنید؟ طبقه مستضعف برای اداره 
زندگیشان ناتوان هستند. دولت همان طور که بازار ارز 

را کنترل کرد قیمت ها را هم باید کنترل کند.

دفاع از برجام وهن ملت است

با  بیانیه ای نوشت:  با صدور  حزب موتلفه اسالمی 
خروج آمریکا از برجام تمام رشته های گفتگو و رابطه 
بپذیرد  باید  دولت  است.  شده  قطع  کشور  دو  بین 
برجام مرده است و امیدی هم به اروپا برای احیای 
آن نیست. دفاع از برجام در حالی که دشمن به هیچ 
یک از تعهدات خود عمل نکرده و بر دامنه تحریم ها 
است.  ایران  ملت  وهن  می افزاید،  تهدیدهایش  و 

مردم در ذهن خود فساد را بیش از 
آنچه وجود دارد، متصور هستند

سوال  این  به  پاسخ  در  آمل  نماینده  یوسفیان مال، 
که »برای مقابله با تحریم ها نیازمند همراهی مردم 
هستیم اما آیا با این وضع اقتصادی مردم از مسئوالن 
وجه.  هیچ  به  گفت:  داشت«،  خواهند  حرف شنوی 
مردم نسبت به اکثر مسئوالن کشور بدبین هستند 
ذهن  در  مردم  است.  فراگیر  فساد  می کنند  فکر  و 
خود فساد را بیش از آنچه وجود دارد، متصور هستند.

صادق زیباکالم، فعال سیاسی گفت: 
جریان اصالح طلب دچار دو آسیب و 
دو مشکل بنیادی است و به خاطر 
اینکه نمی تواند یا نمی خواهد حل کند، 

در فکر درست کردن این دو مشکل 
نیست که همین امر باعث شده افول 
 کند.  رهبران اصالح طلبان کم  و بیش 
همان هایی هستند که 76 هم بودند. 
جوان  عقاید  و  افکار  جوان،  نیروی 

 وارد جریان اصالح طلبی نشده است. 
شما کمتر اصالح طلبی را پیدا می کنید 
تمام  که  بگوید  باشد  حاضر  که 
مشکالت ما در نتیجه کم رنگ بودن 

و  جسارت  آن  است.  دموکراسی 
شهامتی که این را بیان بکنند، ندارند. 
برای اینکه می ترسند به آنها بگویند 
شما غرب زده هستید، شما غرب گرا 
شما  هستید،  لیبرال  شما  هستید، 

اصال  افزود:  وی  هستید.  واخورده 
اصولگرایان نیازی نیست که کاری 
انجام دهند، برای اینکه اصولگرایان 
را  مجلس  آینده،  سال  انتخابات  در 
خیلی راحت به دست خواهند آورد؛ 
تا  حاال  از  که  نمی کنند  فکر  یعنی 
خاصی  اتفاق   98 اسفند  یا  بهمن 
را  یازدهم  مجلس  بنابراین،  بیفتد. 
 1400 انتخابات  در  و  برد  خواهند 
قطعا اصولگرایان پیروز خواهند شد؛ 
یعنی آن 16، 17 میلیون رای رئیسی 
یک  به  عالوه  هست،  سرجایش 
چندمیلیونی هم ریزش از سوی این 
24 میلیون که می رود به سبد رئیسی 
یا هرکس دیگری که از اصولگرایان 
بیاید نامزد شود. ما شانسی نداریم؛ چه 
در انتخابات 98 برای مجلس و چه 
در انتخابات ریاست جمهوری 1400. 
مگر این وسط یک معجزه اتفاق بیفتد. 

چه در انتخابات 98 مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوري 
1400 شانسي نداریم  مگر اینکه یک معجزه اتفاق بیفتد 

حجت االسالم سیداحمد علم الهدی، 
امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز 
سیاست خارجی ما با دشمن 6۵ ساله 
باید از محور جنگ و ستیز با آمریکا 
برخودار باشد، گفت:  در کودتای 28 
مرداد که آمریکایی ها وارد شدند و 6۵ 
سال جنایت و دشمنی در کارنامه شان 
با ایران دارند، انگلیسی ها وارد شدند 
کرد.  باز  را  آمریکا  پای  انگلیس  و 
این یعنی اروپا چیز جدایی از آمریکا 
در جنایت علیه ملت ما نیست. اروپا 
همراه آمریکا است. خدا به مسئوالن 
ما بصیرت دینی عطا کند. وی با بیان 
اینکه 7 ماه است که آمریکا از برجام 
خارج شده، عنوان کرد: اینکه به اروپا 
چسبیده اید، 7 ماه تجربه برای شما 
توانمندی  برجام  در  نیست؟  کافی 
هسته ای ملت را که به خون جوانان 
توام شده بود، به پای آمریکا و اروپا 

و   FATF تصویب  با  و  ریختید 
به  را  ملت  این  شخصیت   ،CFT
به  افکندن  نظر  امید  به  اروپا،  پای 
فکر  خودمان  به  می اندازید؟  شما 

از  اینکه رهبری  بیان  با  کنیم. وی 
چهار، پنج سال قبل برای ما نسخه 
دادند که اگر عملی می شد، مشکل 
نداشتیم،  را  بیکاری  تورم،  گرانی، 
کنار  را  رهبری  نسخه  شد:  یادآور 

گذاشتید و به اروپا و آمریکا چسبیده اید 
پریشانی هایی  امروز،  نتیجه اش  که 
است.  کرده  ایجاد  ایران  ملت  برای 
معیشت روز به روز تنگ تر و گرانی 

عقد  دختران  است،  یافته  افزایش 
کرده در خانه ها مانده اند و یخچال دو 
سه میلیونی 1۵ میلیون تومان شده 
است. آن وقت شما به اروپا چسبیده 
است و CFT را تصویب می کنید؟

نسخه اقتصادی رهبري را کنار گذاشتید و به اروپا و آمریکا چسبیدید 
که نتیجه اش پریشاني هایي براي ملت ایجاد کرده است

خیلي دوست دارید بفهمند عدم و وجودتان یکي است

محمد مهاجری، فعال سیاسی خطاب به نمایندگان 
اصفهان که استعفا داده اند، گفت: از کارمندی که 
2۵سال مرخصی نرفته بود دلیلش را پرسیدند،گفت اگر 
مرخصی بروم، همه می فهمند بودن با نبودنم درمحل 
کار فرقی ندارد. حاال نقل استعفای 19نماینده اصفهان 
است. تهدیدکرده اند درصحن وکمیسیون های مجلس شرکت نمی کنند. خیلی 
دوست دارید همه بفهمند عدم و وجودتان یکی است؟ باورکنید فهمیده ایم!

ناکارآمدی مسئوالن را پای انقالب اسالمی ننویسید

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  نقدی،  سردار 
پاسداران با بیان اینکه نباید مشکالت کنونی کشور 
و ناکارآمدی مسئوالن را به انقالب اسالمی نسبت 
داد، گفت: مشکالت فعلی کشور دالیل متعددی دارد 
که یکی از مهم ترین آن ها اشتباهات ما در انتخاب 
اصلح در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی است. رهبر 
انتخاب اصلح را بیان فرموده اند. بارها ویژگی های  معظم انقالب اسالمی 

پایداری جز خسارت برای اصولگرایی ثمری نداشت

فراکسیون  عضو  آبادی،  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
تاکید  با  اسالمی،  شورای  دهم  مجلس  مستقلین 
بر اینکه جبهه پایداری در طول مدت فعالیت خود 
ثمری جز خسران و خسارت برای جریان اصولگرایی 
نداشته است، گفت: واقعیت امر این است که بخشی 
از جریان اصولگرایی را افراد معقول و منطقی تشکیل داده اند که اگرچه تفکر 

خاص خود را دارند اما می توان با آنها به گفت وگو نشست.

دیدار دانشجویان خراسان  جنوبی با نماینده ولی فقیه در خراسان  جنوبیمسابقه فوتبال بین تیم های پیشکسوتان علوم پزشکی با پیشکسوتان شهر بیرجند - یادبود مرحوم شادروان حاج ابراهیم آرگینی

مجتمع اره تیزکنی و ابزار 
برش مهدی نیا

 مجهز به دستگاه تیزکن
) CNC)  UPVC- MDF
همراه : ۰۹۱۵۳۶۳۶۵۴۲  

۰۹۱۵۵۶۱۲۵۸۰
۰۵۶۳۲۳۱7۱۱۰ 

فروش لمینت )پارکت( مصرف کننده ۸۹۰۰۰ تومان 
شماره تماس: ۳۲۲۳۰۴۸7 عاملین فروش و همکار

۳۲۲۳۶۴۸۴  مصرف کننده )مشتری(
پاالز، دنیـای زیبـای من

 خیابان مدرس - بیست متری اول شرقی - فروشگاه پاالز - صبوحی

جناب آقای حـدادی
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بیرجند

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدرخانم گرامی تان 
را خدمت شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، 

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما سرور گرامی 
و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
بخشدار و پرسنل بخشداری مرکزی بیرجند

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه های 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 تاریخ 1397/09/15 می باشد.

رشته کاری و رتبه نام پروژهردیف
موردنیاز

زمان خرید 
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن 1
ورزشی چند منظوره شهر اسفدن قائنات

ارائه پروانه
 بهره برداري فروشنده 

از وزارت صنایع ، 
معادن و بازرگانی و 
گواهینامه استاندارد 
کاالي موضوع مناقصه

 97/09/15
لغایت ساعت 19 
مورخ 97/09/17

ساعت 8 صبح 
روز چهارشنبه 
مورخ 97/09/28

ساعت 9  صبح روز  
چهارشنبه مورخ 97/09/28

200970165000021

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی سالن 2
ورزشی چند منظوره روستای بهمن آباد زیرکوه

ساعت 9/30 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 97/09/28

200970165000022

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف :
خراسان جنوبی - بیرجند -خیابان مفتح 27- استادیوم آزادی- اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی    تلفن: 05632403571  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934                                         

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

یک موسسه  عمومی جهت پشتیبانی سایت 
و پایگاه اطالع رسانی خود از شرکت های دارای تخصص مربوطه 

جهت عقد قرارداد دعوت می نماید. شرکت های متقاضی می توانند 
 @ AKJNP1376  درخواست خود را به حساب کاربری – تلگرامی

ارسال  فرمایند.

تشکر و اعتذار

خانواده محترم داغدار و معزز کیان فر
با عرض تسلیت و ابراز همدردی در فقدان والده ماجده

مرحومه حاجیه اختر سروری خراشاد
 از اینکه کلیه هزینه های مراسم ختم آن زنده یاد را متفقدانه به معلولین مؤسسه توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع( بیرجند اختصاص فرموده اید، بی نهایت سپاسگزاریم.
برای آن فقیده سعیده مغفرت الهی و برای شما بازماندگان نیک اندیش صبر و اجر 

از خداوند بزرگ مسئلت داریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(


