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مرز گاهی معنی
 تبعیض می دهد

سرگرم بازی بود صدایش زدم و گفتم: 
امتحان جغرافیا داری فردا، در جریانی؟ 
کالفه به سمت میز رفت و کتابی را 
از روی آن چنگ زد و به طرف من 
گرفت. گفت: خواندم، بپرس. صفحه 
ای را باز کردم و واژه مرز که با خودکار 
قرمز دورش را خط کشیده بود به من 
مرز  پرسیدم:  بالفاصله  زد.  چشمک 
چیست ؟! با تعجب نگاهم کرد و گفت: 
کجای کتاب را می پرسی؟ پیروزمندانه 
را  دورش  خودت  نخواندی!  گفتم: 
بود گرفته  حرصش  کشیدی!   خط 

با صدایی که ... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* حجازیان
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3گفتگوی آوا با محیط بانان : حامی گرگ  و میش2مردی از تبار آزادمردان تاریخ؛ شهید سید احمد رحیمی 6 احداث مرکز خیرسازخدمات جامع سالمت شهری در بیرجند 

 

نمي توان کم و کاستي در دولت 
را به پاي اصالح طلبان نوشت

صفحه 6

صفحه 6

خدا رحم کرد رئیس جمهور 
نشدم که دالر 5 هزار تومان شود

صفحه 6

5۰ درصد مجلس به دنبال 
سقوط نظام هستند

حفظ برجام با جیب ملت ایران، 
خوابی است که تعبیر نخواهد شد

صفحه 6

داوطلبان جمعیت هالل احمر  الگوی سایر کشورها هستند
صفحه ۵

رتبه پنجم گرد وغبار برای خراسان جنوبی، رهاورد خشکسالی و  نابودی طبیعت

آینده غبار آلود  
در انتظار استان

اگر چه گرد و غبار در خوزستان آوازه ای فراگیر یافته است اما واقعیت این است که گرد و غبار یا ریزگردها مختص خوزستان نیست و اکنون 23 
استان دیگر کشور  نیز درگیر این چالش هستند. در این میان خراسان جنوبي پس از استان هاي... ادامه در صفحه ۵

کی
 گر

س :
عک

صفحه ۵

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
وظیفه آحاد ملت است

جناب آقای مرتضی ناصری
مدیریت محترم نمایندگی مدیران خودرو کد ۴۴۸

سرکار خانم قاسمی
مسئول محترم فروش

برخود الزم می دانم از حسن برخورد و زحمات شما بزرگواران 
تقدیر و تشکر نموده،  طول عمر با عزت و سربلندی روز افزون تان را 

از درگاه قادر هستی بخش آرزومندم.
ارباب رجوع سعید کارگر

فروش ۲ قطعه زمین ۱۶۰ متری از اراضی موسوی،  سند دار، آماده ساخت، هر قطعه ۲۳۰ میلیون تومان   ۰۹۱۵۹۲۴۴۶۶۸

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان مهدی جواد زاده  
)بازنشسته اداره کل دامپزشکی( 

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع آن مرحوم امروز دوشنبه ۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱5 

از محل آرامستان بهشت متقین )غسالخانه(  
برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده روز چهارشنبه ۹۷/۹/۲۱ از ساعت ۱5 الی ۱۶ 

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

 خانواده های: جوادزاده، تلواری  ،  کریمدادی،  روشندل،  اکبری،  فرزامیان،
  یعقوب نژاد و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمدصادق معتمدیان
استاندار عالیقدر خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت استاندار خراسان جنوبی که نشان از درایت، توانمندی
و مسئولیت پذیری شما می باشد،  تبریک عرض می نماییم. همچنین از زحمات بی شائبه

 جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی 
تقدیر و تشکر نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.

شرکت راه گستران قاینات - علی سلطان پور

اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- سایت اداری/ تلفن 32400390-92( 
 در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور
)شرکت حداقل پایه 4 ابنیه و ساختمان و حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با در نظرگرفتن 

www.setadiran.ir رشته،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر پایان وقت اداری مورخ 1397/09/24 به سامانه تدارکات به آدرس
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است.

محل پروژه
مدت نوع پیمانموضوعاجرا

پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها  
۱3۹۷ )ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل  
وبارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

تاریخ 
شماره فراخوانبازگشایی

 تکمیل 
مجتمع 
حیات 
طیبه 

مهر 
شهر 

بیرجند

تکمیل 
مجتمع 

نیمه تمام 
موجود

سرجمع به شماره 
 ۹۶/۱۲۹۹۱88

مورخ ۱3۹۶/۰5/۰4 
۱88۹۶۶۰۶8۷۲۱۹4484۰۰۰۰۰۰ ماه

حداکترپایان 
وقت اداری 

مورخ  
۱3۹۷/۱۰/۰8

ساعت ۹صبح      
۱3۹۷/۱۰/۰۹۲۰۰۹۷3۷48۰۰۰۰33

۱-تضمین شرکت درمناقصه)ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 
94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک 

ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
 ۲-محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری.

3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی و زمین می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نوبت دوم

 روابط عمومی و اطالع رسانی کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید استان خراسان جنوبی
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خرید و فروش خودرو به کمترین حد خود در سال جاری رسیده است  

رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل از علل عدم کاهش قیمت در بازار خودرو سخن گفت. سعید موتمنی در خصوص وضعیت 
بازار خودرو و قیمت های جدید ایران خودرو گفت: خرید و فروش به کمترین حد خود در سال جاری رسیده است و اگر بگوییم نزدیک به صفر 
شده، دروغ نگفته ایم که این امر به سبب اشباع شدن بازار، قیمت باال و عدم عرضه از سوی خودروسازان به بازار است.

محدودیت تراکنش بانکی 
برای هر شماره ملی آغاز شد

 بانک مرکزی محدودیت جدید تراکنش های بانکی را 
برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. بانک مرکزی 
از سوی عبدالناصر  البته قباًل  اقدامی جدید که  در 
همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را 
برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است. طبق این 
سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده 
و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته 
است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 
باشد. داشته  بانکی  تراکنش  تومان  میلیون   100

لبنیات ارزان شد

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت های 
جدید لبنیات بین 7 تا 11 درصد کاهش یافته است، 
گفت: قیمت های جدید لبنیات از سوی ستاد تنظیم 
بازار اعالم شد. رضا باکری اعالم کرد: ستاد تنظیم 
بازار قیمت های جدید لبنیات را ابالغ کرده و قرار 
قیمت های  لبنیات  انواع  بعد روی  به  این  از  است 
گفت:   لبنی  صنایع  انجمن  دبیر  شود.  درج  جدید 
این قیمت ها حدود 7 تا 11 درصد کمتر از قیمتی 
توسط  لبنی  انجمن صنایع  این  از  پیش  که  است 
آنالیز قیمت ها به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داده بود. 

کاهش قیمت سکه و طال 
دوباره شروع شد

روزهای  در  طال  و  سکه  قیمت  افزایش  وجود  با 
گذشته، بازار آن ها آرام است و به گفته رئیس اتحادیه 
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر، قیمت طال و 
سکه دوباره روند کاهشی خود را از سرگرفته و هر 
عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و 
7۸۵ هزار تومان خرید و فروش می شود. چند روز 
گذشته بازار طال و سکه دوباره روند افزایشی به خود 
گرفته بود و نوسان داشت، اما این روند دوباره مانند 
هفته های اخیر برعکس شد و شاهد کاهش قیمت 

سکه و طال در بازار بودیم. 

افزایش وام مسکن انبوه سازان

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: تسهیالت 
ساخت مسکن در بافت فرسوده ویژه انبوه سازان به 
110 میلیون تومان شامل ۴0 میلیون وام ۹ درصد و 
70 میلیون وام 1۸ درصدی افزایش یافت. عشایری با 
بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز می شود، 
اظهار کرد: به تدریج صدور پروانه ها آغاز و بالفاصله 
افراد به بانک معرفی می شوند و قراردادها منعقد و 
از ماه آینده رسما پرداخت این وام ها آغاز می شود.

امکان ویرایش اطالعات متقاضیان 
کارت سوخت پس از ثبت نام

با رسیدن به روز های پایانی ثبت نام کارت سوخت، 
برخی متقاضیان ثبت نام الکترونیکی در روند ثبت 
شدند.  مواجه  مشکالتی  یا  سواالت  با  خود  نام 
در  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس  ناظمی،  امیر 
ثبت  از  پس  اطالعات  ویرایش  امکان  خصوص 
گفت:  غیرحضوری  روش های  از  سوخت  کارت 
امکان ویرایش اطالعات افراد متقاضی تغییر کارت 
بانکی به کارت سوخت پس از پایان ثبت نام یا به 

عبارتی از ۲۴ آذر ماه به بعد آماده می شود.

سرمقاله

مرز گاهی معنی 
تبعیض می دهد

* حجازیان

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... صفحه ای را باز کردم و واژه 

مرز که با خودکار قرمز دورش را خط کشیده بود به 
 من چشمک زد. بالفاصله پرسیدم : مرز چیست ؟!
با تعجب نگاهم کرد و گفت: کجای کتاب را می 
پرسی؟ پیروزمندانه گفتم: نخواندی! خودت دورش 
را خط کشیدی! حرصش گرفته بود با صدایی که 
به زور از الی دندان هایش شنیده می شد، گفت: 
راست می گویی خودت بگو!  کتاب را بستم و چند 
بار کلمه مرز را تکرار کردم. دنبال کامل ترین تعریف 
می گشتم. صدای رعد و برق انگار داشت تقلب می 
رساند. لبخند تلخی زدم و گفتم: مرز یعنی عده  ای 
زیر آسمان کوچک همین شهر این صدا را با دو 
آوای مختلف شنیدند!  عده  ای گران ترین بارانی را 
از کمد بیرون کشیدند و عده ای با نگرانی به سقِف 
پوسیده خانه شان زل زدند ... می دانی مرز یعنی پاییز 
برای گوشه ای از شهر معنای لوکیشن ناب عکاسی 
بدهد و کمی آن طرف تر معنایش آخرین فرصت 
جان کندن ها برای کمی رام کردن زمستان باشد! 
مرز یعنی دو نفر در خیابان مرکِز شهر از کنار هم 
بگذرند و فقط پیراهن تن یکی شان حقوق چند ماه 
دیگری باشد! مرز یعنی یکی گوشه شهر خدایش را 
به نانی بفروشد و یک نفر آن طرف تر برای جلب 
رضایت همین خدا جلسات مثال مذهبی میلیونی 
بگیرد!  مرز یعنی انگار نقشه این شهر بر دیوار تمام 
سازمان هایش تا خورده نصب شده ... مرز یعنی دو 
با فاصله چند خیابان از هم که در یکی  مدرسه  
لوله  بخاری هاِی زوار در رفته، ریه  دانش آموزانش 
را مچاله کرده باشد و دیگری مجهز به عالی ترین 
آسفالت  یعنی  مرز  باشد!  گرمایشی  سیستم  نوع 
بعضی خیابان های شهر آنقدر صاف باشد که نور 
خیابان هایش  بعضی  و  بیاندازد  برقشان  خورشید 
فرقش با بیابان فقط در حرف اول باشد!!! مرز دقیقا 
همان جا شکل می گیرد که پدری حتی نتواند با 
قدم  شهر  این  های  خیابان  بعضی  در  فرزندش 
از قبیل  بزند!  دقیقا همان جا که بعضی واژه ها 
 آرزو، فردا، آینده، خوشبختی و امید برای عده ای 
از مردم شهر تعریف نشده باشد! دقیقا همان جا که 
خاک  نقره کوب  جلد  با  قرآنی  خانه ای  طاقچه  در 
بخورد و چندین خانه آن طرف تر قرآن قدیمی  هم با 
وسایل دیگر خانه به سمساری فروخته شد تا بشود 
از قصابی چند تکه گوشت مانده خرید! این مرز نه 
با سیم خاردار مشخص شده، نه با خط کشی! این 
مرز با خون دل پیرزنی که در خانه همشهری اش 
پله ها را دستمال می کشد معلوم شده ... این مرز را 
کسانی بنا کردند که فرقی بین عدالت و برابری قائل 
نشدند و ترجیح دادند به زنده ای برسند تا سرحال 
تر شود تا مداوای بیماری که بوی جنازِه مرده اش 
گاهی بر ادکلن گرانقیمت زنده هایشان پیشی می 
گیرد ... این مرز ساخته دست همان هایی ست که 
بردند و نخواستند بشنود دقیقا  باال  برج  برج کنار 
پشت سرشان سقف کاه گلی دارد روی سر مردم 
خراب می شود! یک قسمت از شهر با فاصله چند 
کوچه فضای سبز و آب نما زدند، دیوارها را نقاشی 
کردند، مجسمه گذاشتند بدون اینکه اصال بدانند 
همین بغِل گوش شان تمام سهم عده ای از زیبایی 
شهر یک تاب و سرسره آهنِی زنگ زده ست که در 
معرض نور مستقیم خورشید تبدیل به گلوله آتش 
می شود! مرز گاهی معنای تبعیض می دهد ... فردا 
برای معلمت بنویس: مرز یعنی من درس نخواندم 
چون بازی کامپیوتری جدیدم جذابیتش بیشتر بود و 
بغل دستی ام درس نخوانده چون دستمال هایش 

دیشب دیر فروش رفت ....

برنامه دولت برای افزایش یارانه 
نقدی نیازمندان در سال 98

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برنامه جدید 
دولت برای افزایش یارانه نقدی نیازمندان در سال ۹۸ 
را تشریح کرد. حسینی با اشاره به برنامه های دولت 
یارانه  های  تکلیف  تعیین  برای  بودجه سال ۹۸  در 
نقدی، گفت: رقم اختصاص داده شده در بودجه سال 
۹۸ از سوی دولت برای رفع فقر مطلق، نسبت به 
سال جاری، از ۹۹ هزار میلیارد تومان به 1۴۲ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت طبق بودجه  
سال ۹۸، توجه بیشتری به رفع فقر مطلق و توجه 
به اقشار ضعیف و افزایش سطح درآمدها داشته که 
این امید وجود دارد تا سطح درآمدها و کاهش فقر 
در سال آینده بهبود نسبی پیدا کند، اما تا منطبق 
شدن درآمده با سطح تورم، فاصله بسیاری وجود دارد.

با ابالغ  افراد زیر 1۸ سال را اعالم کرد. بانک مرکزی  افتتاح حساب برای  بانک مرکزی شرایط جدید 
بخش نامه ای به بانک ها، تغییراتی را در شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر 1۸ سال ایجاد کرده است. 

براساس این بخشنامه، در حال حاضر افتتاح حساب برای این افراد در قالب پنج نوع می تواند انجام شود که 
در دسته اول، افتتاح حساب توسط ولی )پدر یا جد پدری( قیم یا وصی )با حکم( به عنوان افتتاح کننده حساب 
برای افراد زیر 1۸ سال و به نام خود فرد امکان پذیر است که امکان برداشت از حساب توسط افتتاح کننده و 
یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز حساب جاری با دسته چک است. 
در مورد دوم، فرد افتتاح کننده خود فرد با سن بین 1۲ تا 1۸ سال، بدون حکم رشد و به نام خود فرد است 
که امکان برداشت قبل از 1۸ سال، فقط بعد از 1۵ سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب نیز فقط 

حساب قرض الحسنه خواهد بود.
شکل سوم افتتاح حساب برای این افراد نیز این است که فرد افتتاح کننده خود فرد با سن زیر 1۸ سال و با 
حکم رشد و به نام خود است که امکان برداشت فقط توسط خود فرد با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب های 
قابل بازشدن شامل حساب سپرده مدت دار و قرض الحسنه است. بر اساس این بخشنامه چهارمین دسته، فرد 
افتتاح کننده مادر فرد )غیرقیم، غیروصی( برای فرد زیر 1۸ سال و حساب نیز به نام خودش خواهد بود که 
برداشت حساب فقط با مادر )در صورت فوت مادر تنها بعد از 1۸ سال توسط خود فرد( و نوع حساب از نوع 
حساب های قرض الحسنه است. آخرین نوع حسابی که امکان افتتاح آن برای افراد زیر 1۸ سال وجود دارد، 
افتتاح حساب توسط سایر افراد غیرولی، غیر قیم و غیر وصی )از جمله مادر( است که سن فرد باید زیر 1۸ 
سال و حساب به نام افتتاح کننده به نفع فرد باشد. امکان برداشت این حساب با افتتاح کننده یا فرد دارای حکم 
رشد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایه گذاری )کوتاه مدت و بلند مدت( خواهد بود. در همه موارد، بعد 
از رسیدن فرد به 1۸ سال تمام، امکان برداشت فقط توسط خودش است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: در دوره هایی که نرخ تورم افزایش انفجاری 
را تجربه می کند، مردم غالبا از هزینه های غیر ضروری می زنند. مردم در این 
شرایط تالش می کنند هزینه های زندگی خود را اولویت بندی کنند و طبیعتا 

هزینه های اولیه زندگی یعنی خوراک و مسکن در این میان تامین می شود.
در دوره های افزایش رشد شتابان تورم خانوارها از کدام هزینه خود می کاهند 
از  بسیاری  روزها  این  که  است  سوالی  این  بیابند؟  اقتصادی  اداره  قدرت  تا 

کارشناسان تالش می کنند پاسخی بدان بدهند. آمارها نشان می دهد حجم 
مراجعه مردم به رستوران ها، از لوکس ترین ها تا معمولی ترین ها بین ۳0 
تا 70 درصد کاهش یافته است. حاال این روزها نبود غذایی که در منوهای 
رستوران ها درج شده چندان عجیب نیست چرا که بسیاری از رستوران داران 
می گویند به دلیل آنکه تعداد مشتریان شان کم شده است، ترجیح می دهند 

غذاهای پرمخاطب تر را آماده کنند. 
رئیس اتحادیه رستوران داران نیز در تایید این نکته می گوید: اغلب رستوران 
های لوکس بین ۳0 درصد و اغلب رستوران های معمولی به فراخور قدرت 
شان  مشتریان  از  درصد   70 حدود  دارند  قرار  آن  در  که  مناطقی  اقتصادی 
کاسته شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سه درصد از درآمد 
 پردرآمدترین یا ثروتمندترین دهک ایران به هتل و رستوران اختصاص می یابد.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید: 
در دوره هایی که نرخ تورم افزایش انفجاری را تجربه می کند، مردم غالبا از 
هزینه های غیر ضروری می زنند. هر چند اطالق هزینه غیر ضروری به این 
دست هزینه ها منطق چندانی ندارد اما بسیاری از خانوارها چاره ای جز این 
ندارند. وی در این خصوص گفت: تفریح، سفر، خرید کاالهای فرهنگی چون 
کتاب و فیلم و ...، رفتن به سینما و تئاتر و کنسرت های موسیقی غالبا توسط 

طبقه متوسط صورت می گیرد اما باید توجه داشت که این رفتار اقتصادی سبب 
می شود که مشکالتی در عرصه فرهنگی رخ دهد. این کارشناس اقتصادی 
تاکید کرد: مردم در این شرایط تالش می کنند هزینه های زندگی خود اولویت 
بندی کنند و طبیعتا هزینه های اولیه زندگی یعنی خوراک و مسکن در این 
میان تامین می شود. او گفت: اقتصاد ایران در سال های گذشته همواره به 
دلیل افت و خیز تورمی شاهد این قبض و بسط ها بوده است. بررسی ها نشان 
می دهد در سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایشی برابر با ۹1 
درصد را تجربه کرده است. نرخ دالر نیز همپای دیگر ارزها از محدوده ۳۸00 
تومان در بهمن ماه سال گذشته به یازده هزار و چهارصد تومان در سال جاری 
رسیده است. سکه نیز در رفت و برگشت ها پا را از محدوده یک میلیون تومان 
به کانال چهار میلیون تومان گذاشته و از این رو برآوردها داللت بر کاهش 
شدید قدرت خرید و ارزش پول ملی در سال جاری دارد. تقوی گفت: نتیجه 
این اتفاقات در میان مدت سبب می شود اقتصاد فرهنگ با شرایطی بحرانی 
جدی تر از گذشته روبرو شده و شمار خریداران کاالهای فرهنگی کاهش یابد. 
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این شرایط سطح رفاه خانوارها کاسته می 
شود و این امیدواری وجود دارد که دولت با اتخاذ سیاست هایی دست به ترمیم 

قدرت خرید و همچنین باال بردن سطح زندگی کند.

فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا 
موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت اند، درحالی ادامه دارد که 
از سواالت اساسی در این فرآیند تکلیف کارت سوخت بعد 
از خرید و فروش خودرو است. فرآیند ثبت نام کارت سوخت 
المثنی از سوم آذرماه، به چهار روش مختلف مراجعه به سامانه 
سامانه الکترونیکی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن خدمات 
دولت همراه ، پلیس 10+ و کد دستوری #۴* آغاز شده و تا 
۲۴ آذر ادامه دارد. این که تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و 
فروش خودرو چه می شود و آیا مالک خودرو باید بعد از خرید 
خودرویی که نوشماره نیست، برای اخذ کارت سوخت اقدام کند 
یا خیر، از سواالت متداول فرآیند ثبت نام کارت سوخت است. 
بر این اساس چنانچه پیش از این مالک خودرو، خودروی خود 
را به فروش رسانده و با پالک خودروی سابق خودروی جدید 
خریداری کرده است، باید برای ثبت نام کارت سوخت المثنی 
اقدام کند. زیرا VIN )کد شناسایی 17 رقمی خودرو( در این 
فرآیند تغییر یافته و کارت سوخت جدید باید طبق این کد صادر 
شود. این در حالی است که اگر فردی خودرو خریده باشد، اما 
کارت سوخت به نام مالک قبلی باشد، نیازی به ثبت نام مجدد 
ندارد و همچنان می تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت 

بر اساس شماره VIN )کد شناسایی 17 رقمی( خودرو صادر 
می شود. 

بر اساس شماره وی.آی.ان  به عبارت دیگر، کارت سوخت 
خودرو و نه اطالعات شناسنامه ای مالک و یا شماره پالک 
صادر می شود، بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد کارت سوخت 
نیست. با این حال اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت 
کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه های اعالم 
شده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و چنانچه این اقدام را انجام 
از  دهند، کارت سوخت کنونی آن ها سوخته و کارت جدید 

طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.

شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱8 سال 

خانوارها در دوره تورم در کدام هزینه ها صرفه جویی می کنند؟

تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش 

شهید دکتر سید احمد رحیمی سال 1۳۳۸ در شهر بیرجند 
در  خانواده ای از نسل رسول ا...)ص( متولد شد. تمایل داشت 
در حوزه علمیه قم ادامه تحصیل دهد اما پذیرش در دانشگاه 
تهران تحصیل در رشته پزشکی را برای او رقم زد. وی که 
از همان دوران مدرسه انشاءهای سیاسی می نوشت در دوران 
دانشگاه دانشجوی پیرو خط امام نام گرفت، چرا که در 1۳ 

آبان ماه 1۳۵۸ با همکاری دیگر دانشجویان، سفارت آمریکا 
که تبدیل به النه جاسوسی شده بود را فتح کرد تا استعمار 

جایی در سرزمین انقالبی ایران نداشته باشد.
شهید رحیمی در کنار فعالیت های سیاسی برای دانشجویان 
کالس هایی با محوریت دین و اخالق برگزار می کرد و 
در همان زمان دانشجویی، با دختری از بستگانش پیمان 
مقدس ازدواج بست که ثمره این پیوند دختری به نام سمیه 
به زندگی آنان رنگی دیگر بخشد و کانون زندگی اش را 
گرم تر از قبل کرد. وی پیشنهاد دادسرای انقالب اسالمی 
بیرجند را پذیرفت و با مراجعت به وطن خویش مسئولیت 
فرماندهی سپاه پاسداران این منطقه را پذیرفت که این ایام 
با نواخته شدن طبل جنگ و آغاز حرکت های کور منافقان 
همزمان بود. کروکی که از منزلش در خانه تیمی منافقین 

به دست آورده بودند، نشان می داد که این کوردالن ۳ بار 
تصمیم به ترور او گرفته بودند اما هر بار از گزند محفوظ ماند. 
پس از احراز شایستگی به عضویت شورای فرماندهی سپاه 
پاسداران منطقه ۴ خراسان و سرپرستی واحد اطالعات این 
سپاه منصوب شد اما پس از فوت پدر علیرغم اصرار مسئوالن 
به بیرجند بازگشت و به فعالیت های عقیدتی و آموزشی ادامه 
داد. سال ۶1 به همراه خانواده به خوزستان مهاجرت کرد تا 
بتواند مداوم در جبهه ها شرکت کند. اواخر همان سال بر اثر 
اصابت ترکش به پای چبش مجروح شد و پس از بهبودی 
نسبی در عملیات والفجر یک در سال 1۳۶۲ حماسه ساز شد 
و در حال حمل مجروحان و شهدا بار دیگر زخمی گردید. اما 
با همان حال آرپی جی یکی از رزمندگان را بر دوش نهاد و 
بر بلندای خاکریز ایستاد و چندین تانک دشمن را منهدم کرد. 

هنگامه اذان ظهر، جبهه شرهانی شاهد عروج بزرگمردی بود 
که به وصل دوست رسید، پیکرش پس از ۲۵ روز در بوستان 

شهدای بیرجند آرمید.
در وصیت نامه شهید رحیمی آمده: پدر، مادر، همسر، خواهران 
و برادرانم؛ وقتی به حقی که هر کدام تان بر من دارید و آنچه 
من در این رابطه انجام داده ام، فکر می کنم دردی سنگین 
جانم را پر می کند. من در زندگی حق هیچ کدام تان را ادا 
ننموده ام و در این رابطه جداً طلب رضایت و مغفرت دارم. من 
همیشه این را گفته ام که چه قبل و چه بعد از انقالب هیچ 
کاری در رابطه با انقالب و خون شهدا انجام نداده ام. اگر در 
مورد حقوق شما به خصوص همسرم کوتاهی کرده ام، برای 
کار بیشتر و جبران کوتاهی ها بوده است، به هر حال امیدوارم 

که قلباً و واقعاً از من راضی باشید.

مردی از تبار آزادمردان تاریخ؛ سید احمد رحیمی
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۱۴۲ محکوم علیه آقای محمد احمدی محکوم است به پرداخت مبلغ 
مبلغ  پرداخت  و  احمدی  آقای محمد حسین  له  در حق محکوم  غیره  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۲۹۷/۹۳۳/۴۲۵

۱۴/۹۶۶/۴۵۹ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و همچنین در اجرای دستور فروش صادره در خصوص کامیون کشنده هوو مدل 
۲۰۰۷ رنگ سفید و با توجه به توقیف خودروی موصوف که اتاق از قسمت راست دارای رنگ شدگی و آج الستیک های جلو ۹۰ درصد 
و سایر الستیک ها حدود ۲۰ درصد می باشد به مبلغ ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه 
تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ 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 اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای امین امیرآبادی زاده به وکالت از خانم نرگس حسین زاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند 

مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۶۱۶۱ فرعی از ۲۵۰- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱۳۹۶۲۰۳۰۸۰۰۱۰۰۸۳۰۷ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا 
چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز 

بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

اطالعیه
 برگزاری همایش انتخاب نماینده بیماران در هیئت امنای انجمن بیماران کلیوی ایران

قابل توجه کلیه بیماران )همودیالیز- دیالیز صفاقی و پیوند کلیه( 
بدینوسیله از کلیه بیماران کلیوی )همودیالیز،  دیالیز صفاقی و پیوند کلیه( در راستای مفاد 

اساسنامه موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و آیین نامه برگزاری همایش انتخاب نماینده 
بیماران استان جهت عضویت در هیئت امنای  انجمن ایران )نوبت اول( دعوت به عمل می آید در مراسم 

یاد شده به شرح ذیل مشارکت فرمایید.
 محل و زمان برگزاری همایش : روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ در محل دفتر انجمن ازساعت ۸ صبح لغایت ۱۴

تذکر: صرفا ارائه کارت معتبر عضویت و کپی آن در زمان رای گیری الزامی می باشد. 
 ضمنا از کلیه متقاضیان کاندیدای هیئت امنا  )بیماران کلیوی مشروحه فوق و یا سایر متقاضیان( درخواست 
می گردد پنج روز قبل از برگزاری همایش با همراه داشتن مدارک زیر به انجمن استان به آدرس بیرجند- 

خیابان مدرس، مدرس ۵،  پالک ۲۹ مراجعه فرمایید.
مدارک مورد نیاز: ۱- درخواست کتبی به انجمن )در دو نسخه( و ثبت در دبیرخانه انجمن و  اخذ رسید در 
نسخه دوم که نزد متقاضی باقی خواهد ماند ۲- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس و الحاق به 
درخواست ۳- ارائه برگ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد ۴- ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۵- ارائه کارت 

عضویت معتبر انجمن و کپی آن برای بیماران.
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران شعبه استان خراسان جنوبی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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 
 20 میلیون بیمه

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی  جهت تکمیل کادر فنی خود به تعدادی  نیروی فعال جهت 
پشتیبانی دستگاه های کارت خوان  درشهرستان بیرجند نیازمند است. لذا از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل

 می باشند دعوت به همکاری می نماید.
* دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا موتور سیکلت( * دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6 به باال

ساعت مراجعه : 16الی 18 همه روزه تا تاریخ 9۷/09/24
شماره تماس: 09309825968 -  09014۷06365
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برادر عزیزی که از امتیاز دادن به بعضی کارکنان 
کنم  باید عرض  بودید  کرده  گله  ها  دانشگاه  در 
در  نیست  دانشگاه  فقط  مخصوص  اتفاق  این 
تمامی ادارات دولتی این استان متاسفانه وضع به 
همین منوال است و کسی هم پاسخ گو نیست. اگر 
محترمانه نیز سوال کنی با توبیخ و توهین مواجه 

می شوی. خانه از پایبست ویران است.
915...965
سالم خدمت استاندار محترم. ضمن خوش آمدگویی 
انشاا... با حضور شما شاهد طراوت و نشاط در استان 
باشیم واقعا جای یک منطقه تفریحگاهی در بیرجند 
خالی است با توجه به اعالم آمادگی شهرداری جهت 
احداث منطقه تفریحی در بند دره لطفا جهت رفع 

موانع موجود اقدامی بفرمائید.باتشکر
915...058
ضمن خیرمقدم به استاندار محترم انشاا... به حول و 
قوه الهی و با پیگیری مجدانه جهت رفع مشکالت 
عدیده ما رانندگان حمل و نقل و تسهیل در امر 
صادرات سوخت از مرز ماهیرود ما را یاری فرمائید. 

راننده بخش ترانزیت سوخت.
915...707
اهالی  ما  محترم،  مسئوالن  توجه  قابل  با سالم. 
یکساله  که  هستیم  مرکزی  بخش  از  روستایی 
دنبال برنامه لوله گذاری قنات بودیم بعد از یکسال 
نشده منصرف شدیم. چرا که بخش خصوصی این 
کار را با ۲5 میلیون انجام می دهد ولی سازمان ... 
با 51 میلیون که 17 میلیون سهم مردم  بیرجند 
روستا می شود. آیا به نظر شما عیب کار در کجا 
است؟ به تازگی مراجعه داشتیم فرمودند لوله گران 

شده 85 میلیون هزینه دارد!!!
915...057
چرا هواپیمایی که به بهانه افزایش نرخ دالر بهای 
بلیت پروازهای داخلی را افزایش داده حاال با کاهش 

نرخ دالر بهای بلیت را کاهش نمی دهد؟
933...304
است  ماه  شش  االن  بیرجند  محترم  شهردار 
برق ابتدای بلوار بهشتی را بابت ایلند جدید قطع 
شهرداری  مسئول  بدهد  رخ  اتفاقی  هر  کردند 
دو  داشتن  با   15 بهشتی  خیابان  است. همچنین 
مجموعه آموزشی، یک مسجد و ترافیک فزاینده 
بازار دارای آسفالتی داغون هست  روز چهارشنبه 
لطفا بعد از ۲5 سال آسفالت نمایید. موضوع بعدی 
آیلند  ادامه  لطفی کند  اینکه شهرداری منطقه ۲ 
مرتفع خیابان شیرین حاشیه کانال را تا آخر قسمت 

چهارشنبه بازار بهشتی ادامه دهد. با تشکر
915...4۲3
میاد طی  یادم  نزدیک  روزگاری خیلی  آوا.  سالم 
اقدام غیر کارشناسی مثل هزاران کار دیگر  یک 
خبر از احداث دریاچه...ببخشید بزرگترین دریاچه 
را  استان  مطبوعات  تمام  کشور  شرق  مصنوعی 
در بر گرفت و بعد از مدت کوتاهی عکس های 
روزنامه  آرشیو  در  باید  یادگاری مسئوالن... هنوز 
شما هم باشد...چه شد آن همه تبلیغات... امروزه 
مثل  استفاده...  بال  شده  تبدیل  آشغالی  یک  به 
هزاران طرح که حاضرم نام ببرم خواهشمندم برای 
چرا  نکنید.  درست  امن  حاشیه  مسئوالن شهری 
غیر  تصمیمات  مقابل  در  نباید  گذشته  مسئوالن 

کارشناسی خود پاسخگو باشند؟
915...4۲3

نسرین کاری - درباره شغل و سختی کار محیط بانان 
شاید کمتر اطالعاتی داشته باشیم. بهبود وضع محیط بانان 
کشور که بارها از آنها به عنوان سربازان خط مقدم محیط 
زیست یاد شده یک مطالبه جدی از طرف این جامعه  است. 
و  و مشقات  به منظور شفاف کردن مطالبات محیط بانان 
چالش های کاری آنها، پای صحبت، درد دل و گالیه های 

تعدادی از محیط بانان استان نشستیم. 

خراسان جنوبی طبیعتی بکر و
 گونه های خاص جانوری دارد

مسعود مستقیم، محیط بان و فرمانده یگان محافظت محیط 
زیست خراسان جنوبی عنوان کرد: محیط بانان جان بر کف 
با تمام وجود از عرصه های محیط زیست حفاظت می کنند. 
وی ادامه داد: خراسان جنوبی با 150 هزار کیلومتر وسعت 8 
درصد محیط زیست کشور را در برمی گیرد و ما با 6 استان 
مرز مشترک داریم. وی با اشاره به اینکه طبیعت خراسان 
جنوبی هنوز بکر مانده است، یادآور شد: ما در این استان 
 تنوع جانوری داریم و علیرغم خشکسالی های ۲0 ساله هنوز

8 گونه گربه سان در این استان زندگی می کنند.

محیط بانی شغلی زیبا ،
 اما پرمخاطره و سخت است

وی ضمن اشاره به وجود گونه هایی چون هوبره، زاغ بور و 
اوریا )پرنده شکاری درمیان( ادامه داد: خوشبختانه خراسان 
جنوبی و کویر استان از کمترین تغییرات اکوسیستمی روبرو 
است و نسبت به سایر نقاط کشور از وضع خوب محیط زیستی 
بهره می بریم.  وی با بیان اینکه ما در  سربیشه سردترین  
نقاط استان را داریم، افزود: از آن طرف هم  در ریگ یالن 
نهبندان گرمترین نقطه جهان را داریم، خاطر نشان کرد: وجود 
این جذابیت های زیست محیطی در کنار هم ویژگی خاصی 
به استان می بخشد. مستقیم اظهار کرد: اکثر نقاط جنگلی، 
تاالب ها و سدها در کشور ضربه دیده اند که مهمترین عامل 

آن انسانی است و اینجا نقش محیط بانان پررنگ می شود. 
وی بیان کرد: وظیفه و شغل محیط بان زیبا اما پر مخاطره 
با مشکالت  از زندگی شهری و خانواده  آنها به دور  است، 
شد:  یادآور  وی  کنند.  می  نرم  پنجه  و  دست  گوناگونی 
تعداد  کنون  تا  و  کنند  کار می  با حقوق کم  آنها  از  خیلی 
ایم. داشته  همکاران  بین  در  جانباز   ۲00 و  شهید   1۲3 
به گفته وی، با تمامی مشکالتی که محیط بانان دارند دو 
سال است الیحه حمایت از آنها در مجلس با دست اندازهایی 

روبروست و به تصویب نمی رسد. 

قانون منع حمل و به کارگیری سالح 
از مهمترین مشکالت محیط بان

 فعال محیط زیست با اشاره به اینکه مهمترین مشکل امروز 
جامعه محیط بان قانون منع به کارگیری و حمل سالح در 
مواجهه با مخاطرات است، ادامه داد: با وجود اینکه سازمان 
محیط زیست قوی ترین چارت سازمانی و سابقه ای کهن دارد 
ولی محیط بانان با چالش روبرو هستند، چرا که اگر در کوه حین 
مواجهه با شکارچیان حادثه ای رخ دهد و کشته شود، محیط 
بان محکوم به قصاص می شود! مستقیم ضمن تاکید بر نبود 
امنیت شغلی برای محیط بانان یادآور شد: چالش بعدی که آنها 
در استان با آن روبرو هستند حقوق و دستمزد متفاوت و پایین 

نسبت به سایر همکاران در سایر استان هاست.

وی خاطر نشان کرد: این مشکل در حالی است که محیط 
بانان استان بدون تعطیلی در کوه و بیابان با وضع سخت از 
محیط زیست حمایت کنند. مستقیم با بیان اینکه از مهمترین 
مباحث در حوزه محیط زیست آموزش های مستمر است،  
افزود: تا زمانی که بینش و دانش افراد جامعه تغییر نکند 
باز هم محیط زیست دچار آسیب می بیند حتی اگر  تعداد 
محیط بانان 100 برابر شود. این محیط بان با اشاره به اینکه  
متاسفانه شاهد هستیم قاچاقچیان هوبره را کیلومترها در 
بیابان با موتور دنبال می کنند تا از نفس بیفتد بعد او را شکار 
کنند، ادامه داد: از آن طرف هم بارها دیده شده تاق هایی که 
سال ها طول می کشد تا رشد کند و برای تثبیت بیابان زدایی 

مفید هستند را کنده و آتش می زنند. 

خراب کردن محیط زیست سریع،  اما
 بازسازی آن خیلی زمان بر است

وی خاطر نشان می کند: خراب کردن محیط زیست در مدت 
کوتاهی انجام می شود، ولی ساختن آن خیلی زمان بر است 
و حتی ممکن است دوباره بازسازی نشود. وی ضمن اشاره به 
اینکه بهترین منطقه برای زیستگاه جانوران منحصر به فرد 
در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: وسیع ترین پناهگاه 

برای یوزپلنگ ایرانی را در نایبندان طبس داریم. 
فعال محیط زیست تاکید کرد: باید به محیط بانان انگیزه داده 
شود و مشکالت آنها در سطح ملی حل شود. فرمانده یگان 
محافظت محیط زیست با اشاره به فرا رسیدن روزهای سرد 
زمستان، بیان کرد: با توجه به فصل سرد، تامین غذا برای 
پرندگان با مشکل رو به رو می شود. وی ادامه داد: در این 
راستا باید با قرار دادن تکه های نان و باقیمانده غذای خود در 
مکان هایی از خانه مانند حیاط، بالکن و پشت بام پرندگان را 

در تهیه غذا مورد نیازشان حمایت کنیم.

کمبود نیرو و خودرو در برابر گستردگی استان
مستقیم با اشاره به مشکالت پیش روی یگان حفاظت محیط 
زیست استان اظهار کرد: کمبود نیرو و خودرو در برابر گستردگی 
استان و پراکندگی مناطق از جمله مشکالت پیش رو است.
وی ابراز امیدواری کرد: روزی برسد مجلس و نمایندگان نگاه 
خاص به طبیعت و محیط بانان داشته باشند، چرا که اگر محیط 
زیست نابود شود در واقع زندگی انسان نابود می شود. فعال 
افرادی  استان  بانان  محیط  کرد:  نشان  خاطر  زیست   محیط 
سختکوش و تحصیل کرده هستند و خیلی از آنها مدارج عالی دارند. 
وی با اشاره به اینکه  یگان خراسان جنوبی  نمونه کشوری شده 
 است، افزود: با  تالش مسئوالن، مردم و با توجه به خشکسالی 

 ۲0 سال در استان با افزایش حیات وحش روبرو هستیم.

چوب خوردن به خاطر حمایت از گرگ 
علی اکبر عیشی، یکی از محیط بانان استان هم عنوان کرد: 
با وجود اینکه کارم نه تعطیلی دارد و نه زمان و مکان به شغلم 
افتخار می کنم. وی با انتقاد از اینکه هنوز مردم محیط بانان 
را نمی شناسند و آنها را با نظامیان اشتباه می گیرند، افزود: 
باید حمایت از محیط زیست و سختی کار ما مخصوصا در 
روستاها فرهنگسازی شود. وی خاطر نشان می کند: ما هر 

روز با اتفاقات و حادثه های خوب و بد روبرو هستیم.
 از آن جمله می توانم به خاطره ای از یک پیرزن روستایی 
که ۲5 گرگ گله اش را دریده بود اشاره کنم. زمانی که برای 
تهیه گزارش و رسیدگی به روستا رفتیم این پیرزن با چوب 
به من حمله کرد و گفت چون شما اجازه شکار گرگ ها را 
نمی دهید تمام دارایی مرا خوردند! به او گفتم: مادر زمانی 
که گرگ گرسنه باشد به روستا می آید. وقتی شکارچیان 
خرگوش و دیگر حیات وحش را بی رویه شکار می کنند 
برای سیر  زنند گرگ هم  می  آسیب  زیست  به محیط  و 

کردن شکم خود به آغل حمله می کند. اینها است که باید 
فرهنگسازی شود. وی یادآور شد: از دیگر خاطراتم مربوط به 
روستایی در درمیان  است که با همکاران کنار استخر آبی 
نشسته بودیم که ناگهان 1۲ قوچ  به فاصله چند متری ما 

آمدند که حس خوبی به ما داد. 

سگ پس از نجات با تکان دادن دم تشکر کرد
بزرگر محیط بان دیگر هم یادآور شد: شغل ما هر روز آن خاطره 
است و علیرغم سختی های که دارد مملو از شیرینی است. وی 
خاطر نشان کرد: روزی در خوسف صدای زوزه و ناله را شنیدیم 
زمانی که کنار چاله ای در آن نزدیکی رفتیم، دیدیم سگی در 
آن گیر کرده زمانی که نجاتش دادیم با چشمان و دمش از 
ما تشکر کرد. وی با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالی، 5 
 سال مجوز شکار در استان ممنوع بود، افزود: شکارچیان مجاز 
می توانند همراه با محیط بانان در سفر 3 روزه به بیابان و 
کوه بروند. وی خاطر نشان کرد:  البته مجوز شکار در طبس 
و درمیان برای حیات وحش که سن باالیی داشتند، داده شده 
است. وی با اشاره به اینکه یک اشتباه یا یک بیماری ممکن 
 است موجب از بین رفتن یک گونه خاص در حیات وحش شود،
ادامه داد: محیط بانان با مشاهده یک مورد مشکوک موضوع را 

سریع به دامپزشک منتقل می کنند. 

احداث صنایع مضر به چه قیمتی
فروزش رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی هم بیان کرد: در راستای فرهنگ سازی 
زیست محیطی کالس ها و دوره های آموزشی زیادی برای 
همه اقشار مردم علی الخصوص دانش آموزان برنامه ریزی 
شده که مستمر در حال برگزاری می باشد. وی با اشاره به اینکه  
نتیجه فعالیت های زیست محیطی برخالف فعالیت های سایر 

دستگاه های اجرایی زود نتیجه آن دیده نمی شود، افزود: ما با 
توسعه، صنعت و سرمایه گذاری مخالف نیستیم ولی گاهی 
سخت است توضیح اینکه یک کارخانه ناسالم چه مضراتی 
برای محیط زیست در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: مردم 
باید عمق فاجعه و ضرر و زیان به محیط زیست را درک کنند و 
در حفاظت از  گونه های گیاهی و جانوری و محیط زیست به 
یاری محیط بانان بشتابند. وی خاطر نشان کرد: بیکار در جامعه 
زیاد است، ولی احداث برخی صنایع که آلودگی آب ، خاک و 
هوا را در پی خواهد داشت به چه قیمتی انجام شود. وی افزود: 
در واقع محیط بانان افرادی زحمتکش و مظلوم هستند و بارها 
در مقابله با شکارچیان متخلف دچار آسیب و صدمه شده اند که 

برخی مواقع دیده نمی شود. 

زندگی با طبیعت با سرشت 
انسان عجین شده است

سید محمد آذرکار، دکترای محیط زیست نیز عنوان کرد: محیط 
بانان حس خوبی به انسان  منتقل  می کنند، چرا که آنها 
حافظان طبیعتی هستند که با سرشت انسان عجین است. وی 
با اشاره به اینکه انسان ها تا زمانی که در دامان طبیعت بودند 
و از آن بهره مند می شدند زندگی خوبی داشتند، افزود: زمانی 
که آدمی به خاطر سلطه جویی به طبیعت دست اندازی کرد 
مشکالت یکی یکی پیش آمد.  وی ضمن اشاره به تالش و 
سختی کار محیط بانان ادامه دارد: در اکوسیستم نیمه بیابانی 
از مرز حیات و ممات  برگرفته  منطقه خراسان جنوبی که 
حداقل است این مردان خطر را به جان خریده اند. دکترای 
محیط زیست ادامه داد: در این موقعیت سخت دور از انصاف 
و بی مهری است که  با  دست اندازی به طبیعت، جانوران و 
گیاهان سودجویی کنیم. آذرکار با اشاره به اینکه محیط بانان 
برای حفاظت از محیط زیست شب و روز نمی شناسند، افزود: 
آنها تالشگران گمنامی هستند که در جاهای پر خطر طبیعت 
و زیستگاه ها حامی زمین ما هستند. این استاد دانشگاه تاکید 
کرد: اکنون به عنوان یک معلم به دانشجویان گوشزد می کنم 
به یاری حافظان طبیعت بیایند و قدرشناس زحمات آنها باشند. 

ذهنیت اشتباه ترس از 
حیوانات در کتاب های کودکان

آذرکار با انتقاد از ذهنیت اشتباه ترس از حیوانات که در برخی 
کتاب ها برای کودکان نمایش داده شده است، خاطر نشان 
کرد: آگاهی رمز حفاظت از طبیعت است،  باید در ذهن بچه 
ها حس طبیعت دوستی و حامی حیوانات بودن را پرورش 
دهیم. وی با بیان اینکه گرگی که به گله و آغل حمله می 
کند به خاطر تعرض انسان به محیط زیست اوست، ادامه 
داد: زمانی که انسان ها با شکار زیستگاه او را از بین برده، 
حیوان برای سیر کردن شکم خود به زیستگاه انسان می آید. 
وی با بیان اینکه کوچکترین دستکاری در طبیعت مشکالت 
طوالنی مدت به وجود می آورد، یادآور شد: باید به فرهنگ 
گذشتگان برگردیم و با طبیعت آشتی کنیم و این کاری است 

که محیط بانان با جان و دل انجام می دهند.
آذرکار ادامه داد: محیط بانان استان برای مناطق کویری و 
طبیعت احترام قائلند، سختی های آن را درک می کنند و 
مقید به زمان و مکان نیستند. وی یادآور شد: خراسان جنوبی 
داری تنوع حیات وحش است، ما گونه های جانوری ارزشمند  
و شاخصی چون یوزپلنگ ایرانی، زاغ بور)تنها پرنده اندمیک 

ایران( ، گربه سانان ، جبیر و هوبره را در استان داریم. 

اجرای پویش »من هم آزمایش می دهم« برگزار شد

دادرس مقدم- پویش من هم آزمایش می دهم با هدف افزایش آگاهی و آموزش همگانی دانشگاهیان درباره بیماری ایدز در دانشگاه بیرجند برگزار شد. رئیس دانشگاه 
بیرجند گفت: در هفته اطالع رسانی ایدز سه پایگاه تست تشخیص سریع ایدز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در سه پردیس شوکت آباد، شهدا و امیرآباد دانشگاه 
مستقر شده که 113 نفر  داوطلبانه آزمایش های مربوطه را انجام دادند. خامسان افزود: دفترچه راهنما و پیام مشاور هم توسط رابطان بهداشتی بین دانشجویان توزیع شد.
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نمایندگی فروش باطری 

زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سالمت تن زیباست 
 اما پرنده عشق، تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند...

)شهید آوینی(

مجتمع مسجد عاشورا- هیئت فاطمیه )س( بیرجند

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3۶۴۷  3۶3  ۰۹۱۵



موفقیت و انرژی

تعیین اهداف

به گذشته نگاه نکنید

و  کنند  می  اشتباه  خود  زندگی  در  افراد   همه 
شکست های متفاوتی را تجربه می نمایند. می توانید 
به خودتان بگویید که هر شکست شما را یک گام به 
سوی موفقیت نزدیک تر می کند. به منظور رسیدن به 
موفقیت، شما باید یاد بگیرید که از شکست های گذشته 
خود به نحو احسن استفاده کرده و از آنها درس بگیرید. 
هیچ گاه در زندگی خود با خاطرات گذشته زندگی نکنید. 
گذشته ها گذشته است و آینده ای جالب انتظار شما 
را می کشد. خیلی راحت به سمت جلو حرکت کنید 
و تصمیم های عاقالنه تری اتخاذ نمایید و از گذشته 
درس بگیرید. با خودتان صادق باشید. ببینید که حقیقتًا 
دوست دارید در زندگی چه چیزی به دست آورید و به 
چه چیزهایی دست پیدا کنید. به ذهن تان اجازه دهید 

هرقدر دوست دارد، بزرگ اندیشی کند.

تعیین هدف و تصریح آن

شما باید جزئیات دقیق تمام اهدافی که قصد رسیدن 
به آنها را دارید برای خود مو به مو تشریح کنید. باید 
ببینید از چه راه هایی می توانید به آنها دست پیدا 
کنید. باید برای خودتان روشن کنید که دوست دارید 
در آینده زندگی شما به چه شکل باشد. درست مانند 
طراحی برنامه منسجم شغلی، اما این بار برای زندگی 
شخصی خود برنامه ریزی می کنید. زمانی که شما 
اهداف تان را معین نمودید، باید آنها را اظهار قطعی 
کنید، اما اظهار قطعی عبارت است از عباراتی که در 
مورد آنها فکر می کنید، در مورد آنها به خود و یا 
دیگران توضیح می دهید. یک نمونه از آن می تواند 
چیزی شبیه به این جمله باشد: “هر روزی که می 
گذرد، از هر نظر، بهتر و بهتر می شوم.” شاید به نظر 
برخی از افراد این جمله کلیشه ای و پیش پا افتاده 
باشد. دکتر امیل کو ، روانشناس در کتاب خود پیرامون 
این مبحث صحبت های جالبی را مطرح نموده است. 
طبق پژوهش های او تکرار این جمله در طول روز می 

تواند هر مصیبتی را از میان بردارد.
او معتقد است تا کنون هیچ کس را درمان ننموده، 
بلکه به بیماران آموزش داده که چگونه می توانند 
خودشان را درمان کنند. کلیه شواهد موجود پیرامون 

درمان این نوع بیماران در دسترس می باشد.
به هر حال افراد می توانند هم نگرش مثبت در خود 
ایجاد کنند و هم منفی. از جمله عبارات تاکیدی منفی 

می توان به نمونه زیر اشاره کرد: 
با خود  فرد  دهد،  روی می  بدی  اتفاق  که   زمانی 
می گوید: “همیشه یک چنین اتفاقی برای من می 
افتد.”جمالت تاکیدی، بهترین راه برای جایگزین 
منفی  های  نگرش  جای  به  مثبت  افکار  نمودن 

هستند.
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هرگز در گوش کودکان 
قطره نریزید

عفونت گوش میانی اگرچه در افراد مختلف کم و بیش 
دیده می شود، اما کودکان بیشتر در معرض ابتال به این 
بیماری هستند که گاهی به پارگی پرده گوش آنان 

منجر می شود. نکته مهم در این موارد استفاده نکردن 
از قطره گوش است که نه تنها در این زمینه کمک 
کننده نخواهد بود، بلکه موجب بدتر شدن وضعیت بیمار 
می شود. در صورت عدم درمان گاهی فشار عفونت به 
پرده گوش منجر به سوراخ شدن پرده و خروج عفونت 

از آن می شود.

احتمال شیوع تومور مغزی 
برای جنین مادر سیگاری

زنان باردار در صورتی که استعمال سیگار داشته باشند 
احتمال شیوع تومور مغزی در جنین آنها زیادتر است. 
سموم این مواد می تواند در بروز سرطان ها تأثیرگذار 

باشد، به طوری که تنباکوی قلیان یا توتون سیگار مواد 
سمی موجود در آن در سلول های طبیعی دستگاه تنفس 
به ویژه ریه اثر گذاشته و سبب ادامه  ایجاد تغییرات 
غیرطبیعی در سلول ها می شوند. در بررسی هایی که از 
مبتالیان به سرطان ریه به عمل آمده 80 درصد آنها 

سابقه استعمال دخانیات داشته  اند.  

وزوز گوش و عالئم
 و نشانی بیماری ها

قرار گرفتن در معرض صدای بسیار شدید، برخی 
داروها، سن باال، تنگ شدن رگ های مرتبط با سیستم 
شنوایی، بدخوابی، عصبانیت، افسردگی، سینوزیت، 

شدت ضربان قلب و... از جمله عوامل بیماری هایی 
هستند که با این عالمت )وز وز گوش( همراه هستند. 
برخی تومورهای سرطانی نیز با این عالمت همراه 
هستند و از این رو به افراد توصیه می شود مسئله 
وزوز گوش را سرسری نگیرند و حتما با مراجعه با 

متخصص برای درمان بیماری خود اقدام کنند.

چرت بعدازظهر پوست 
را خراب می کند

سالمندان و خانم ها بهتر است خواب نیمروزی نداشته 
باشند، چون با افزایش رطوبت های زاید مشکالت 
مفصلی شان تشدید و درگیر ناراحتی های گوارشی، 

کسالت و افزایش وزن می شوند. اگر خانمی چاق بوده 
و مشکالت مفصلی و گوارشی هم داشته باشد خواب 
نیمروزی پوست آنها را خراب می کند. چرت بعدازظهر 
باید کمتر از یک ساعت باشد. مطالعات تاثیر مثبت 
خواب میان روز را در کاهش استرس، کمک به کنترل 

فشارخون و ایجاد حس آرامش نشان می دهد.

برای درمان سرفه 
میوه به بخورید

در طب سنتی توصیه می شود که میوه به پخته 
مصرف شود و این موضوع بیشتر به دلیل کاهش 
قدیم  از  همچنین  است  میوه  این  اسیدیته  مقدار 

االیام با به و گوشت گوسفند یا بز غذاهایی مانند 
تاس کباب تهیه می شده است که خواص بسیار 
زیادی دارد. دانه های به برای درمان سرفه و تسکین 
گلودرد بسیار مفید است،دانه ها را در آب حل و به 
عنوان داروی ضد سرفه استفاده کنید. این درمان به 

خصوص برای کودکان بسیار مفید است. 

محققان عنوان می کنند گوجه فرنگی و خیار حاوی پروتئینی هستند که منجر به ابتال به آلزایمر می شود. محقق 
دانشگاه کالیفرنیا، بین زوال حافظه و پروتئین »لکتین« ارتباطی یافته است. لکتین در خیار، گوجه فرنگی، غالت 
کامل، سویا، دانه ها، فلفل، جوانه غالت، سیب زمینی و برخی محصوالت لبنی یافت می شود. به گفته محققان، 
لکتین برای روده مضر است و می تواند موجب بروز مشکالتی همچون زوال حافظه شود. محققان تاثیر لکتین را بر 
روی انواع گروه خونی آزمایش کردند و دریافتند این پروتئین می تواند نقش مهمی در اختالالت مغزی داشته باشد.
به گفته محققان، این پروتئین بر روی افراد به شکلی متفاوت تاثیر می گذارد و آسیب ناشی از آن به ژنتیک هر فرد 
بستگی دارد. لکتین می تواند موجب تغییر بدن، سیستم ایمنی و میزان خون شود. می تواند گیرنده های انسولین را 

متوقف کند که به مرور زمان بر عروق خونی و حتی بر مغز تاثیر می گذارد.

محصوالت آرایشی و بهداشتی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، به دالیل فراوانی غیرمجاز و غیرقابل 
مصرف می باشند:  1(  از نظر مواد اولیه به کار رفته، نحوه تولید، نگهداری و حمل و نقل، بر روی آنها کنترل الزم 
اعمال نشده است. 2(  محصوالت آرایشی و بهداشتی قاچاق فاقد برگ آنالیز و اطالعات مربوط به میزان و اجزای 
تشکیل دهنده می باشند. 3(  امکان استفاده از رنگ های غیرمجاز که حساسیت زا و مضر برای سالمتی محسوب 
می شوند، در این محصوالت وجود دارند.4( احتمال آلودگی میکروبی و آسیب های فیزیکی برای محصوالت 

آرایشی و بهداشتی قاچاق به دلیل شرایط نامناسب نگهداری وجود دارد. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق کاال 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

محصوالت آرایشی قاچاق غیر قابل مصرف می باشندخیار و گوجه فرنگی آلزایمر می آورند؟

خانواده  در  انتظارات  و  مواقع محدوده مسئولیت ها  بعضی 
تعریف نمی شود و همین موضوع باعث می شود افراد دقیقا 
ندانند که چه کارهایی باید انجام دهند و طرف مقابل چه 
انتظاراتی از آنها دارد. بسیاری افراد وقتی به مرحله پدر و 
مادری می رسند مسائل و مشکالتی که در ارتباط دو نفره 

دارند برایشان پررنگ تر می شود.
درباره  دیگر  یک بار  باید  حتما  مادر  و  پدر  مرحله  این  در 
نقش ها و مسئولیت های جدید خود به طور عینی و عملی 
به  و  باشند  داشته  هرکدام  برای  تعریفی  و  کنند  صحبت 
با  هماهنگی هایی  چنین  می توانند  افرادی  ترتیب  این 

با  ارتباط خوبی  بچه دار شدن  از  قبل  که  باشند  داشته  هم 
همدیگر داشته و تعامل با یکدیگر را بلد باشند و در واقع 
از روش های حل مسئله و به توافق رسیدن آگاهی داشته 

باشند. 
سبک فرزند پروری متفاوت 

گاهی مادران به دالیل مختلف مانع از انجام وظایف پدر 
در قبال فرزندان شان می شوند. البته در بعضی موارد خود 
پدرها هم تمایلی به انجام این کار ندارند. این موضوع را 

می توان از چند جنبه بررسی کرد. 
موضوع مهمی که باعث می شود گاهی والدین در تربیت 

فرزندان خود از روش های تربیتی متفاوتی استفاده می کنند 
که با یکدیگر در تناقض است.

این دو سبک می توانند باعث تفاوت در نوع فرزند پروری 
روابط همسران  در  اختالف  و  نتیجه شکاف  در  و  والدین 
بدم  »من  که  است  این  اضطرابی  والد  غالب  تفکر  شود. 

و تو خوبی«. 
والدین فکر می کنند فقط خودشان می توانند از عهده تربیت 
فرزندشان بر آیند و هیچ کس دیگری مانند آنها نمی تواند 

به خوبی این کار را انجام دهد.

مسئولیت ها و انتظارات فرزند و والدین 

آیه روز

و هر که را خدا بی  راه گذارد پس از او یار ]و یاور[ی نخواهد داشت و ستمگران را می  بینی که چون 
عذاب را بنگرند می  گویند آیا راهی برای برگشتن ]به دنیا[ هست. )سوره شوری آیه 44(

پیام روز

کارهایتان را از صمیم قلب انجام دهید و به کارتان ایمان داشته باشید زیرا جریان ضعیف آب سبب 
آبیاری قسمتی از باغچه می شود.
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ساتپلهاجرداب3
انریااضروکین4
لرروربیوسشهد5
تاراپاسایتامس6
ندعکسامتامبت7
هابتتلاصالهاک8
انیلکندماوبس9
یدننامهییارای1۰
یصوجرخدنارسر11
دابالقامسیرو12
پاانشاوبنوگش13
کرالرادولجنید14
نتشادرسرددابین15

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

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

شرکت فنی مهندسی 
نکو شهرساز بیرجند

مجری پایه 3 
)مشارکت و ساخت بنا(

 09151611802 - قاینی زاده
  09151603473- خاکی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 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 

درخواست خود را به حساب کاربری – تلگرامی  
AKJNP1376 @ ارسال  فرمایند.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

شرکت پخش مواد غذایی به یک تحصیلدار 
آقا با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با 

وسیله نقلیه و ضامن کارمند نیازمند است. 
ساعت تماس: 12-8  09368975977
به دو خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی و بهداشتی و پوشاک )در بازار( 

نیازمندیم.           09152695168- 32220655

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت یک 
میلیون در ماه نیازمند است. طالقانی 2،  ساختمان 

آلما، طبقه 2،  واحد 203     32236199



5
دوشنبه * 19 آذر 1397* شماره 4233

 ترویج ایثار و شهادت وظیفه آحاد ملت است

یادمان شهدای استان

»ای برادران و ای عزیزان! شیطان شما را فریب ندهد دنیا برای مومن به منزله 
زندان است. به فکر سرای آخرت باشید.«                                                                       
     “شهیدمهدی محمد پور ”

 حقوق جانبازان بسیجی افزایش می یابد

اخبار کوتاه

امین جم - مدیرکل ورزش و جوانان در کمیته 
اشتغال استان ، با بیان اینکه هیچ توقعی نداریم 
سازمانی منابع مالی خود را صرف یک برنامه 
همفکری  از  است  قرار  گفت:  کند،  خاص 
های  سازمان  و  نهادها  کارشناسی  نکات  و 
گوناگون استفاده کنیم که هر کدام از سازمان 
ها در چارچوب خود فعالیت هایی دارد و باید 
تالش کنیم موازی کاری ها به حداقل برسد.

مهران سرپرست با بیان اینکه هسته مرکزی 
داد:  ادامه  است،  اشتغال  موضوعات  از  خیلی 
از  بسیاری  نشود  حل  اشتغال  مشکل  اگر 
مسائل اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.

وی با ابراز امیدواری برای استفاده از ظرفیت 
های مشترک گفت: امید است  هر دو هفته این 
جلسه برگزار و دستگاه ها حداقل با کارشناس 
از  تاسف  ابراز  با  کنند.وی  پیدا  حضور  مطلع 
انعطاف اندک مدیران استان  بیان کرد: به عنوان 

کسی که در تهران کار کرده،معتقدم باید نگاه ها 
تغییر کند و با دید حمایتی و همراهی بیشتری در 
این حوزه با مسائل برخورد کنیم.مدیرکل ورزش 
و جوانان با تاکید بر اینکه دستگاه های مختلف 
فعالیت های زیادی در حوزه اشتغال و همراهی   

انجام می دهند اما اطالع رسانی و تعامل درستی 
وجود نداشته است، ادامه داد: چون تعامل نداشتیم 
یکسری جاها با حجم زیاد و در برخی موارد هم 
هیچ کاری نکردیم. در ادامه مدیر سرمایه گذاری 
همه  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان 

دستگاه های اجرایی وظیفه ای در قبال ایجاد 
اشتغال ندارند ولی در راستای اتفاقات و سرمایه 
گذاری هایی که  انجام می گیرد اشتغال هم 
ایجاد می شود ، افزود: در سازمان یکسری برنامه 
ها برای اشتغال جوانان و به ویژه جوانان بخش 

کشاورزی داریم و اعالم آمادگی می کنیم در 
تفاهم  استان  جوانان  و  ورزش  با  حوزه  این 
نامه داشته باشیم چون بخش اشتغال جوانان 
اولویت ماست. بهدانی ادامه داد: در کنار سرمایه 
 گذاری هایی که در فعالیت های گوناگون انجام 

می دهیم ، می توانیم بندی را قرار دهیم و تعهد 
ایجاد کنیم که از ظرفیت جوانان هم استفاده 
کنند که اگر این مورد در تمام بخش ها انجام 
شود، می تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد.

آماده حمایت طر ح های جوانان هستیم
مدیر صندوق کارآفرینی امید نیز در این جلسه 
با بیان اینکه ۴۳ درصد اعتبارات به افراد بین 
نزدیک  و  پرداخت شده  تا ۳۵ سال  سن ۲۰ 
به ۴۳۰ نفر اشتغال را برای این محدوده سنی 
ایجاد کرده است، گفت:  پرداخت تسهیالت 
در حوزه اشتغال نسبت به سال گذشته ۳۰۰ 
درصد افزایش داشته است. وی تصریح کرد: 
هدف مجموعه ما حمایت از طرح های نو ، 
که  است  افرادی  های  طرح  و  کارآفرینانه 
صاحب ایده هستند اما تمکن مالی ندارند.زنگنه 
افزود : تقاضا داریم نهادها اگر طرح خوبی را 

پیدا کردند و کسی درخواست داشت ، به ما 
معرفی کنند و در همین جلسه قول حمایت می 
دهیم زیرا حمایت خصوصا در حوزه جوانان جزو 

دغدغه های اصلی ماست.

جای  خالی حمایت نهادهای  گوناگون
مدیر مرکز رشد و فناوری پارک علم و فناوری 
استان در این جلسه بیش از ۹۰ درصد کسانی که 
ما با آنان همکاری می کنیم در رنج سنی جوان 
یعنی 18 تا ۳۵ سال هستند، ادامه داد: واقعیت 
این است که جای حمایت نهادهای گوناگون 
هوشیارمقدم  است.  خالی  ما  های  برنامه  در 
افزود:  از دغدغه های ما کار در مدارس است 
تا بتوانیم رنج سنی تیم های استارتاپی خود 
را پایین بیاوریم.زیرا اگر حاال کاری نکنیم 1۰ 
نسل هم  این  برای مشکالت  باید  بعد  سال 

جلسه بگیریم و دنبال درمان باشیم.

رتبه پنجم گرد وغباربرای خراسان جنوبی 
رهاورد خشکسالی و  نابودی طبیعت

 آینده غبار آلود
در انتظار استان

نسرین کاري- اگر چه گرد و غبار در خوزستان آوازه 
ای فراگیر یافته است اما واقعیت این است که گرد و 
غبار یا ریزگردها  مختص خوزستان نیست و اکنون 
۲۳ استان دیگر کشور  نیز درگیر این چالش هستند. در 
این میان خراسان جنوبي پس از استان هاي سیستان و 
بلوچستان، کرمان، خوزستان و هرمزگان پنجمین استان 
درگیر در موضوع گرد و غبار است.علیرغم تالش هاي 
متعدد به دلیل بي توجهي به موضوع خشکسالي، در 
بیابان زایي  استان رشد منفي داشته است.از جمله عوامل 
اصلی آلودگي هوا و منابع طبیعي در استان می توان 
به  خشکسالی ۲۰ ساله و آسیب آن به باتالق ها و 
مرداب ها و نابودی عرصه های طبیعی توسط انسان ها 
اشاره کرد.کارخانه های آالینده  ومصرف سوخت هاي 
فسیلي در بخش صنعت حمل و نقل نیز از دیگر  عوامل 
اصلي انتشار گازهاي آالینده هوا در استان است.یک 
کارشناس محیط زیست در همین باره عنوان مي کند: 
آشنایي کم  صاحبان صنایع با فرهنگ زیست محیطي 
و نیاز به برگزاري کارگاه هاي توجیهي براي صاحبان 
صنعت در استان، فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي 

درون شهري، از دیگر موارد بروز آلودگي ها هستند.
به گفته وي، تهدیدات و عوامل آالینده هوا در خراسان 
جنوبي ، آلودگي شدید توسط برخي صنایع به خصوص 
کارخانه هاي آسفالت که گاهي موقتي کار مي کنند، نیز 
موجب بروز آلودگي مي شوند. انتشار ریزگردها، وجود  
۲8  کانون بحران و در معرض خطر ریزگردها مانند 
شهر سه قلعه، کانون هاي فرسایش بادي شهرستان 
بشرویه و نهبندان، از بین رفتن جنگل ها و مراتع اطراف 
به واسطه چراي بي رویه از متهمان دیگر پرونده گرد و 
غبار استان است. این کارشناس محیط زیست هشدار 
مي دهد: اگر این عوامل آالینده کنترل نشود و همچنان 
در استان وجود داشته باشد، بعید نیست که در آینده به 
چالشي چون خوزستان دچار شویم. خوانندگان ارجمند 
مي توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربري avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

تلفن ثابت در شهرستان درمیان 
دچار اختالل می شود

غالمی-شرکت مخابرات اعالم کرد: به دلیل عملیات 
برگردان، ارتباطات تلفن های ثابت درمیان در برخی 
محدوده ها به مدت چند روز قطع یا دچار اختالل 
می شود. در این اطالعیه آمده است: تلفن ثابت در 
محدوده بلوار وحدت، خیابان امداد، امام حسین )ع(، 
غدیر، کشاورز و بلوار امام رضا )ع( 18 آذر به مدت 
7۲ ساعت قطع می شود. همچنین در محدوده سایت 
اداری، بلوار شهید حمزه ای و بلوار مرزداران از ۲1 آذر  
جاری به مدت 7۲ ساعت قطع یا دچار اختالل خواهد 
بود. تلفن ثابت روستای اشک از تاریخ ۲۵ آذر به مدت 

۴8 ساعت قطع می شود. 

ایستگاه و خط انتقال آبرسانی به بیرجند 
سال آینده افتتاح می شود

ایرنا-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: طرح 
آبرسانی به بیرجند از سال ۹۳ آغاز شده و پیش بینی 
می شود تجهیزات ایستگاه و خط انتقال محمدشهر تا 
تابستان سال آینده وارد مدار بهره برداری شود. امامی 
افزود: به منظور تامین کسری آب شرب شهر بیرجند 
و مجتمع های روستایی این منطقه به میزان ۳۰۰ 
لیتر بر ثانیه 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده 
است. وی بیان کرد: برای تامین کسری آب شرب 
از ۲ دشت مختاران و محمدشهر تاکنون ۴۵ میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته است.وی گفت: برای این 
منظور تاکنون 1۳ حلقه چاه در محدوده محمدشهر و 
مختاران حفر و 16 کیلومتر لوله چدن داکتیل، فوالدی 
و فایبرگالس در اقطار ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیمتر خریداری 
شده است.وی همچنین از برق رسانی به هفت حلقه 

چاه در این مسیر خبر داد.

خراسان جنوبی، عسلویه زغال سنگ کشور

بیش از 7۰ درصد ذخایر زغال سنگ کشور در خراسان 
جنوبی است. به گزارش صداوسیما، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 76 درصد ذخایر 
زغال سنگ شناسایی شده کشور در شهرستان طبس 
وجود دارد که می توان این شهرستان را قطب زغال 
سنگ ایران نامید. شهرکی با اشاره به اینکه پهنه های 
زغالی شهرستان طبس حدود ۳۰ هزار کیلومترمربع 
وسعت دارد، افزود: این پهنه ها شامل مناطق مزینو، 
پروده و نایبندان است که 76 درصد ذخایر کشف شده 
زغال سنگ کشور را در بر می گیرد. وی همچنین به 
فعالیت ۲7 معدن زغال سنگ در شهرستان طبس اشاره 
کرد و گفت: از این تعداد 1۹ معدن زغال کک و 8 معدن 
زغال حرارتی است که بیش از ۴ هزار نفر به صورت 
مستقیم در این معادن مشغول به کارند. وی با بیان اینکه 
ذخایر قطعی زغال سنگ شناسایی شده در این استان 
به 8۴۰ میلیون تن رسیده، گفت: زغال سنگ استخراج 
شده از معادن طبس برای استفاده در صنایع مرتبط از 
طریق ناوگان ریلی و حمل و نقل جاده ای به استان 

های اصفهان و کرمان ارسال می شود.

بازدید استاندار از 
چند طرح شهری بیرجند

 

کاوش-استاندار خراسان جنوبی از چند طرح عمران 
اجرای  روند  و  بازدید  بیرجند  در  شهری  توسعه  و 
آنها را از نزدیک بررسی کرد. معتمدیان با همراهی 
جمعی از مسئوالن از کاروانسرای امینی، بازار بیرجند 
و پارک جنگلی دیدن کرد. بازدید از محل احداث 
چهارشنبه بازار بیرجند از دیگر برنامه های  استاندار 
در مرکز استان بود. معتمدیان در ادامه بازدیدهای خود  
همچنین از بوستان آیت ا... بهجت در منطقه مهرشهر 
بیرجند بازدید کرد که مهر امسال با هدف خدمت به 

مردم مناطق کم برخوردار به بهره برداری رسید.

تاکید بر صرفه جویی ادارات 
و سازمان های دولتی در مصرف گاز

به  اشاره  با  گاز  شرکت  عامل  مقدم-مدیر  دادرس 
رعایت  لزوم  بر  استان  در  دما  چشمگیر  کاهش 
گاز  مشترکان  توسط  طبیعی  گاز  مصرف  الگوی 
دولتی”  های  سازمان  و  ادارات   “ ویژه  به  طبیعی 
معاون  بخشنامه  به  اشاره  با  هاشمی  کرد.  تاکید 
ادارات و سازمان های  از کلیه  اول رئیس جمهور، 
گرمایشی  وسایل  نمودن  روشن  با  خواست  دولتی 
یک ساعت پیش از آغاز کار و خاموش کردن آنها 
یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و نیز خاموش 
روزهای  در  ضروری  غیر  گرمایشی  وسایل  کردن 
لوله های موتورخانه نسبت  بندی  تعطیل و عایق 
 به صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اقدام نمایند. 
 وی همچنین از مسئوالن ادارات خواست با رعایت دما 
)18-۲1 درجه در فضای داخلی و بسته و دمای 18 
درجه در راهروها و فضاهای عمومی و سرپوشیده( 

نسبت به کاهش مصرف گاز طبیعی اهتمام ورزند.

 گرانیت استان 
 چشم آلمانی ها را گرفت

سنگ  معادن  در  گذاری  سرمایه  برای  ها  آلمانی 
های تزئینی خراسان جنوبی اعالم آمادگی کردند. 
به گزارش صداوسیما، معاون امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن گفت: سرمایه گذاران 
آلمانی که پیش از این خریدار سنگ های تزئینی 
برای  را  خود  آمادگی  اکنون  بودند  استان  معادن 
اند.  کرده  اعالم  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
ساالری افزود: به همین منظور نشستی با حضور 
مسئوالن حوزه معدن استان و سرمایه گذاران آلمانی 
برگزار شد و ابعاد سرمایه گذاری خارجی در بخش 
های اکتشاف، استخراج، فرآوری و انتقال دانش و 
تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: گرانیت 
های سبز استان بیش از سایر تولیدات معدنی مورد 
توجه این سرمایه گذاران قرار گرفته و فرآوری در این 
حوزه از جمله پیشنهادات آلمانی ها بود. وی گفت: قرار 
است تا یک ماه آینده سرمایه گذاران آلمانی نظرات 
و پیشنهادات نهایی خود را برای سرمایه گذاری در 

معادن سنگ های تزئینی استان ارائه دهند.

خبرهای ویژه

* در راستای کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید نمایشگاه نقش 
عشق در نگارخانه سرو باغ اکبریه گشایش یافت

*۳۲۰ تن وش پنبه از آغاز فصل برداشت این محصول 
تاکنون از کشاورزان خریداری شد.

*کارشناس هواشناسی گفت: استقرار هوای سرد به ویژه 
در طول شب  تا پایان هفته ادامه دارد. شرایط جوی 

برای ساعات آینده پایدار و آرام خواهد بود.
*سرمایه گذاران خارجی از آغاز سال، ۲1 میلیون و 
6۰۰ هزار دالر در طرح های اقتصادی خراسان جنوبی، 

سرمایه گذاری کردند.

جلسه  دومین  گذشته  رضایی-روز  جواد 
با  استان  های  کشتارگاه  دهی  سامان  کمیته 
حضور معاون امور عمرانی استاندار و مدیرکل 
دامپزشکی برگزار شد. منطقه بندی برای احداث 
کشتارگاه های صنعتی و همچنین بررسی تبدیل 
کشتارگاه های سنتی به صنعتی از مهم ترین 

موارد مطرح شده در این جلسه  بود.
معاون امور عمرانی استاندار منطقه بندی برای 
احداث کشتارگاه های صنعتی را از موضوعات 
افزود:  و  عنوان  جلسه  این  در  بررسی  مورد 
کشتارگاه های صنعتی در استان باید جایگزین 
کشتارگاه های سنتی شود و همچنین خطرات 
از ذبح های غیر مجاز در مکان های  ناشی 

عمومی و  کشتارگاه های غیر مجاز  به مردم 
اطالع رسانی شود.

کشتارهای  با  اینکه  بیان  با  مقدم  علوی 
شود،  می  برخورد  قانون  طبق  مجاز  غیر 
کشتار  از  جلوگیری  برای  سازی  فرهنگ 
افزود:  و  دانست  اهمیت  حائز  را  مجاز  غیر 
برای جلوگیری از کشتار غیر مجاز ابتدا باید 
روی  از  افراد  که  چرا  شود  سازی  فرهنگ 
روند  می  کشتار  این  سمت  به  اطالعی  بی 
ها کشتارگاه  از  خارج  کشتار  هدف، حذف   و 

آن  بستر  باید  و  بوده  بر  زمان  که  باشد  می 
فراهم  شود.  وی حفظ سالمت مردم را وظیفه 
نهادهای متولی عنوان و افزود: در مکان هایی 

که زیر ساخت های کشتارگاه ها وجود دارد باید 
از کشتار در مکان های دیگر جلوگیری شده تا 

سالمت مردم به خطر نیفتد.
معاون امور عمرانی استاندار ی خراسان جنوبی 
کشتارگاه  که  دالیلی  از  یکی  کرد:  اظهار 
از  بسیاری  انجام  ندارد  اقتصادی  صرفه  ها 
باشد.  می  دیگر  های  مکان  در  کشتارها 
احداث  در  زیست  محیط  به  توجه  همچنین 
حوزه  در  و  است  اهمیت  حائز  ها  کشتارگاه 
محیط زیست در بسیاری از موارد شرایط به 
مرحله تهدید رسیده است و رعایت نکات در 
کشتارگاه ها باید به صورتی باشد که کمترین 

آسیب به محیط زیست وارد شود. 

فرصت یک ماهه به کشتارگاه غیر مجاز 
و همچنین کشتار در منازل داده می شود

مدیر کل دامپزشکی نیز از پیش بینی  ۵ منطقه 
طبس،  فردوس،  قاین،  های  شهرستان  در 
نهبندان و بیرجند برای احداث کشتارگاه های 
صنعتی خبر داد  و افزود: تبدیل کشتارگاه های 
سنتی به صنعتی با توجه به ایجاد زمینه ای 
برای استحصال کامل گوشت صرفه اقتصادی 
دارد که  خوشبختانه سرمایه گذاران بومی و 
خارج از استان نیز حاضر به همکاری در این 
واردات  داد:  ادامه  اصغرزاده  هستند.  زمینه 
گوشت از سایر استان ها انجام  می گیرد و 
چناچه از مرز نیز این امکان وجود داشته باشد 

خدمات  گونه  هر  ارائه  آمادگی  دامپزشکی 
بیماری   8۳۲ اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  را 
مشترک بین انسان و دام وجود دارد، اظهار کرد: 
بر اساس مصوبات کمیته سامان دهی فرصت 
یک ماهه به کشتارگاه غیر مجاز و همچنین 
کشتار در منازل داده شده است که بعد از آن در 

صورت مشاهده برخورد خواهد می شود.
تهوری، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت نیز  بیان کرد: روزانه 
بین 1۲۰-8۰ دام در مرکز استان کشتار می 
ها  هزینه  پاسخگوی  تعداد  این  که  شود 
کشتارگاه  احداث  در  موضوع  این  و  نیست 

ها باید مد نظر قرار بگیرد.          

 پیش بینی کشتارگاه صنعتی در 5 منطقه استان

حمایتی  خدمات  و  داوطلبی  منابع  معاون 
احمر گفت:  داوطلبان جمعیت هالل  سازمان 
الگویی  ایران  احمر  هالل  جمعیت  داوطلبان 
داوطلب                    که  چرا  هستند  کشورها  سایر  برای 
و  طبیعی  حوادث  در  ها  انسان  به  کمک 

غیرطبیعی هستند.
 به گزارش ایرنا،نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی هم در آیین نکوداشت داوطلبان جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی  گفت: دین، میدان 
عمل است و بهتر از هر عمل خیر، باز کردن 
و  مومنان  دل  کردن  خوشحال  و  مردم  گره 
نیازمندان است. حجت االسالم عبادی افزود: 
امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر که 
خدمت به بشر را انتخاب کرده اند برای خدمت 
به انسان ها کمک می کنند و بهترین حب و 

دوستی را در جامعه فرهنگ سازی می کنند.
عبودی مزرعی، معاون منابع داوطلبی و خدمات 
حمایتی سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
عنوان کرد: شما داوطلبان جمعیت هالل احمر به 
وجود خود افتخار کنید و جمعیت هالل احمر به 
پتانسیل داوطلبان می بالد و باید روز به روز این 

جمعیت بتواند برای ملت های دیگر الگو باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در 
این آیین گفت: خراسان جنوبی جزو استان های 
زلزله خیز است که هر 1۰ سال یک زلزله با 
ریشتر باال در آن رخ می دهد. علوی مقدم افزود: 
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز در چند 
سال اخیر شرایط را برای رخ دادن برخی حوادث 
طبیعی فراهم کرده است که باید با دقت بیشتری 

به حوادث طبیعی نو ظهور توجه کنیم.

وی مردم ایران را یک جامعه داوطلب بی بدیل و 
منحصر به فرد در جهان معرفی کرد و گفت: مردم 

ایران اسالمی در هشت دفاع مقدس داوطلب 
در جبهه های جنگ حضور یافتند و در دوران 
سازندگی و تحریم ها به صورت خودجوش در 

کنار دولتمردان بوده اند.

 وی افزود: در حوادثی که تاکنون در استان رخ 
داده، جمعیت هالل احمر عملکرد خوبی داشته 

داوطلبان جمعیت هالل  و  امدادگران  و  است 
احمر با علم و آگاهی شغل خود را انتخاب کرده 
اند که نوعی ایثارگری است. علوی مقدم بیان 
کرد: موضوع آموزش نیروی انسانی در جمعیت 

هالل احمر از اهمیت باالیی برخوردار است و باید 
در زمینه به روز کردن دانش و توان امدادگران 
کنیم.  استفاده  موفق  کشورهای  ظرفیت  از 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر هم گفت: ۴۰ 
هزار داوطلب هالل احمر در استان فعالیت دارند 
که از این تعداد ۲6 هزار نفر جوان هستند و در 
سخت ترین روزها در تمام حوادث طبیعی و 
افزود:  شهریاری  دارند.  حضور  غیرطبیعی 
استان حادثه خیز  خراسان جنوبی جزو چهار 
کشور است که باید در حوادث گوناگون از توان 
جمعیت  گفت:  وی  کنیم.  استفاده  داوطلبان 
هالل احمر پذیرای داوطلبان است تا در زمینه 
پیشگیری، آموزش و مقابله با حوادث مختلف 
داوطلبان  از  آیین  این  در   کنند.  یاری  را  ما 

جمعیت هالل احمر تجلیل شد.

داوطلبان جمعیت هالل احمر الگوی سایر کشورها هستند

گروه خبر-رئیس اداره ایثارگران ستاد کل سپاه با 
بیان اینکه نباید همه امتیازات را منوط به درصد 
کنیم، گفت: بنا به فرمایش رهبری ترویج فرهنگ 
است. سردار  آحاد ملت  ایثار و شهادت وظیفه 
ابوالقاسم شریفی روز گذشته در اجالسیه شهدای 
ایثارگر بیان کرد: برای تمام رزمندگان که ۳ ماه به 
باال سابقه خدمت در جبهه دارند، کارت ایثار صادر 
می شود. شریفی، با بیان اینکه باید روحیه بسیجی 
8 سال دفاع مقدس، هم اکنون نیز بین مسئوالن 
و مردم تقویت شود، افزود: امروز موفقیت های این 
روحیه را می توانیم در پیروزی ها و جنبش های 
انقالبی کشورهای مسلمان به وضوح ببینیم. وی 
با اشاره به طرح دانشنامه شهدا و ایثارگران کشور 
در فضای مجازی گفت: این دانشنامه با هدف 
معرفی شهدا، الگوگیری جوانان از آنان، تشریح 

دستاوردهای دفاع مقدس و معرفی ۲۰۰ هزار 
شهید راه اندازی شده است که در دهه فجر فاز 

اول آن رونمایی خواهد شد. 
قوانین  برخی  اصالح  یادآوری  با  شریفی، 
برای خدمت به جامعه شاهد، جانباز و ایثارگر 

کشور گفت: با تالش های انجام گرفته برای 
رزمندگانی با یک سال سابقه حضور در جبهه 
که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهیانه 6۰۰ هزار 
تومان مستمری دریافت خواهند کرد که تاکنون 

۹8 هزار نفر به این لیست اضافه شده اند.

 مجروحان جنگ تحمیلی،  از مزایای 
ایثارگری بهره مند  می شوند

وی خبر خوشی هم برای مجروحان 8 سال دفاع 
مقدس که فاقد مدرک هستند، داشت و گفت: 
نزدیک به 1۰ هزار نفر از این افراد که در کمیسیون 

نیروهای مسلح شرایط آنها تایید شود، در سیستم 
سجایا از مزایای ایثارگری بهره مند خواهند شد.

ایثارگران مدال آور معنوی هستند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفت: 
ایثارگران برای این مرز و بوم مدال آور معنوی 

هستند و افتخارات زیادی کسب کردند.
انسان   افزود:  عزیزی  تقی  االسالم  حجت   
های مجاهد که در راه خدا جهاد می کنند نزد 
پروردگار محبوب بوده و خداوند انسان هایی را 
دوست دارد که در راه رضای او جهاد می کنند 
چون پایه های نظام دینی هستند. وی تصریح 
کرد: ایثارگران باید قدر خود را بدانند زیر برای 
این کشور افتخار آفرینی کردند و این رزمندگان 

و ایثارگران محبوب خداوند هستند.

 اشتغال حل نشود بسیاری از مسائل اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد
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گروه خبر-باغ و عمارت اکبریه، بیابان لوت، قنات 
بلده و حوله بافی خراشاد در فهرست جهانی ثبت 
شده و حاال پرونده آسبادهای خراسان جنوبی برای 
ثبت در میراث جهانی در دست تهیه است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
در کارگروه میراث فرهنگی  با بیان اینکه ثبت 
جهانی آسبادهای استان مورد تایید یونسکو قرار 
گرفته است، گفت: تا ۳ ماه آینده پرونده  این اثر 
در کشور تدوین و پس از ارزیابی، تحویل یونسکو 
می شود. وی با اشاره به اینکه در صورت ثبت 

جهانی این اثر، آسبادها پنجمین اثر جهانی خراسان 
جنوبی خواهد بود، گفت: با این ثبت، خراسان 
جنوبی رکوردار تعداد آثار جهانی در شرق کشور 
می شود. معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار 
هم بیان کرد در بخش فرهنگی و اجتماعی به 
شدت ضعیف عمل کرده ایم و باید توصیه ها به 
شهرستان ها ابالغ شود و در هر محله ای کمیته 
فرهنگی منطقه ای تشکیل و برای هر منطقه 
تصمیماتی جداگانه گرفته شود. علوی مقدم یادآور 
شد: باید بستر را فراهم کنیم تا گردشکری که از  

خارج استان  می آید محیط آنقدر برایش جذاب 
باشد که نیاز به انجام حرکت های خارج از عرف 
نباشد و در این زمینه از مردم عقب هستیم و مردم 
همیشه کمک و همراهی کردند ما باید خود را به 
مردم برسانیم و در حوزه فرهنگی و اجتماعی به 
شدت ضعیف عمل کردیم. معاون عمرانی استاندار 
هدف  روستاهای  برای  عوارض  گرفتن  گفت: 
گردشگری می تواند عامل توسعه باشد و در کنار 
این موضوع می توان مباحث فرهنگی و اعتقادی 
را به گردشگران در قالب های زیبا معرفی کرد. 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی نیز با 
اشاره به مهمان نوازی مردم استان گفت: در عین 

حال مردم به مناسک مذهبی مقید هستند که به 
دلیل فرهنگ باالی آنها است. 

آسبادهای خراسان جنوبی در راه جهانی شدن
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کارگران شرکت کشتارگاهی خواستار 
رفع مشکالت خود شدند

شماری از کارگران  یک شرکت کشتارگاهی روز 
به  خود  صنفی  مشکالت  پیگیری  برای  یکشنبه 
استانداری مراجعه کردند. به گزارش ایرنا این تعداد 
کارگر همگی درخواست یکسان داشتند و خواستار 
مشکالتشان  رفع  در  استان  مسئوالن  مساعدت 
شدند.بازرس  این شرکت  در راستای این اعتراضات 
به  بازار  نوسانات  به دلیل  این شرکت  اظهار کرد: 
مرغداران و کارگران بدهکار شده و مشکالت پیش 
آمده به علت نبود نقدینگی است. عسکری ادامه داد: 
کشتارگاه های سراسر کشور با توان مالی مرغداری 
ها اداره می شوند اما به دلیل مشکالت مالی پیش 
آمده و نبود اعتماد به شرکت توسط مرغداری ها، 
وجه موردنظر مرغ تحویل داده شده نقدی پرداخت 
می شود که قدری ما را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفت: در این مدت برخی مرغداری ها براساس 
را  شرکت  خودروهای  حتی  داشتند  که  شکایتی 
توقیف کردند و در اختیار گرفتند.عسکری با بیان 
جهاد  و  فرمانداری  با  الزم  های  پیگیری  اینکه 
در  کرد:  تصریح  است  انجام  حال  در  کشاورزی 
امیدواریم  قیمت  ارزان  تسهیالت  دریافت  صورت 

مشکالت مربوط به کارگران مرتفع شود.
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 رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
اِعَمْل بَفرائِض ا... تَُكن أتَقی الناس

به فرایض خدا عمل کن، تا از پرهیزکارترین مردم باشی.
)کافي : 2/ 82/ 4(

حفظ برجام با جیب ملت ایران، 
خوابی است که تعبیر نخواهد شد

جلیلی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
گفت: امروز اروپا حاضر نیست بگوید در حالی که در 
مذاکرات برجام حضور داشته و در بطن ماجرا بوده، 
آمریکا دارد اشتباه می کند. آنان می گویند برجام باید 
این  ایران بدهد.  را  اما فقط هزینه اش  حفظ شود 
چیزی نیست که مورد قبول ما باشد، این خوابی که 
اروپایی ها برای برجام دیده اند که آن را با هزینه از 
شد.  نخواهد  تعبیر  کنند،  حفظ  ایران  ملت  جیب 

جبهه پایداری آورده ای برای 
جریان اصولگرایی نداشته است

ایمانی، فعال سیاسی در پاسخ به اینکه تصمیمات 
رادیکالی پایداری ها برای جریان اصولگرایی آورده 
داشته یا هزینه ساز بوده، گفت: رفتارهای این جریان 
نه تنها آورده ای نداشته، بلکه هزینه هایی به جریان 
زیرا طیف مخالف  است  تحمیل کرده  اصولگرایی 
بزرگنمایی  با  همواره  طلبی  اصالح  جریان  یعنی 
اصولگرایان  چهره  کردند  تالش  آنها  تصمیمات 
را برای افکار عمومی با جبهه پایداری ترسیم کند.

مجریان برخی از بخش های کشور 
از آمریکا ترس دارند

سردار سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج گفت: امروز 
متاسفانه مجریان برخی از بخش های کشور از آمریکا 
ترس دارند در حالی که خداوند همواره به امداد الهی 
وعده داده است. نخبگان، خواص و مردم باید از نگاه به 
خارج چشم پوشی کنند و به خودکفایی درونی بپردازند.

ماجرای سال 88 دو سر باخت بود

مازنی، نماینده تهران گفت: شهید چمران گفتند کسی 
که تخصص ندارد و مسئولیتی را می پذیرد دین ندارد. 
این نتیجه گفت و گو و تعامل است. من برای تحقق 
گفت و گوی ملی با تعداد زیادی از بزرگان کشوری 
ماجرای سال 88  صحبت کردم. وی در خصوص 
گفت: اتفاقی که سال 88 رخ داد ماجرای باخت - 
باخت بود که خروجی اش ضرر برای اسالم و منفعت 
ماجرای  از  باید  ما  داشت.  به همراه  برای دشمنان 
سال 88 عبور کنیم تا بتوانیم به آینده امیدوار باشیم.

هوچی گری های جدید 
شاه سعودی علیه ایران 

کشورهای  گفت:  سعودی  شاه  سلمان،  ملک 
یمن  ملت  نجات  دنبال  به  عربی«  »ائتالف  عضو 
منطقه  کشورهای  تهدید  به  را  ایران  وی  هستند! 
متهم کرد و گفت: ایران همچنان یک نوع خطر و 
از کشورها محسوب می شود. برای تعدادی  تهدید 

۵۰ درصد مجلس به دنبال 
سقوط نظام هستند

کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس درباره هدف 
نیمی از مجلسی ها، گفت: ۵۰ درصد این مجلس به 
دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسالمی است، سران 
اسالمی  نظام جمهوری  دنبال سقوط  به  فتنه 88 
مجلس  نمایندگان  درصد   ۵۰ امروز  حاال  و  بودند 
پشت تریبون می روند و از سران فتنه دفاع می کنند.

خدا رحم کرد رئیس جمهور نشدم 
که دالر ۵ هزار تومان شود

مشکالت   گفت:  خبرگان  مجلس  عضو  رئیسی، 
معیشتی مساله اصلی کشور است که می توان این 
مشکالت را حل کرد. اما برخی مشکالت را اقتصادی 
نمی دانند و دنبال راهکار سیاسی هستند در حالی که 
ما معتقدیم مشکالت اقتصادی، ریشه اقتصادی دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر شما رئیس جمهور 
می شدید وضع کشور بهتر بود، گفت: خدا رحم کرد 
تومان شود. نشدم که دالر ۵ هزار  رئیس جمهور 

نمي توان کم و کاستي کنوني در 
دولت را به پاي اصالح طلبان نوشت

کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: دولت 
یازدهم و دوازدهم خود را اصالح طلب نمی خواند و ما 
نیز این دولت را اصالح طلب نمی دانیم. حتی مجلس 
دهم نیز اصالح طلب نیست و اگر جریان مستقلی در 
این مجلس به کمک نمایندگان اصالح طلب بیاید 
می توانند مصوبه ای داشته باشند. به همین دلیل نمی 
توان برخی کم و کاستی کنونی در دولت و مجلس 
نوشت. طلبان  اصالح  پای  به  را  اسالمی  شورای 

کسانی ایران را وابسته کردند که 
رادیکال ترین شعارها را می دادند

گفت:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  مومنی، 
پژوهش های  مرکز   ۹۲ سال  در  که  گزارشی 
مجلس دوره احمدی نژاد را با دوره خاتمی مقایسه 
احمدی نژاد  زمان  که  بود  داده  نشان  بود  کرده 
نسبت  اقتصادی  رشد  واحد  هر  به  دستیابی  برای 
شده  خرج  پول  بیشتر  برابر  پنج  خاتمی  زمان  به 
است. طنز تلخ ماجرا هم این است کسانی ایران را 
وابسته کردند که رادیکال ترین شعارها را می دادند.

نسرین کاری - مرحوم حاج سيد نجف نجفی گل 
متولد روستاي گل  است كه از سال ها پيش در 
مشهد ساكن بود. این خير نيک اندیش هم استاني و 
فرزندانش از خانواده هاي سرشناس مشهدی بوده كه 
 همواره در كارهای انسان دوستانه پيش قدم بوده اند.
امروز فرزندان او به وكالت از پدر برای احداث یک 

مركز درمانی پيش قدم شده اند.
سيد محمود حسينی، رئيس مجمع خيرین سالمت 
پروفسور  بين  ای  نامه  تفاهم  كرد:  اظهار  استان 
خليلي به نمایندگي از خانواده آن خير بزرگ برای 
احداث مركز خدمات جامع سالمت شهری بسته 
شد. وی با بيان اینکه این مركز جامع سالمت در 
خيابان شهيد طهماسبی با زیربنای 500 مترمربع 
در حال احداث است، افزود: براساس برآورد ریالی 

برای این بنا تاكنون 750 ميليون تومان هزینه شده 
كه 400 ميليون تومان آن را خانواده خير و باقی آن 
را دانشگاه و مجمع خيرین تقبل كرده اند. رئيس 
مجمع خيرین سالمت با اشاره به اینکه این بنا 85 
درصد پيشرفت فيزیکی داشته، ادامه داد: تالش می 
كنيم تا پایان سال تجهيزات این درمانگاه آماده شود 
و مورد استفاده قرار گيرد. وی خاطرنشان كرد: در 
با  درمانی  و  بهداشتی  كليه خدمات  درمانگاه  این 
پزشک مخصوص برای همشهریان انجام خواهد شد.
مرحوم نجفی گل کارهای خداپسندانه پنهان 

و پیدای زیادی داشت
پروفسور خليلی استاد تمام دانشگاه بيرجند و رئيس 
سابق دانشگاه هم عنوان كرد: خانواده مرحوم نجفی 
گل با اختيار تام به اینجانب مبلغي را به طور خاص 
و مشخصا برای احداث مركز سالمت اهدا كردند. وی 
با بيان اینکه مرحوم نجفی گل متولد روستای گل و 

ساكن مشهد بوده، افزود: مرحوم نيک اندیشي بود كه 
به جز این مورد كارهاي خداپسندانه پنهان و پيداي 
زیاد دیگری هم در زندگی خود داشته است. وی 
كمک به بيمارستان ایران مهر، كمک به نوعروسان، 
بيماران سرطاني و مدرسه سازي شامل مدرسه ای در 
قاسم آباد مشهد، ساخت نمازخانه در مدرسه توسط 
همسر ایشان؛ مرحومه گلشاه مير را از جمله فعاليت 
های آن مرحوم و خانواده اش عنوان كرد و ادامه داد: 
اكنون ِخير این مرد بزرگ بعد از فوت هم به استان 
رسيده است. استاد دانشگاه بيرجند با اشاره به اینکه 
دیدگاه دایي من و فرزندان ایشان این بوده كه هر جا 
درمانده اي باشد باید دستش را گرفت، توضيح  داد: 
مرحوم نجفی گل تاكيد بسياری برای كمک به هم 

استانی هایی كه به  نوعی مشکلی دارند، داشت.

احداث مرکز خیرسازخدمات جامع سالمت شهری
عکس: کاری

نامی ماندگار بر تارک خیرین سالمت؛ حاج سید نجف نجفی گل

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه های عمومی ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نماید . كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1397/09/18 می باشد.

مهلت ارائه زمان خرید اسنادرشته کاری و رتبه موردنیازنام پروژهردیف
پیشنهاد

شماره فراخوانتاریخ  بازگشایی

خرید،حمل و نصب سازه اسکلت فلزی 1
سالن ورزشی چند منظوره تلخاب طبس

ارائه پروانه بهره برداري 
فروشنده از وزارت صنایع ، 

معادن و بازرگانی و گواهینامه 
استاندارد کاالي موضوع مناقصه

97/09/18 لغایت 
ساعت 19 مورخ 

97/09/20

ساعت 8/30 صبح 
روز شنبه مورخ 

97/10/01

ساعت 9  صبح روز 
شنبه مورخ 97/10/01

200970165000024

اجرای فاز دوم عملیات تکمیلی سالن 2
ورزشی چندمنظوره شهرستان فردوس

ساعت 9/30 صبح روز 5 ابنیه
شنبه مورخ 97/10/01

200970165000023

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های  الف :
آدرس خراسان جنوبی - بيرجند - خيابان مفتح 27- استادیوم آزادی- اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  تلفن 05632403571  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 021-41934                                        
  روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی ذیل را 
از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نماید. كليه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/09/18 می باشد.
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شماره فراخوان
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 رتبه

 پنج )5( 
ابنیه یا 
پایه 2 
شخص 
حقیقی 

از 
سازمان 
مدیریت 
و برنامه 
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کشور

 97/09/18
لغایت

 ساعت 19 
مورخ

97/09/20 

ساعت
 8/30 
صبح
 روز 
شنبه
 مورخ

97/10/01 

ساعت
 10 صبح 
روز شنبه
 مورخ 

97/10/01

200970165000025

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاكت های  الف :

آدرس خراسان جنوبی - بيرجند- خيابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - اداره 
كل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  تلفن: 05632403571  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مركز تماس : 021-41934      

                روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 )CNCمجتمع اره تیزکنی و ابزار برش مهدی نیا )مجهز به دستگاه تیزکن 
 UPVC- MDF همراه : 0۹1536365۴2 - 0۹1556125۸0 - 05632317110

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری و مسکونی - مرحله چهارم
شهرداری سربيشه در نظر دارد: با رعایت آیين نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند 2 مصوبه شماره 5/97/332 مورخ 97/7/12 شورای اسالمی شهر سربيشه نسبت به فروش تعداد 11 قطعه 
از اراضی متعلق به خود با كاربری تجاری و مسکونی واقع در بلوار سجاد، شهيد گوركانی)مجتمع تجاری ثامن( و خيابان 17 شهریور به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامين منابع مالی مورد نياز از 
طریق مزایده كتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از كليه متقاضيان دعوت می شود جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزایده حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/01 به 
واحد حسابداری شهرداری واقع در ميدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار بوده و شرایط شركت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره های 05632662508-05632664437 تماس حاصل فرمایند.
آدرس ملک5 درصد سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر متر مربع )ریال(مساحت )متر مربع(نوع کاربریشماره قطعهردیف

بلوار سجاد- سجاد 202/5680/000137/700/0007/000/0007مسکونی1601

بلوار سجاد- سجاد 204650/000132/600/0007/000/0005مسکونی2604

بلوار سجاد- سجاد 305/4700/000213/780/00011/000/0005مسکونی3607

بلوار سجاد- سجاد 199780/000155/220/0008/000/0007مسکونی4608

بلوار سجاد- سجاد 238670/000159/460/0008/000/0007مسکونی5611

خیابان 17 شهریور- نبش کوچه 17 شهریور 4 345/900/000200/600/00010/050/000تجاری62

خیابان 17 شهریور- کوچه 17 شهریور 4 32/53/650/000118/625/0006/000/000تجاری73

خیابان 17 شهریور- کوچه 17 شهریور 4 2081/250/000260/000/00013/000/000مسکونی84

بلوار شهید گورکانی )مجتمع تجاری ثامن(606/100/000366/000/00018/500/000تجاری92

بلوار شهید گورکانی )مجتمع تجاری ثامن(606/100/000366/000/00018/500/000تجاری103

بلوار شهید گورکانی )مجتمع تجاری ثامن(1055/300/000556/500/00028/000/000تجاری1131

شهرداری سربیشه


