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مدیریت برپایه ضعف!
طاعون سیستم اداری 

ایران  فتح  از  پس  مقدونی  اسکندر 
هرکجا والی می گمارد گرفتار آشوب 
می شد. ناگزیر نامه ای به استاد خود 
نوشت و چاره جویی کرد. جواب استاد 
این بود: افراد ناالیق را بر مسند بنشان 
آنها برای ماندگاری پست خود، تو را هم 
حفظ خواهند کرد ! سیاست اسکندرانی! 
 راهبردی مبتنی بر تامین منافع فردی ، 
مادی گرا و البته غیر اخالقی است وبا آن 
که با اصول  مدیریت اسالمی همخوانی 
ندارد اما متاسفانه در جامعه و سازمان 
 های ما طرفداران و پیروان بسیاری دارد. 
می گویند مدیر موفق...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4245
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اگر صداي نمایندگان منتشر شود 
شرمساري بیشتري به بار می آورد

صفحه 6

صفحه 6

اشتباه بزرگ اصالح طلبان 
حمایت از روحاني بود

صفحه 6

حقوق نجومی بگیرید 
اما دیگر شعار ندهید

قضاوت نیروي انتظامي به نیروهاي 
مسلح تعمیم پیدا مي کند

صفحه 6

دستور استاندار به مدیران؛

گرمایش مدارس بررسی و گزارش شود 
 استاندار به مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و فرمانداران استان دستور داد تا 
ضمن بازدید از تمامی کالس های درس، وضعیت وسایل گرمایشی مدارس را بررسی و 

گزارش کنند. در نامه محمدصادق معتمدیان آمده است ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد :

کمبود  ۳۸0 فضای آموزشی 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد: مهمترین دغدغه 
آموزشی در استان کمبود ۳۸۰  فضای آموزشی است که بیشترین دغدغه با 

دلیل مهاجرت بی رویه  روستائیان به ... ) مشروح در صفحه ۵ (

یادداشتی به قلم غالمحسین یوسفی )ناقوس (  :

خوسف و درد دل فرماندار!
پنجشنبه  گذشته از حسن اتفاق به همراه مدیر کل 
محترم فرهنگ و ارشاد و معاونانشان دیداری از فرماندار 

خوسف داشتیم.  ابتدا ... ) مشروح در صفحه ۳ (

توقف طالق ،کاهش ازدواج
گزارش مدیر کل ثبت احوال از وضع رویدادها در خراسان جنوبی

کاهش والدت و افزایش فوت در استان /  ابوالفضل و فاطمه بیشترین فراوانی نام از ابتدای سال / در کمتر از یک ساعت شناسنامه صادر می شود

دی
رآبا

 امی
س :

عک

صفحه : ۵

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 850  پست كنید.

نوع جاروبرقی: سطلی  مشخصات فنی: قدرت موتور ۱۸00
محدوده توان مصرفی: ۱۸00 تا ۲۸00

دارای ۲ حالت کم و زیاد - تعداد موتور ۱ عدد 
 فیوز محافظ - طول کابل ۵ متر - شعاع کارکرد ۱0 متر 

نوع پاکت: ۱۵ لیتر مخزن )مفید ۵ لیتر( قابلیت نصب پاکت
 قابل شستشو

اقالم همراه: لوله خرطومی ۱/۸ متر - لوله تلسکوپی استیل  و پارویی
مکش خاک- قابل استفاده صنعتی و خانگی 

فـروش ویـژه جـاروبرقـی سطلـی

جهـت اطالعـات بیشتـربا شماره0۹۳۳۳00۹۸۶0تمـاس بگیـرید
  ۵ سال خدمات پس از فروش۱ سال ضمانت موتـور

off % 50

جناب آقای دکتر زمانی انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت
معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای

که مؤید درایت ، توانمندی و شایستگی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

 مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقای مهندس حاج علی اکبر فالحی
 رئیس محترم کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد

با تالش و همت چندین ساله جناب عالی در مدیریت امور و همچنین عدم تعویق در پرداخت حقوق و 
پاداش  کارمندان و کارگران مشغول در این مجموعه، بر خود الزم دانستیم مراتب تقدیر و تشکر

 از آن مقام محترم را به  عمل آوریم. توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه شما باشد

پرسنل و کارکنان کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد

عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  دارد:  نظر  در  بیرجند  شهرداری 
نسبت به خرید و نصب خط پردازش پسماند ۲۵۰ تنی طبق شرایط 

و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه تأمین کنندگان واجد شرایط 
که توانایی انجام کار را دارند دعوت به عمل می آید در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان 
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری 
بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب 
۱۰۰6۱۰ بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه 

مناقصه گذار ارائه نماید.
 محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

www.ets- birjand.ir  مراجعه نمایند.

محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان در صورت تمایل به شرکت در مناقصه، می بایست کلیه 
اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/3۰( مورخ ۹۷/۱۰/۱6 در پاکت سربسته و با لفاف مناسب 
به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی- دبیرخانه اداره حراست 

شهرداری بیرجند تحویل نمایند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ در محل 

سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
- کلیه هزینه های نشر آگهی و پرداخت کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

- متقاضیان می توانند در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۱۸3۰۱۰۲ )۰۵6( 
تماس حاصل نمایند.

محمدعلي جاوید - شهردار بیرجند

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول

استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۲ دستگاه خودرو با مشخصات 
مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و با شماره مزایده ۱۰۰۹۷۰3۴63۰۰۰۰۲ به فروش رساند. 

زمان انتشار در سایت:  ۱3۹۷/۱۰/3 ساعت ۹ صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده:  ۹۷/۱۰/۱3 ساعت ۱3

 مهلت بازدید: از تاریخ ۹۷/۱۰/3 از ساعت ۸ صبح الی ۹۷/۱۰/۱۱ تا ساعت ۱3
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱3۹۷/۱۰/۱3 ساعت ۱3/3۰

برنده:  به  اعالم  زمان  بازگشایی:  ۱3۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۹ صبح  زمان 
۱3۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱3  مبلغ تضمین شرکت در مزایده به حساب شماره 

۲۱۷۱۱3۲۱۰۱۰۰3 نزد بانک ملی به نام استانداری واریز گردد.
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  مزایده صرفا  برگزاری   ضمنا 
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال اسناد و 
 پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد.

 اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی به شماره ۱۰۰۹۷۰۳۴۶۳۰۰۰۰۲

ام 
خد

ست
ی ا

گه
يك شركت تولیدكننده معتبر فرش ماشینیآ

 به تعدادی پرسنل آقا برای واحد فروش
 با شرايط عالی و مناسب نیازمند است
۰۹۱۱  ۵۶۳  ۰۱۶۹ - ۰۹۱۰  ۰۷۴  ۱۶۱۰

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شـادروان حـاج علی بـاهری 
الی ۳  از ساعت ۲  امروز دوشنبه ۹7/۱0/۳  یادبودی  جلسه 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: باهری،  بهلولی و سایر بستگان

 

جناب سرهنگ آقای دکتر محمد زهرایی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور
 که مایه مباهات این خطه است ، تبریک عرض نموده ، برای شما 
اسوه ایستادگی و جهاد آرزوی پیروزی و صبوری روزافزون داریم.

آن قالی ام که ارزشم افزوده می شود
وقتی که در تهاجمی از پایمالی ام...

سید حسین حسینی - محمود صالحی صدر - پیام یوسفی

جناب آقای حسن محمدنژاد
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان

مرحومه حاجیه شاه بیکی
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

شورای اسالمی، دهیاری و هیئت حسینی روستای ماسن

                           آگهـي مناقصـه شمـاره  ۹۷/۴
موضوع مناقصه : نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز بیرجند و خوسف به همراه توسعه 

کابل کشی و مفصل بندی شناور  طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد:کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره 

۰۱۰6۰3۴3۹۸۰۰۱ بانک ملي می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از مورخ ۹۷/۹/۲۹ تا پایان وقت اداري ۹۷/۱۰/۸ و تحویل اسناد پایان وقت اداري مورخ 

۹۷/۱۰/۱۸ و بازگشایي پاکت ها مورخ ۹۷/۱۰/۱۹
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکي یا چک 
تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره ۰۱۰6۰3۴3۹۸۰۰۱ به نام 

مخابرات خراسان جنوبی می باشد. 
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبي-  اتاق شماره۱۲۴  

مخابرات منطقه خراسان جنوبيتلفن تماس: 3۲۴۲۴۰۰۰ - ۰۵6 فاکس: 3۲۴۲۴۰۰۴ - ۰۵6  
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طرحي که بدهکاران بانکي را خوشحال مي کند  

شجاعي، دادستان ديوان محاسبات کشور در مورد تصميم جديد مجلس گفت: تمام کساني که به بانک ها و موسسات اعتباري بدهي تسهيالتي دارند جريمه و بدهي آنها 
بخشوده مي شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامي قراردادهاي بعد از آن بال اثر خواهد شد. تمامي کساني که تا پايان شهريور امسال تسهيالت خود 
را تسويه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از 40 ميليارد ريال است، ديگر نيازي به تسويه ندارند و قرارداد اوليه آنها نيز با نرخ ساده محاسبه مي شود و نه مرکب.

)ادامه سر مقاله( مديرانی که به واسطه پيوندهای فاميلی و 

روابط خويشاوندی يا  ارتباطات باندی و جناحی و نه 
برپايه شايسته ساالری و تخصص روی کار می آيند 
عموما از همين جنس اند. مديرانی که هيچ شاخصه 
درستی چون هوش، توانمندی، شجاعت و مانند آن 
ندارند با چند ويژگی متمايز می شوند آنها خضوع ذلت 
آوری در برابر مقامات باالتر از خود دارند و هرچه 
توسری هم بخورند هيچ واکنشی نشان نمی دهند! 
و تحمل می کنند چون بدون پست خود محلی از 
اعراب ندارند در مقابل نسبت به افراد فروتر از خود 
با شدت برخورد کرده و بی ادب هستند. اجازه رشد 
نام  به  را  ديگران  کارهای  دهند،  نمی  ديگران  به 
خود تمام می کنند. تا وقتی منبع تغذيه باالتر آنها 
را پوشش دهد همراهشان هستند اما به محض اين 
که قدرت برتر خاصيت خود را از دست  داد از گرد او 
پراکنده می شوند! ايده و فکر مستقل ندارند اين افراد 
نابودگران جامعه اند متاسفانه اين گروه از مديران در 
جامعه ما کم نيستند آنها به طور قطع مسوول بخش 
بزرگی از مصائب جامعه امروز ما هستند. مديريت 
برپايه ضعف طاعون سيستم اداری ماست و چنين به 
نظر می رسد تا زمانی که روند انتخاب مديران برگونه  
معمول  باشد اميدی به بهبود روند مديريت و پيشرفت 
کشور و به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته نباشد.    

زمان توزیع نوبت دوم 
سود سهام عدالت اعالم شد

داوود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: 
سازمان  در  عدالت  سهام  درخصوص  جلسه ای 
امکان  صورت  در  که  شد  برگزار  خصوصی سازی 
دريافت  برای  عدالت  سهام  سامانه  بازگشايی 
کدهای شبا می توان از زمان و ميزان دقيق توزيع 
سهام سود سهام عدالت در بهمن امسال خبر داد.

افزایش نرخ وام مسکن 
منتفی شد 

اسالمی، وزير راه و شهرسازی گفت: شرايط اجاره 
مسکن و اجاره بها بسيار حساس و قابل تأمل بوده 
است. بازار مسکن به شدت تحت تاثير سوداگری است 
ما بايد اتحاديه آژانس های مسکن را ملزم به تنظيم 
رويه اجاره و معامله کنيم به گونه ای که حمايتی از 
حقوق طرفين معامله وجود داشته باشد. در ضمن 
فعال افزايش نرخ وام مسکن در دستور کار ما نيست.

سرمقاله

 مدیریت بر پایه ضعف! 
طاعون سیستم اداری  

* مهرآيين

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... سياست اسکندرانی! راهبردی 

مبتنی بر تامين منافع فردی، مادی گرا و البته غير 
اخالقی است و با آن که با اصول مديريت اسالمی 
همخوانی ندارد اما متاسفانه در جامعه و سازمان های 
ما طرفداران و پيروان بسياری دارد. می گويند مدير 
موفق کسی است که  به نيروهای فعال، متخصص 
به چشم سرمايه نگاه کند. اما در سرزمين ما به روايت 
ديده ها وشنيده ها گويا کار برعکس است. چرا؟ 22 
گرايش درحوزه تخصص مديريت وجود دارد که اهم 
آن عبارت است از: مديريت دولتی، صنعتی، بازرگانی، 
منابع انسانی،کيفيت و ... براين اساس مديريت؛ دانشی 
کامال کاربردی و تخصصی است. امروزه اگر از ژاپن، 
چين يا کره  توسعه يافته سخن می رود بدون شک 
نقش مديريت ژاپنی، چينی وکره ای در ايجاد چنين 
جوامعی غير قابل انکار است. عنايت به تخصص، کار 
جمعی، برنامه ريزی، سازماندهی، هماهنگی،کنترل، 
سازمانی  اهداف  به  پايبندی  و  وری  بهره  نظارت، 
است.  پيشرفته  مديريت  از شاخصه های  مديريت 
در يک کالم چنين مديريتی بر تقويت نقاط قوت 
افراد مبتنی است. اما در نقطه مقابل اگر بخواهيم 
به شاخصه های عملکردی  بخش بزرگی از مديران  
کشور اشاره کنيم به موارد ناخوشايندی بر می خوريم 
که شاهد راهبرد! تکيه بر ضعف و گسترش آن در 
سطح سازمان است در اين تاکتيک! افراد و مديران 
ارشد برای اين که افراد زير دستی زمانی برای آنها به 
اصطالح شاخ يا رقيب نشوند و همواره مطيع و سربه 
راه فرامين ملوکانه باشند. افراد ضعيف تر از خود را در 
سطوح مديران ميانی به کار می گيرند و مديران رده 
بعد نيز همين کار را با مديران رده پايين تر انجام می 
دهند و در نتيجه زنجيره ای از مديران نااليق تشکيل 
می شود. اين مديران که فقر سواد و تجربه دارند و 
پوشش  برای  شناسند  نمی  درستی  به  را  مديريت 
نقاط ضعف خود  افراد مطيع وضعيف را به همکاری 
می گيرند. متاسفانه در اين حالت که بيشتر دامنگير 
سازمان های دولتی می شود فرهنگ چاپلوسی و 
تملق و نفی انتقاد در سطوح سازمانی رواج گسترده 
ای می يابد در اين وضع عيوب سازمان و مديران 
پنهان می ماند و عملکرد ضعيف سازمان ها به نظام 
اداری و مديريتی کشور آسيب جدی می زند. برای 
اين گروه از مديران خروجی سازمان کمترين اهميتی 
ندارد  آنها فقط در پی حفظ وضع موجودند اهل نو 
آوری و ابتکار نيستند در انديشه اين افراد هر گونه 
ريسک مذموم و ناپسند است. سکوت و سکون رهاورد 
عملکرد چنين افرادی است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

بر اساس بخشنامه جديد بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابالغ شده 
است، از اين پس بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت 
کنند و بايد ضوابط جديد را برای پرداخت سود به اين سپرده ها رعايت کنند. براساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار از اين پس، معيار پرداخت سود سپرده های سرمايه گذاری 
عادی از روزشمار به ماه شمار تغيير می يابد. همچنين در اين مصوبه تاکيد شده که حداکثر 
نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد ساالنه است. هدف 
اعضای شورای پول و اعتبار از تصويب اين طرح کاهش فعاليت های سفته بازی بوده 
است. بانک مرکزی معتقد است اين طرح منافع خيلی از سوداگران را به خطر می اندازد. 
موضوع مهم ديگر در بخشنامه سود بانک مرکزی اين است که سود سپرده های کوتاه 
مدت تنها در صورتی بايد به حساب سپرده گذار واريز شود که برداشتی از اين حساب در 
طول ماه انجام نشده باشد. قباًل بانک ها حتی در صورت واريز و برداشت به حساب های 
کوتاه مدت، سود روزشمار را در پايان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند. 
اما در اين بخشنامه که برگرفته از تصميم اخير شورای پول و اعتبار است، تاکيد شده 
که حداقل مبلغ مانده حساب در يک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

تعيين  برای  ، حاال شمارش معکوس  نام کارت سوخت  ثبت  پايان مهلت  با 
تکليف بنزين آغاز شده است. هر چند مقامات مسئول تاکيد دارند برنامه ای برای 
سهميه بندی بنزين در دستور کار نيست اما خبرهای رسيده از تدوين بودجه سال 
آينده حکايت از آن دارد که حتی در صورت عدم تغيير قيمت و شيوه توزيع بنزين، 

سال آينده تغييراتی در اين حوزه رخ خواهد داد.
بررسی ها نشان می دهد افزايش صد در صدی قيمت و رسيدن نرخ بنزين به 
دو هزار تومان در کنار تخصيص سهميه ای متعارف، بين 40 تا ۶0 ليتر در ماه 
برای خودروها و باال رفتن قيمت بنزين آزاد در عين حال يکی از پرطرفدارترين 
گزينه های پيش رو برای تعيين تکليف بنزين در سال آينده است. اين در حالی 
است که برخی از مخالفان معتقدند در اين شيوه، قاچاق بنزين نه از طريق داده های 
اقتصادی که با صرف هزينه های فراوان بايد متوقف شود. تجربه نشان می دهد 
هزينه برخورد با قاچاق، در صورت نبود ماهيت اقتصادی بسيار دشوار و هزينه بر 

خواهد بود. در عين حال مرکز پژوهش های مجلس نيز 3 سناريوی مشخص در 
اين خصوص ارائه کرده است که اولی بر افزايش صد در صدی قيمت بنزين بدون 
سهميه بندی داللت دارد. سناريوی دوم، افزايش قيمت بنزين به 2000 تومان و 
تخصيص سهميه ۶0 ليتری بنزين برای هر خودرو و سنايوی سوم نيز سهميه  
20 ليتری برای هر فرد با در نظرگرفتن قيمت بنزين 2000 تومان است. خبرهای 
رسيده از جلسات متعدد در قالب تدوين اليحه بودجه و همچنين ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اما نشان می دهد پرطرفدارترين گزينه دو نرخی شدن بنزين، در 

عين تخصيص سهميه ای مشخص برای دارندگان خودرو است.
در اين ميان طرح تازه ای نيز از سوی برخی کارشناسان ارائه شده است که بر 
تخصيص يارانه بنزين به تمامی افراد جامعه داللت دارد. به اين صورت که يارانه 
بنزين به تمامی افراد تعلق گيرد و يارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی در اين ميان 
حذف شده و اين يارانه جايگزين آن شود. در مکانيسم های پيشنهادی، تخصيص 

سهميه ای برابر با 20 ليتر به هر فرد ايرانی پيش بينی شده است. افراد دارای 
خودرو می توانند اين سهميه را استفاده کرده و يا معادل آن را به صورت نقدی از 
دولت دريافت کنند. در اين ميان پيشنهادی نيز با هدف تخصيص سهميه به خانوار 
ارائه شده است. در اين پيشنهاد اگر خانواری بيش از يک خودرو داشته باشد تنها 
از يک سهميه بهره مند خواهد شد. اين اقدام نيز با هدف مديريت مصرف بنزين 
و همچنين ايجاد شرايطی به منظور خودکفايی و عدم واردات بنزين ارائه شده 
است. آنچه مسلم است اينکه چراغ افزايش قيمت بنزين حاال سبز شده است. هر 
چند زنگنه تاکيد دارد فعال خبری از سهميه بندی نيست اما به محض رويارويی 
با خبرنگاران مورد پرسش قرار می گيرد که تکليف سهميه بندی چيست. وی 
در آخرين اظهار نظر تاکيد کرد: فعال بحث سهميه بندی مطرح نيست و اعداد و 
ارقامی که در مورد سهميه بندی بنزين اعالم می شود نادرست است. بحث استفاده 

از کارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است.

پرداخت سود روزشمار 
به سپرده های کوتاه مدت متوقف شد

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین

پايانه   از  که  فروشندگانی  برای  مصوبه ای  در  مجلس  نمايندگان 
فروشگاهی استفاده می کنند، مشوق مالياتی در نظر گرفتند.

فروشگاهی  پايانه های  اليحه  بررسی  جريان  در  مجلس  نمايندگان 
و سامانه موديان، ماده 1۸ اين اليحه را به تصويب رساندند که به 
موجب آن به منظور تشويق مصرف کنندگان نهايی )اشخاص حقيقی( 
که خريدهای خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهی و از 
طريق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، سازمان امور مالياتی موظف 
است از هر 10 صورتحساب الکترونيکی صادر شده توسط پايانه های 
فروشگاهی يک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب 
کرده، دو برابر مبلغی را که خريدار براساس آن صورتحساب به عنوان 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده را به حساب بانکی وی مسترد 
کند. جوايز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که 
ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به تصويب وزير 
امور اقتصادی و دارايی می رسد، پرداخت می شود. به موجب تبصره اين 
ماده سازمان امور مالياتی مکلف است ترتيبی اتخاذ کند مصرف کنندگان 
نهايی که از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهی و از طريق شبکه 
پرداخت بانکی خريد می کنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب 

های خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده کنند.
در تبصره ديگر اين ماده، سازمان امور مالياتی موظف است ترتيبی 
اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهايی بتوانند از اصالت صورتحساب 
های صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل کنند. نمايندگان 
مجلس همچنين ماده 1۹ اين اليحه را مصوب کردند که براساس 
آن سازمان امور مالياتی مکلف است اظهارنامه های ماليات بر عملکرد 

آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات اين قانون را رعايت 
کرده و اظهارنامه ماليات بر عملکرد خود را بر مبنای اطالعات مندرج 
در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه کرده باشند، از طريق 
انطباق با اطالعات موجود در پايگاه داده سازمان راستی آزمايی نموده و 
در صورت احراز صحت، اظهارنامه تسليمی را بدون رسيدگی قبول کند. 
طبق تبصره 1 اين ماده به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار 
شده در سامانه مؤديان، سازمان امور مالياتی مجاز است حداکثر دو و 
نيم درصد مؤديان مشمول قانون ماليات های مستقيم و قانون ماليات 
بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفی 
انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه يا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به 
محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش 
ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادی و 
دارايی می رسد. محدوديت مذکور در اين تبصره نسبت به موديانی که 

عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.

مشوق مالیاتی برای فروشندگانی که از 
پایانه  فروشگاهی استفاده می کنند
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
به مساحت ۲۷۰/۰۵ مترمربع دارای پالک ثبتی یکهزار و چهارصد و سه فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی )پالک ۱۴۰۳ فرعی 
از ۱۵۵۴- اصلی( بخش دو بیرجند ملکی خانم صدیقه یوسفی فرزند اسمعیل به شماره ملی ۰۶۵۱۵۱۳۸۳۹ که سند مالکیت آن ذیل ثبت 
۸۹۳۴۹ صفحه ۱۱۹ دفتر جلد ۵۶۳ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه به شرح ذیل: شماال در چهار قسمت 
سوم شرقي اول دیواریست به طول ۱/۴۵ متر به کوچه دوم دیوار به دیوار به طول ۱۸/۵۰ متر به پالک ۱۶۱ فرعی سوم دیوار به دیوار به طول 
۵۵ سانتی متر به پالک ۳۹۲۷ فرعی چهارم دیوار به دیوار به طول ۴/۳۰ متر به پالک ۳۹۲۷ فرعی شرقا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به 
طول ۹۵ سانتی متر به پالک ۳۹۲۷ فرعی دوم دیوار به دیوار به طول ۱۰/۵۵ متر به پالک ۱۴۰۴ فرعی جنوبا در چهار قسمت اول دیوار به 
دیوار به طول ۱۰ متر به پالک ۱ فرعی دوم درب و دیواریست به طول ۳ متر به کوچه بن بستن سوم دیوار به دیوار به طول ۸/۹ متر به پالک 
۳۹۲۳ فرعی چهارم دیواریست به طول ۱/۴۵ متر به کوچه غربا، درب و دیواریست به طول ۱۱/۵ متر به کوچه فاقد حقوق ارتفاقی می باشد 
که برابر سند رهنی شماره ۳۸۹۲۶- ۱۳۹۱/۳/۱۳ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۸ بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علی اکبر عباس پور در رهن بانک سپه شعبه محالتی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین 
ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند نسبت به وصول مبلغ ۹۳۴/۰۸۹/۰۳۷ ریال بدین شرح : )مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال اصل طلب و مبلغ ۷۴/۹۵۸/۹۰۳  
ریال سود متعلقه و مبلغ ۲۵۹/۱۳۰/۱۳۴ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۵/۲/۶ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( 
تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۱۴۷ ۹۵۰۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی 
گزارش وارده به شماره ۲۵۵۰-۹۵ -۹۵/۵/۳۱ پالک فوق با عرصه ای به مساحت  ۲۷۰/۰۵ مترمربع و مساحت اعیان حدود ۲۲۰ مترمربع 
شامل زیر زمین و یک طبقه همکف با کاربری مسکونی و نوع بنا دارای سقف ضربی با قدمت حدود ۳۰ سال و با مصالح مصرفی و امتیازات 
منصوبه با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال )۱/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل 
عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است. بانک بستانکار به موجب نامه های وارده به شماره ۶/۳۱/۳۸/۳۶۳۱-۹۷/۸/۲۹ ضمن گواهی اینکه 
مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، باقیمانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ مبلغ ۳۰۰/۰۴۳/۳۴۲ ریال به انضمام جریمه دیرکرد 
تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تأخیر از روز درخواست صدور 
اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد، بنا به درخواست بستانکار ششدانگ ملک فوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷  
از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد 
شد. حقوق دولت به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد. 

چنانچه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: 1397/1۰/3                    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

تاسیس شرکت کویرافزار  باقران) سهامی خاص(  در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ به شماره ثبت ۵۸۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۶۷۹۳ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: امنیت 
شبکه و سرور و سایت ها - مشاوره و طراحی و اجرای شبکه - طراحی سایت - برنامه نویسی  - طراحی و پیاده سازی و 

تعمیر و فروش سخت افزار در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز 
اصلی: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند - محله مدرس - کوچه فتح ۸ » شهید آیت ا... مدرس 
۳۳« - خیابان فتح - پالک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۹۷۱۸۷۶۹۹۹۸ . سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
نقدی . منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره ۱۷۸۳/۱۷۵-۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد ۱۷۸۳ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: 
خانم کنیز رضا اعتمادی نیا به شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۲۴۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. خانم مرضیه قاسمی فر به شماره 
ملی ۰۶۵۱۹۲۶۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و آقای یدا... قاسمی فر به شماره ملی ۵۶۳۹۶۹۸۳۰۶ به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه. بازرسان آقای محمدحسین نمکین به شماره ملی ۰۶۵۱۹۶۹۲۰۴به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی . آقای حسین هاشمی به شماره ملی ۳۶۲۱۳۶۸۴۳۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. 
روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آریا ساگارت به شماره ثبت ۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۸۷۷۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ و مجوز شماره ۴۱۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان پرویز شهپر به شماره ملی۰۶۵۱۶۷۴۳۶۰و حسن شهپر به شماره ملی ۰۶۵۱۵۶۷۶۴۵ و عبدالمحمد سلمان خاکسار 
به شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۴۱۰۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد مهدی شهپر به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۱۱۱۹ به سمت عضو علی 
البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال شمسی انتخاب گردیدند. ۲ -آقایان وحید برکچی به شماره ملی۳۲۰۹۳۷۴۸۶ به سمت 
 بازرس اصلی و محمود رضا توال به شماره ملی ۰۶۵۱۷۱۹۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )323749(

آگهی تغییرات شرکت آژند بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۲۷۷۴ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی 
شماره ۱۰/۲۱۵۵/۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ بانک کشاورزی شعبه مدرس بیرجند، مبلغ ۱۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شرکت واریز گردید 
لذا سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : 

سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بیست میلیون ریالی با نام که کال نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )325726(

آگهی تغییرات شرکت آژند بنای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۲۷۷۴ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای مهدی یحیی زاده به شماره ملی ۰۰۱۱۲۸۹۰۶۶ به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمد فهیم صباغ گل به شماره ملی ۰۶۵۳۱۲۶۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ۲ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )325727(

آگهی تغییرات شرکت آریا سازه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۶۷۳۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید : »طراحی، مشاوره، نظارت 
 و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی، تاسیساتی، راه سازی، آبرسانی، گازرسانی ، برق رسانی، نقشه برداری و اجرای عملیات مربوط به رسته های
 ابنیه، آب، شهرسازی، راه و ترابری و شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها و سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با 
آنها و اخذ تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور )فعالیت پس از اخذ مجوزهای 

الزم( ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )325728(

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

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

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

۰۵۶322۰7۰77 - ۰۹1۵۵۶1۰۵۹۸ - ۰۹1۵۰۰7۹۶۴1
 آدرس: بازارروز غفاری،  غرفه 31

گوساله  گوشت  انواع  پخش  و  عرضه 
گوسفند،  دمبه  گاه،   قلوه  برزیلی،  
شینسل، مرغ و تخم مرغ،  بوقلمون،  

انواع ماهی، میگو و کلیه اقالم 
 فست فوت شامل سوسیس، کالباس و ...
 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها،

 هتل ها و سایر ارگان ها   

سفارشـات مجـالس
 پذیرفته می شود 

ی و کلی
 جزئ

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

امامی: بارور سازی بین 15 تا 20 درصد، در افزایش بارندگی اثر گذار خواهد بود

لطفا آوای عزیز یه گزارش از نمایشگاه بین المللی 
تهیه کن اصال روی قیمت ها نظارتی نیست هر غرفه 
قیمتش با غرفه دیگه فرق می کنه، چند شب پیش 
عسل آویشن گرفتم کیلویی ۶۰ تومن جلوتر همون 
عسل رو میدادن ۴۰ تومن داخل حیاط بود ۳۵ تومن 
وقتی عسل رو بردم به فروشنده اول دادم و معترض 
شدم گفت نه قیمت رو کم می کنم نه پس می گیرم 
برو پیش مدیر نمایشگاه، متاسفانه مدیریت هم بجای 
اینکه برای سرکشی مراجعه کنه دالیلی برایم آورد که 
من رو توجیه کنه! من ناراحت از اینم که دقیقا نمایشگاه 
قبلی که رمضان برگزار شد تخم شربتی رو گرفتم ۴۵ 
تومن طرف دیگه نمایشگاه ۳۰ تومن قیمت داشت در 

حالی که بسیار تمیزتر و شفاف تر بود.
ارسالی به تلگرام آوا

انجام  جهت  فراوانی  بودجه  بهداشت  وزارت  در 
کارهای بهداشتی و درمانی به شرکتهایی داده شد. 
بعد گفتند که مردم االن نسبت به گذشته راضی تر 
هستند. در صورتی که هیچ تحقیقی صورت نگرفته 
که اگر همین نیروها با دانشگاه ها قرارداد می بستند 
آیا کیفیت خدمات و رضایت کارکنان و شفافیت 

مالی بیشتر نمی شد؟!
91۰...۶7۳

جای تاسف داره برای شهرداری ورودی خیرآباد جای 
مصلی پل ورودی را یک ماه پیش خراب کردن جهت 
گذاشتن لوله آب باران ولی هنوز تمام نشده جالب فقط 
دو تا لوله سیمانی می گذاشتند وردی خوب می شد به 
امان خدا رها کردن واقعا مشکل ساز شده برای محله 
اگر چند مسئول آنجا زندگی می کردند چنین وضعی 

نبود واقعا متاسفم برای مسئوالن با این بی خیالی
91۵...7۶۵

سالم. ضمن اینکه از اقدامات زیباسازی شهر توسط 
شهرداری بیرجند تشکر می شود. چرا شهرداری فکری 
برای میدان سوم مدرس نمی کند. واقعا وضعیت این 

میدان در شان شهر بیرجند نیست...
91۵...2۵۰

متاسفانه هیچ نظارتی بر بازار نیست قصاب خودش 
گوشت روگران میکنه مرغ فروش، همینطور سوپرمارکتا 
همینطور، شب می خوابند صبح یه قیمت جدید انصاف 
ومروت ازبین رفته آی گران فروشی که رحم نداری 
آی مسئولی که میزو محکم گرفتی و بی خیالی یادت 
باشه فردای قیامت در آتش دوزخ الهی خواهی بود
91۵...۶92

سالم خدمت فرماندهی محترم انتظامی استان، روستای 
جمعیت  درمیان  شهرستان  مرکزی  بخش  نوغاب 
آن ازشهرهای درمیان بیشتر است باالی هزارخانوار 
با فاصله 18 کیلومتر از مرکز شهرستان، ناهنجاری 
های اجتماعی فراوان پاسگاه انتظامی وکالنتری و 
حتی ایستگاه انتظامی ندارد صیانت ازحقوق شهروندی 

مطلوب ورضایت بخش نیست تدبیری  بیندیشید
91۵...۴۶8

مسئولین محترم چرا جاده باالی بند دره که  محل 
رفت و آمد عده زیادی از شهروندان می باشد آسفالت 

نمی شود؟ مردیم از بس خاک خوردیم
91۵...918

ضمن تشکر از کمک مالی مدیرکل مالیات استان 
 جهت احداث بلوار شهدای منا در طبس از ایشان تقاضا 
می شود مساعدتی نسبت به زیباسازی بلوار پیامبر اعظم 
)ص(که اداره کل مالیاتی در این بلوار قرار دارد بفرمایند
91۵...2۵۴

اتفاق آتش سوزی در یکی از مدارس استان مجاور همه 
را متاثر و البته نگران کرد. اما واکنش استاندار ما و دستور 
ایشان مبنی بر بررسی مدارس و تجهیز آن  امیدی بود 
برای آنکه احتمال چنین رخدادی در استان ما کاهش یابد. 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم.ممنون از متن زیباتون درباره نظارت بر دانش 
آموزان ولی فقط اولیای مدرسه به تنهایی و با کوله 

باری از مسئولیت خواهند توانست؟
ارسالی به تلگرام آوا

 مهدی آبادی- خراسان جنوبي به دلیل واقع شدن در منطقه 
خشک و حاشیه کویر با حوادث طبیعي گوناگونی از جمله 
خشکسالي مواجه است. مردم استان دو دهه با واژه خشکسالی خو 
گرفته اند و کالف سردرگم بی آبی از سال ها پیش بر پیکره این 
استان پیچیده شده است. با توجه به خشکسالی  و کاهش شدید 
ذخیره مخازن آب های زیر زمینی استان که آثار منفی بسیاری بر 
زندگی مردم و کشاورزان داشته است، اجرای پروژه بارورسازی 
ابرها در سال های گذشته با فرا رسیدن فصل بارندگی  مطرح و 
در سال 9۵ برای اولین بار اجرا شد که شهرستان های گوناگون 
با افزایش بارندگی مواجه شدند و تا حدودی کمبود آب در این 
مناطق جبران و برخی از قنات های مرده جان دوباره گرفتند. به 
گفته فرید گلکار، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری وزارت 
نیرو، امسال نیز در خراسان جنوبی عملیات بارور سازی ابرها اجرا 
می شود. اگرچه این طرح پیش از این نیز مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته اما با توجه به اهمیت موضوع برای استان خشک خراسان 
جنوبی، تاثیر بارورسازی ابرها در افزایش میزان بارش و جبران کم 

بارشی و خشکسالی الزم است بررسی شود.

تاریخچه بارور کردن ابرها در ایران
در ایران طرح باروری ابرها با استفاده از هواپیما و ژنراتورهای 
زمینی در فاصله زمانی سال های 1۳۵۳ تا 1۳۵7 برای افزایش 
ذخیره آبی سدهای لتیان و کرج  و نیز در سال 1۳۶8 با استفاده از 
ژنراتورهای زمینی در شیرکوه اجرا شد. با ابالغ وزیر وقت نیرو در 
بهمن ماه 1۳7۵، مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در 

یزد تأسیس و از سال 1۳7۶ رسماً آغاز به کار کرد. مرحله جدید 
اجرای این طرح با استفاده از هواپیمای مخصوص بهمن سال 
1۳77 آغاز شد و تاکنون چندین پروژه در بخش های مرکزی 
ایران و استان های گیالن، مازندران، اردبیل، آذربایجان های 

غربی و شرقی، تهران و کرمانشاه اجرا شده است.

تقابل دو دیدگاه

 گروهی از کارشناسان عقیده دارند که مصنوعی می توان بارندگی 
ایجاد کرد. به عقیده آنها بارور کردن ابرها، از سایر روش های 
دیگر ارزان تر است و در این زمینه هیچگونه دستکاری غیر عادی 
و یا بارش های غیر معمول رخ نخواهد داد. اما در مقابل گروهی 
از کارشناسان، بارور کردن ابرها را بی اثر، پرهزینه و گاه خطرناک 
می دانند. به عقیده آنها باروری ابرها مشکل بحران آب کشور را 

حل نمی کند و نقشی در جبران کم بارشی و خشکسالی حتی در 
یک منطقه محدود هم ندارد، به نظر آنها این اقدام در کشورهای 
دیگر منسوخ شده و حتی اشتباه در محاسبات باعث خروج ابرهای 

باران زا از آسمان کشور می شود.

بارور سازی ابرها در خراسان جنوبی
 مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در وزارت نیرو 

در پاسخ به سوال خبرنگار آوا گفت: پروژه بارور کردن ابرها در 
سال  گذشته به دلیل مشکالتی اجرا نشد که با رفع این موارد 
امسال این طرح در کشور اجرا خواهد شد. گلکار با بیان اینکه 
خراسان جنوبی یکی از استان های اجرای این طرح است، 
افزود: وزارت نیرو امسال با هواپیماهای بخش هوا و فضا سپاه 
پاسداران و پهپادها عملیات بارورسازی ابرها را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در سال های گذشته در استان هایی که این 
عملیات انجام گرفته، افزایش بارندگی در آنها ثبت شده است 
درباره  اکنون  ابرها،  بارورسازی  در  تغییر روش  دلیل  به  ولی 
داد.   توان  نمی  نظری  قطعیت  با  طرح  این  موفقیت  میزان 

کاهش بودجه بارور سازی ابرها
اعتبارات  به  ادامه  در  ابرها  باروری  تحقیقات  مرکز  مدیر 
تخصیص یافته باروری ابرها اشاره و بیان کرد: یکی از جدی 
ترین مشکالت ما که مانع از انجام به موقع و گسترده این طرح 
می شود عدم تخصیص بودجه کافی است. بودجه تخصیص 
داده شده برای بارورسازی ابرها در سال گذشته 1۰ میلیارد تومان 
بود که امسال با وجود گرانی ها شش میلیارد تومان تعیین شده 
است. وی ادامه داد: عالوه بر بودجه، تاخیر در جمع آوری داده 
ها از ایستگاه های کشور از دیگر مشکالت این سازمان است 
که امیدواریم با تغییر در روش اجرایی، این تاخیر جبران شود.

همگرایی با  سازمان های دیگر
گلکار درباره شیوه اجرایی این طرح بیان کرد: روش آماری 
جدیدی با کمک دانشگاه تهران ابداع شده است که ارزیابی از 
ماهانه به روزانه و تغییر در شیوه اجرا از مزیت های این شیوه 
می باشد. وی افزود: از سال 1۳9۵ این روش توسط مرکز 
تحقیقات در حال بررسی ، اصالح و تکمیل است و با اجرای 
این روش، همه پروژه ها بین ۶ ماه تا یک سال ارزیابی می 
شود.  گلکار درباره همگرایی با سازمان های دیگر نیز افزود: 

ارتباط خوب و نزدیکی با شرکت آب و منطقه ای خراسان 
جنوبی وجود دارد و این سازمان با جهاد کشاورزی برای افزایش 
بارش نیز مکاتبه هایی داشته است اما همگرایی با سازمان های 

دیگر در زمینه های مرتبط باید افزایش پیدا کند. 

ارزان ترین روش
گلکار درباره انتقادها از طرح بارورسازی ابرها نیز عنوان کرد: 
هیچ تکنولوژی به تنهایی نمی تواند خشکسالی را برطرف کند 
و مجموعه ای از ابزارها، فناوری ها و مدیریت ها در موضوعات 
گوناگون همچون فرهنگ سازی، بارور کردن ابرها، مصرف 
 بهینه آب، توانایی حل بخشی از بحران آب را دارد. وی ادامه داد:

در مقایسه با حفر چاه، شیرین کردن آب دریا و ...، اما بارور 
کردن ابرها ارزان ترین روش است.

تاثیر 15 تا 20 درصدی در افزایش بارندگی
مدیر کل آب منطقه ای نیز عنوان کرد: در سال گذشته به 
دلیل کاهش بارندگی، کانون های جمعیتی استان در وضع 
خشکسالی شدید قرار گرفته بودند که با توجه به تداوم این 
موضوع در بلند مدت همه  بخش های استان بحران آب را 
در پیش دارند. امامی با بیان اینکه بارور کردن ابرها، بخشی 
از کم آبی استان را جبران می کند،افزود: با بارورسازی ابرها، 
بارندگی در استان بین 1۵ تا 2۰ درصد افزایش پیدا خواهد 
کرد. به گفته وی عملیات بارورسازی در خراسان جنوبی به 

وسیله پهپاد انجام می گیرد.

غالمحسین یوسفی 
)ناقوس(

پنجشنبه  گذشته از حسن 
اتفاق به همراه مدیر کل 
ارشاد  و  فرهنگ  محترم 
از  دیداری  معاونانشان  و 

فرماندار خوسف داشتیم.
ابتدا الزم می دانم اشاره ای  

به موقعیت شهرستان خوسف از گذشته ای نه چندان دور تا امروز 
داشته باشم. این شهرستان که  به دیار ابن حسام و گل نرگس 
معروف است قبل از خشک سالی های اخیر که:چنان آسمان بر 
زمین شد بخیل - که لب تر نکرده زرع و نخیل دیاری سرسبز با 
نهرهای زالل و جوشان و باغ و بستان های فراوان و میوه های 
الوان بود که از آن به عنوان انبار غلّه و بازار میوه شهرستان بیرجند 
یاد می شد. کار عمده و اصلی مردم فرهیخته و هنری خوسف 
کشاورزی بود. کشاورزان زحمت کش و زورمند خوسف با بیل 
های بزرگی که اکثرا به وسیله آهنگران خوسفی ساخته می شد 
و جوانان امروز خوسف کمتر از عهده کار کردن با آن برنمی آیند 
چه رسد که از صبح تا غروب زمین های مزارع گسترده را برای 
کشت پنبه و برخی صیفی جات زیرو رو نمایند. ناگفته نماند که 
سایر وسایل کشاورزی سنتی از داس و بیل تا جک و آساک 
ساخته دست نّجاران و آهنگران محلی بود و اکثریت مردم عالوه 
بر کشاورزی چند میش و بز و مرغ خانگی نیز داشتند و زنان 
زحمتکش عالوه بر وظیفه سنگین مادری و خانه داری با پنبه و 

پشمی که به کمک مردان محل برداشت می شد با چرخ و دوک 
و تاب و بافتن انواع پارچه ها لباس خانواده خود را می بافتند و می 
دوختند و تهیه می کردند. مردم این منطقه به معنی واقعی کلمه 
خودکفا بودند، البته عده ای که مالک آب و زمین و دام بیشتری 
بودند زندگی مرفه تری داشتند و معموال کارهای کشاورزی  و 
باغداری آن ها به وسیله برزگران انجام می شد،  هر صبحگاه 
چندین گله برای َچرا به سوی صحرا می رفت و چوپان ها مسئول 
و مشغول گله داری بودند. در این دیار خودکفا فقط نفت و قند 
و چای و خرما و برخی کاالها از جمله پارچه و ظروف مسی 
و پالستیکی اکثر وسایل مورد نیاز خود را برای گذران زندگی 
تهیه می کردند هر کس در هر جایگاهی و مشغول هر کاری 
بود زمزمه شکر او به نشانه رضایت از زندگی به گوش می رسید 
و کسی نبود از تهیه نان و ماست و پنیر و گوشت و کشک و 
قاتق خود عاجز باشد، البته قناعتی توام با مناعت در زندگی مردم 
به چشم می خورد و در نتیجه همگان حال خوشی داشتند،  صله 

رحم و احترام بزرگترها به شدت رعایت می شد.
 هیچ کس از زندگی خود شکوه و شکایتی نداشت و همگان 
از حال خوشی برخوردار بودند و یکدیگر را احترام می نمودند و 
سّنت های پسندیده را رعایت می کردند و در یک جمله زندگی 
مردم خوسف از شور و شوقی شادمانه سرشار بود،  شعر و ادب 
و فرهنگ و هنر و اخالق و دین و معرفت ویژگی های ارزشی 
و فطری این مردم را تشکیل می داد و عیدها و عروسی ها 
و ختنه سوران ها همراه با مراسمی سرشار از شور و شادی 
برگزار می شد تا این که برای اولین بار رج های تخم مرغ را 
دیدم که روی مینی بوسی از طرف بیرجند به سوی خوسف 
می رفت که آن روزها این موضوع باعث شگفتی من گردید و 

 مرا به تفکر واداشت که چرا مردم خودکفای خوسف تخم مرغ
می خرند کم کم برقابرق آب روانی که از شمال شاهرود در 
حاشیه غرب خوسف به سوی جنوب می رفت کمتر به چشم 
می خورد و آهسته آهسته و سال به سال رنگ می باخت گواب 
همیشه پر آب حاشیه شرق خوسف که در بهار و تابستان 

آبشخور مرغان مهاجر بود به مرور زمان خشکید و به شوره زاری 
ناخوشایند بدل شد. هفت نهر و قنات همیشه جوشان خوسف کم 
کم خشکید و علت آن عالوه بر خشک سالی و کمبود نزوالت 
 آسمانی، حفر چاه های بی شماری بود که اداره آبیاری مشهد 
بی حساب و کتاِب، محدودیت آب های زیر زمینی، پروانه 
حفر آن را صادر نمود. این منطقه کشاورزی با مزارع بسیار و 
باغ های سبز و سرشار از میوه های مختلف و نهرهای روانی 
که از آن سخن رفت با تاسف خشکید و موقعیت مناسب 
کشاورزی خوسف کامال متزلزل شد و این نگین سبز حاشیه 
کویر رنگ پاییز و زمستان به خود گرفت. جوانان همه دنبال 

تحصیل و کارهای اداری رفتند و از آن خوسف سرسبز و با 
نشاط جز باغستان های پژمرده با درختان خشکیده اثری باقی 
نماند موقعیت کشاورزی خوسف از دست رفت، در حالی که در 
این شهر موقعیت صنعتی و تجاری ایده آلی به وجود نیامد. 
نزدیکی فاصله خوسف به بیرجند مزید بر علت شد و اقشار 

مختلف، کارمندان ادارات در خوسف ساکن نشدند و صبح 
به خوسف آمدند و عصر به بیرجند برگشتند و در نهایت از 
تعداد جمعیت مفید خوسف کاسته گردید، اگر چه عده ای از 
روستاهای غیر قابل سکونت اطراف در خوسف ساکن شدند 
در چنین موقعیتی ما به خدمت فرماندار رسیدم و دردهای دل 

فرماندار دلسوز و خدمتگزار را شنیدم.
در  خوسف  زحمتکش  و  محترم  فرماندار  شفیعی  آقای   
سر  در  خوسف  آینده  برای  پرشکوهی  رویاهای  که  حالی 
آمیز شکوه  سخنان  و  هیجان  و  حال  از  و  پرورید   می 

آن عزیز پیدا بود که خوسف اوضاع  پریشانی دارد از جمله اشاره 

کرد که آب ۳8 روستای نیمه متروکه که تنها عده ای پیرمرد و 
پیرزن از کار افتاده ساکن آن هستند  رابا تانکر تامین می کنیم 
و از کمبود بودجه به شدت رنج می بریم.بزرگترین آرزوی من 
برطرف کردن مشکالت مردم است و متاسفانه با دست تنگ 
و تهی بیش مردم محروم منطقه گسترده را تحت پوشش 
شهرستان خوسف شرمنده ام مردم تهیدست که نمی دانند 
با بودجه محدود منطقه من قادر نیستم که گرهی از کار فرو 
بسته آن ها بگشایم و مشکالت عدیده آن ها را حل و فصل 
نمایم و به هر طریق دری از امید بگشایم. از کارهای عمرانی 
عقب افتاده و ساختمان های اداری نیمه تمام چه بگویم به 
شدت با خود دست به گریبانم و از وضع نامطلوب زندگی مردم 
از خوسف تا قلعه زری و از قلعه زری تا آرک بنیاباد نگرانم و 
مهمتر آن که انجام آن چه دلم می خواهد نمی توانم. الجرم 
بر خود الزم دیدم که از طرف خود، فرماندار خوسف و مدیرکل 
شهرستان  شورای  و  شهرداری  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خوسف و مخصوصا امام جمعه محترم که وقتی به حضورشان 
رفتیم به درستی دریافتیم که آن عزیز نیز در جریان ماوقع 

تاسف انگیز شهرستان خوسف قرار دارد.
 پس دست به دامان استاندار بزرگوار می یازیم و از محضرشان 
حتی همه مسئوالن ذیربط رده باالی مملکت تقاضا می کنیم 
که شمع امیدی در شب تاریک مردم محروم منطقه برافروزند 
و از سر همت مدد کنند و دست فرماندار دلسوز را بگیرند که 
به وضوح دریافتیم نامبرده با دل سوخته از کمبود بودجه و 
محرومیت های عالج پذیر مردم منطقه سخن می گوید و 
به راستی که دلش می خواهد گرهی از کار مردم بگشاید پس 

جناب استاندار عزیز و بزرگوار یا علی مدد.

توزیع 70 سبد غذایی بین نیازمندان منطقه نیگنان بشرویه

صداوسیما- 7۰ سبد غذایی بین نیازمندان منطقه نیگنان از توابع شهرستان بشرویه توزیع شد. رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه گفت: این سبدها شامل برنج، روغن، قند، ماکارونی، تن ماهی و شیرینی بوده که با 
همکاری موسسه خیریه نیکوکاران دیار کهن نیگنان تهیه و بین محرومان و نیازمندان این منطقه توزیع شد. الهی افزود: ارزش این سبدها بیش از ۴ میلیون و 2۰۰ هزار تومان بوده و از محل کمک های خیران بشرویه ای 

در سراسر کشور تامین شده است. وی گفت: محرومان و نیازمندان روستاهای نیگنان، ده سفید، بندان، زین آباد، عشق آباد، محمد آباد، منطقه هنویه، حسین آباد و غنی آباد بشرویه از این سبد های غذایی بهره مند شدند.
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خوسف و درد دل فرماندار!

امسال بارورسازی ابرها  دراستان انجام می شود  

یادداشت
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موفقیت و انرژی

ثابت قدم بودن

به شکست فکر نکنید

به عنوان یک کارآفرین و پیش قدم در انجام یک 
کار شما نیاز دارید که هدف خود را کامال باور کنید، 
آن زمان است که می توانید به آن عمل کنید. شما 
می بایست ایمان و اعتقاد قوی به خودتان، ایده ها و 

نظرتان و ظرفیت های خود داشته باشید.
باید از سایه تردید عبور کنید و به یقین و اعتماد در 
کار خود برسید. هر قدر میزان ایمان و اعتقاد خود را 
افزایش دهید ، با سرعت بیشتری به اهداف خود دست 
خواهید یافت. هرچند که باید در این میان تعادلی وجود 
داشته باشد. تعادل بین اعتماد به نفس و محاسبه دقیق 

خطرات کار به جهت دستیابی به هدف باالتر.
کار آفرین موفق ، کارآفرینی است که خوب می 
تواند محاسبه کند و میزان خطر در کار را کاهش 

دهد تا به سود باالتر برسد.

ایمان راسخ داشتن به کار

زمان آن رسیده که با جدیت بیش تر پیش برویم. 
البته اگر تا به حال این طوری نبوده ایم شاید این 
قدم، مهم ترین قدم برای رسیدن به اهداف باشد که 
خیلی ها این قدم را خوب بر نمی دارند و در نتیجه 
به موفقیت نهایی نمی رسند.  از شما می خواهم که 

احساس غرور کنید و ثابت قدم باشید.
به  دستیابی  است  نگفته  حال  به  تا  کس  هیچ 
سخت  همه  علیرغم  گاهی  است.  آسان  موفقیت 
مواجه  شکست  با  کار  شما،  عالیق  و  ها   کوشی 
می شود. اگر به گذشته بسیاری از افراد موفق امروز 
نگاه کنید، می بینید با دارا بودن خصوصیاتی که بدان 
اشاره کرده ایم اما شکست هایی در حد ورشکستگی 
را در کارنامه عملکرد خود دارند، ولی به سرعت روی 
پای خود ایستاده اند تا آن شکست را سرآغاز شروع 

کاری بزرگ کنند.
رویکرد شما در صورتی که مبتنی بر ثبات قدم باشد 
گاهی  با شرایط مختلفی که  رویارویی  پذیرش  و 
ناامید کننده است، موفقیت نیز می تواند از آن شما 
باشد. این را باید بیاموزید که بعد از هر شکست و 
زمین خوردنی با قدرت هر چه تمام تر از جا برخیزید 
و کار را از سر بگیرید. استواری شما در میزان اعتماد 
خاطر  به  است.  نهفته  دارید  خود  به  که  باوری  و 
بسپارید که اگر ثابت قدم و استوار باشید هیچ چیز 

شما را نمی تواند متوقف کند. 
آن چه را که باید انجام دهید آن زمان که باید انجام 
شود بدان عمل کنید، چه دوست داشته باشید چه 
دادن  نظم  و  نفس  تادیب  باشید.”  نداشته  دوست 
به خود کلید موفقیت در این مرحله است. قدرت 
آرزوها و تمایالت شما را مجبور خواهد کرد که بهای 

موفقیت خود را بپردازید.

بوتاکس در خانم های
 باردار ممنوع است

 بوتاکس نوعی سم است و احتمال دارد به جنین 
حساسیت  بوتاکس  به  فردی  وقتی  برسد.  آسیب 
ژن  آنتی  که  است  معنی  این  به  دهد،  می  نشان 

این سم وارد مویرگ های ریز خونی شده و واکنش 
های پوستی نشان داده است. این احتمال وجود دارد 
که آنتی بادی ها بعد از تزریق بوتاکس فعال شوند 
های  بیماری  که  برسد.کسانی  آسیب  جنین  به  و 
خودایمنی دارند بهتر است بوتاکس تزریق نکنند زیرا 

سیستم ایمنی در این افراد ضعیف است.

این عوارض از کمبود 
کلسیم بدن است

کمبود کلسیم فرد را دچار احساس خستگی مفرط 
اولین  اسپاسم  و  گرفتگی  عضالنی،  درد  می کند. 
نشانه های کمبود کلسیم است. همچنین احساس 

دهان  اطراف  و  پاها  و  دست ها  در  شدن  گزگز 
می تواند از عالئم این کمبود باشد. فرد با احساس 
روبرو انرژی  نداشتن  و  آلودگی  خواب   خستگی ، 

در  معدنی  مواد  تراکم  کلسیم  کمبود  با  می شود. 
نتیجه  در  و  کند  می  پیدا  کاهش  ها  استخوان 

استخوان ها مستعد شکستگی می شوند.

میزان مجاز مصرف حبوبات 
چقدر است؟

انواع  میزان مجاز مصرف  برای  دستورالعمل کلی 
حبوبات وجود ندارد. منع کلی هم برای استفاده از 
این گروه غذایی تعیین نشده است. به عبارت ساده تر، 

همه افراد حتی افرادی که مشکالت گوارشی دارند، 
باردار هستند یا در گروه سالمندان جای می گیرند  
غیرقابل  مشکالت  دچار  حبوبات  مصرف  با  اگر 
تحمل نشوند، می توانند این گروه غذایی را در برنامه 
روزانه خود داشته باشند.ر وزانه یک لیوان حبوبات 

پخته را در برنامه غذایی خودتان داشته باشید.

از بین گوشت ها کدام 
چربی بد کمتری دارد؟

چربی   که  است  شترمرغ  گوشت  گوشت،  بهترین 
خیلی پایینی دارد. گوشت قرمز بدترین نوع چربی را 
دارد و نباید بیش از یکی ، دو وعده در هفته مصرف 

و  است  مناسبی  انتخاب  هم  سفید  گوشت  شود. 
گوشت ماهی بر همه در این گروه ارجح است.

در یک رژیم غذایی سالم فرد می بایست به اندازه 
مصرف  کند.  دریافت  سبزی  و  میوه  شده  توصیه 
یک تخم مرغ در روز یا 2-3 عدد در هفته، گرچه 

کلسترول دارد اما مشکلی ایجاد نمی کند.

زیاده روی در مصرف چای سبز 
چه عوارضی دارد؟

کافئین موجود در چای سیاه آرامش بخش است و 
به فرد احساس هوشیاری می دهد بنابراین مصرف 
مداوم آن حالت وابستگی به وجود می آورد و باید 

در مصرف چای حد تعادل را رعایت کرد. عمده ترین 
مشکل مصرف بیش از اندازه چای سبز نیز مربوط 
به ترکیب های پلی فنولیک موجود در آن است که در 
ترکیب با عناصر دوظرفیتی و مصرف آن همراه با 
غذا جذب برخی از مواد مورد نیاز بدن مانند روی، 

آهن، کلسیم  را کاهش می دهد.

چربی  بد به تنهایی مشکل ساز نیست اما وقتی در بدن اکسید شود، بیماری زا خواهد شد. مصرف روزانه 3 تا 4 سهم 
میوه  نیز توصیه می شود البته مصرف بیش از این مقدار، باعث چاقی و بروز اختالل در چربی خون می شود. برخی 
سبزی ها مثل شوید یا سیر روی تری گلیسرید اثر مثبتی دارند اما تاثیر آنها تنها در یک رژیم غذایی سالم معنی پیدا 
می کند.آبغوره و آبلیمو تاثیر قابل مالحظه ای از نظر بالینی روی چربی خون ندارند. مصرف قهوه و چای سبز نیز به 
اندازه ای که بتوان به شکل کلینیکی روی آن تکیه کرد تاثیری بر چربی خون ندارد. قهوه تا روزی 4 فنجان کامال بر 
چربی خون بی اثر است. حتی از سوی دیگر، مصرف  کافئین در مقادیر باال می تواند کلسترول را باال ببرد. چای سبز 
نیز اثر خوبی دارد چون آنتی اکسیدان قوی است.  فردی موفق است که رژیم غذایی اش را اصالح کند، فعالیت بدنی 

منظم و ورزش مستمری داشته باشید و به طور خالصه سبک زندگی درستی را انتخاب کند.

شاید یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای پیشگیری از مشکالت ستون فقرات انجام دهید پرهیز از آسیب 
دیدگی این بخش است. البته حرف زدن آسان تر از عمل کردن است. فعالیت های روزانه مانند نشستن زیاد، حرکات 
تکراری و بلند کردن وزن زیاد می توانند پیش از آن که متوجه شوید به ستون فقرات شما آسیب برسانند.این موارد تنها 

چند دلیل هستند که به اهمیت حفظ قدرت و انعطاف پذیری ستون فقرات اشاره دارند.
یکی از بهترین گزینه هایی که برای تقویت ستون فقرات می توانید مد نظر قرار دهید انجام یوگاست. یوگا یکی 
از روش های باستانی است که می تواند به پشتیبانی و تقویت ستون فقرات، پشت، مفاصل و بهره مندی از بدنی 
انعطاف پذیر کمک کند. حرکات یوگا به گونه ای طراحی شده تا بدن در وضعی سالم قرار بگیرد تا نه تنها قدرت آن 

افزایش یابد، بلکه انعطاف پذیری خود را نیز بهبود ببخشد.

مراقبت از ستون فقراتآب غوره چربی خون را پایین می آورد؟

کنید،  می  آماده  جدیدی  برای شروع هدف  را  خودتان  وقتی 
حس انگیزه به شما دست می دهد. اما به محض اینکه هفته 
از این شروع می گذرد، این حس هیجان کمرنگ   و ماه ها 
چالش  دچار  انگیزه  و  زمان  کردن  پیدا  برای  و  شود   می 
می شوید. برای حل این مساله، روی نشانه ها و اهداف کوتاه 
مدت کار کنید تا شما را به هدف اصلی نزدیک کنند. موفقیتی که 
در طول مسیر به دست می آورید، به شما کمک می کند تا “رو 
به پیشرفت بودن” را حس کنید. شما تمایل دارید که رشد مثبت و 
بهبودهای کوچک را ببینید. نکته مهم این نیست که بهتر از دیگران 

باشید، بلکه باید بهتر از نسخه قدیمی خودتان باشید. 

 برای اینکه در مسیر بمانید به سیگنال های منظمی نیاز دارید 
که شما را برای حرکت رو به جلو ترغیب کند. این نشانگرها می 
تواند یادآوری گوشی موبایل یا عالمت گذاری بر روی تقویمی 
باشد که شما زمانی را برای فکر کردن روی اهداف معنادار خود 
و مسیر شغلی تان صرف کنید. برای کاربردی ساختن این روش، 

به کارهای ساده ای نیاز دارید تا رو به جلو حرکت کنید.
رویکردتان را حفظ کنید

باعث  موعد  زمان  به  شدن  نزدیک  مانند  چیزی  هیچ 
برخی  در  شود.  نمی  )استرس(  کورتیزول  هورمون  افزایش 
روی  شود  می  باعث  چون  شماست  نفع  به  استرس   اوقات 

هدف تان تمرکز کنید. مانند زمانی که می دانید پزشکی در 
چکاپ بعدی وزن شما را اندازه می گیرد یا اینکه در جلسه بعدی 

مدیرتان از شما در مورد وضعیت پروژه خواهد پرسید.
 با وجود اینکه استرس منجر به عملکرد می شود، اما خیلی 
مهم است وقتی که شرایط پیش بینی نشده رخ دهد، رویکرد 
خودتان سخت  به  حد  از  بیش  ندهید.  دست  از  را  خودتان 
نگیرید. شما سطح درگیری بیش از حد و ناسالم برای رسیدن 
به هدف را دوست ندارید. اگر  همکارتان در پروژه ای به شما 
نیاز دارد یا در زندگی شخصی تان بیش از حد پیچیده شود 

خودتان استراحتی در نظر بگیرید.

نقاط عطف خلق کنید

آیه روز

و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان می آورند و آنانند که 
به آخرت یقین دارند. )سوره بقره/ آیه 4(

سخن روز

صبح را غنیمت بشمار، زیرا هر صبحی که بیدار می شوی تولدی دوباره است. در هر تولد فرصتی 
برای سازندگی داری.

دوشنبه   * 3 دی   1397 * شماره ۴۲۴۵ 
4

جدول ۴۲۴۵                        

افقي: 1- ترکیب پودري شکلي 
براي تغذیه نوزادان - آواره و دربه 
در 2- تصدیق سخن - از  هفت 
سین ها - غذاي بسته بندی شده 
3- قصد و آهنگ- درختی ویژه  
نواحي جنگلی و خاکهاي اسیدي 
- دشنامگو 4- ني توخالي- عدد 
ضدخوبي  عاشق-  ورزشی- 
دستگاه   - خسته  نفس   -5
پمپاژ - برومند، قدبلند 6- پشت 
سر - عالمت مخصوص- کلمه 
منطقه  ضروری-   -7 شگفتي 
جامد   - قطب  معروف   - سرد 
یک  پیروان   - کشاورزي   -8
تیر   -9 زیرزمیني  ساقه   - دین 
چند   - دار  و  گیر   - پیکاندار 
ادیب 10- گرداگرد لب - تخت 
یزرع   -11 گاوچران  حکومتي- 
بازاري  قیمت  رفیق-  کشت-  و 
12- لقمه چرب گربه- ویرگول- 
بهاي  کبا  از  نوعي  بادکردگي- 
قرابت،  کارد-   -13 ایراني 
دنیا  به   -14 بند  و  زد  ارتباط- 
 -15 صراف  بن-  و  بیخ  آمدن- 
نماد کریسمس- رنگ زرد روشن

زمان  در  واحدی   -1 عمودي: 
- اصطالحي براي نامیدن چوب 

برگ  سوزني  درختان  الوار  و 
سنتي  شیریني  دوستان-   -2
رفتار-  بلندمرتبه 3 شیوه  تبریز- 
غذاخوري  ظرف  گرفته-  جواب 
4- عقل و فهم - پیروي کننده 
- پسوند شباهت - کتاب مقدس 
هندوان 5- زود باور- شادباش- 
مبهم-  شخص   -6 کیلو  هزار 
و  من   -7 متحیر  فرمانروایان- 
شما - آسانسور حمل بار- واگیر 
8- گل زیباي بهاري- نام قدیم 
آدم  حضرت  فرزند   - جیحون 

استوار-  گاگارین-  نام   -9- )ع( 
ساز   - 10-دریافتن  مازني  آتش 
سیمي - چاشني معطر غذا 11- 
پارانشیم  شرور-  چند   - صدمه 
پیشتاز  عدد   - مادربزرگ   -12
- بیهوده - مجلس جشن 13- 
خودرأي - سرقت - دیوار قلعه 
تهران-  در  بیمارستانی    -14
کشتي  در  سبکی   - امري  لزوم 
15- تازه به ثروت رسیده- صید 
ماهي از آب با قالب، تور یا هر 

ابزار دیگري

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
نمومعکارسرداد1
اوندتماقبابر2
ددراسندیلامرو3
ممتسباعانعنا4
سایدرسسبیاز5
دسلمماتهدنه6
وااینجاتراب7
رفنراموانراغ8
کودریسبقعری9
خاکچزاررومر1۰
وربردکاتاند11
شلهالهدراطعم12
نایاپدنبمخفرس13
قشمدلدنهیسال14
شکورفوداکایهم15

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

به دو مدرک عمران با سه سال سابقه 
بیمه جهت رتبه بندی نیازمندیم.

09158626808

به تعدادی کارگر جهت کنده کاری 
برق و برقکار ماهر نیازمندیم.

09391538111

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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 
0915۷4110۷1 - باقری

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

0915   056   2100

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

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

یک شرکت معتبر راهسازی به چند 
راننده جهت غلطک،  لودر، فنیشر، 

گریدر،  بولدوزر، بیل مکانیکی 
و آسفالت تراش نیازمند است 
  32455220 - 32455619

093889۷4681

به دو خانم جهت همکاری در 
پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی 

نیازمندیم.
آدرس: بازار

 حقوق ماهیانه ۷00 هزار تومان 
32220655 - 09152695168

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

گروه ساختمانی آرمیتـاژ
انجام کلیه امور ساختمانی از جمله 

ساخت صفر تا صد بنا، بازسازی 
و تعمیرات ساختمان،  امور تزئینات 

داخلی و خارجی، محوطه سازی
 با گروهی مجرب و با سابقه کاری باال 

به ما جوانان اعتماد کنید
09158626808

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160۷۷9 - 09151641464

یک واحد سه خوابه حدود 
130متر ، طبقه اول با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

32428088

فروش اسلحه دو لول کنار هم 
نخجیر نو با وسایل جانبی  

قیمت 5 میلیون  09153623۷20
فروش پژو GLX  405 مدل 92،  رنگ 
نقره ای،  یک سال بیمه،  الستیک ۷0 

درصد، تخفیف بیمه از اول و بدون رنگ  
فی: 3۷/900      0915۷23۷922

برگ سبز خودروی وانت پیکان 
به شماره پالک ایران 52 -846 

ب 12به نام جواد معینیان 
فرزند رمضان به شماره ملی 

0651922534 مفقود گردیده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه معمار تجربی به شماره اشتغال 
63901340 به نام عباس بهرامی فرزند 
ابراهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پراید 
به شماره پالک 966 ج 34 

ایران 52 به نام فاطمه برزگر 
فرزند ید ا... به شماره ملی 

5239905۷11 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه ساختمان به شماره 
4/2306 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

از یابنده تقاضا می شود با شماره 
3230۷110 تماس یا به آدرس 
دستگرد، خیابان حافظ،  بین حافظ 

4 و 6 دهیاری دستگرد 
مراجعه نماید.

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  
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25 تا 35 ساله ها بیشترین مقصران تصادفات رانندگی در خراسان جنوبی

صدا و سیما- رئیس پلیس راه گفت: هفته گذشته 15 فقره تصادف در جاده های استان رخ داد که در اثر آنها 7 نفر فوت و 27 نفر زخمی شدند. رضایی، با بیان 
اینکه 60 درصد مقصران این تصادفات متوسط سنی 25 تا 35 سال هستند، افزود: سواری ها نیز با 60 درصد بیشترین وسیله نقلیه مقصر در تصادفات هفته گذشته 

بودند. وی بازه زمانی ساعت 16 تا 18 را پرتصادف ترین ساعات شبانه روز اعالم کرد و گفت: توجه نکردن به جلو و سرعت غیر مجاز علت بیشتر تصافات بود.

اخبار کوتاه

 جداسازی 70 درصد فضای سبز بیرجند 
از آب آشامیدنی

غالمی-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
تاکنون حدود 70  بیرجند گفت:  شهری شهرداری 
درصد فضای سبز بیرجند با اجرای شبکه آبرسانی 
مستقل، از آب آشامیدنی جدا شده است. به گزارش 
آوا،  ابراهیم زاده اظهار کرد: ساالنه با استفاده از توسعه 
شبکه آبیاری، بخشی از فضای سبز از آب شرب جدا 
می شود و اجرای سامانه های نوین آبیاری در فضای 
سبز شهر بیرجند و جداسازی آب فضای سبز گامی 
موثر به منظور صرفه جویی و بهبود کیفیت فضای 
و  آبرسانی  های  سامانه  جداسازی  وی  است.  سبز 
آبیاری فضای سبز از آب آشامیدنی و طراحی شبکه 
آبیاری با استفاده از آب خام را از اولویت های این 
سازمان برشمرد. وی ادامه داد: در همین راستا امسال 
پروژه بزرگ انتقال آب از چاه میدان قدس به شمال 
شهر و منطقه مهرشهر به طول هشت هزار و 500 
متر، انتقال آب از چاه میدان سفیر امید به پارک پدران 
آسمانی به متراژ هزار متر، انتقال آب از چاه حاشیه 
میدان آدینه به پارک سایت اداری به متراژ هزار و 
200 متر، لوله گذاری برای انتقال آب از چاه میدان 
سفیر امید تا مخزن انتهای پاسداران به متراژ 2 هزار و 
160 متر و انتقال و توزیع آب در بلوار شهدای عبادی 

به متراژ 2 هزار و 200 متر انجام شده است.

دستور استاندار به مدیران:

گرمایش مدارس 
بررسی و گزارش شود

 

استاندار به مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی 
مدارس و فرمانداران استان دستور داد تا ضمن بازدید 
از تمامی کالس های درس، وضع وسایل گرمایشی 

مدارس را بررسی و گزارش کنند. 
در نامه محمدصادق معتمدیان که دیروز )یکشنبه( 
منتشر شد، آمده است: با توجه به لزوم حفظ امنیت 
ایران  سازان  آینده  که  عزیز  آموزان  دانش  جانی 
و  آموزش  کل  مدیران  باشند،  می  مان  اسالمی 
پرورش، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  به همراه 
فرمانداران شهرستان ها موظفند، ظرف یک هفته 
گوناگون  دوره  های  آموزشی  تمام کالس های  از 
تحصیلی استان، به نحو مقتضی بازدید  و موارد موجود 
مبنی بر وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد )بخاری 
نفتی چکه ای و... ( را گزارش تا ضمن اتخاذ تدابیر 
الزم، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری  شود.  
استاندار در این دستور  عواقب ناشی از هرگونه قصور، 

را  متوجه مدیران و فرمانداران مذکور  دانسته است.
 به گفته مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 25 
درصد مدارس استان سامانه گرمایش مرکزی ندارند که 
برای تامین این تجهیزات 63 میلیارد تومان باید هزینه 
شود. واقعی عنوان کرد: برخی مدارس  یک  کالسه 
یا دوکالسه روستایی قابلیت جاگذاری سامانه گرمایشی 
ندارد. وی از ابالغیه ای خبر داد که براساس دستور 
استاندار به تمام شهرستان ها مبنی بر بازبینی مجدد 
سامانه ها فرستاده شده است. هفته گذشته در یکی از 
مدارس زاهدان بر اثر آتش سوزی  وسیله گرمایشی غیر 
استاندارد 4  دانش آموز دختر دوره ابتدایی جان خود را از 
 دست دادند. اتفاقی که موجی از تاسف وتاثر عمومی را
بر انگیخت. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
 @avasardabir را درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

 طراحی۱2 حرم برای شهدای گمنام 

تسنیم-معاون فرهنگی اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس از وجود 145 شهید گمنام 
برای شهدای  استان خبر داد و گفت: 12 حرم  در 
گمنام خراسان جنوبی طراحی شده است. رحیم آبادی 
اظهارکرد: مزار 145 شهید گمنام در 53 نقطه استان 
وجود دارد. وی با بیان اینکه درخواست هایی مبنی بر 
دفن شهید گمنام در نقاط  گوناگون استان به تهران 
ارسال شده است، افزود: تالش شده است تا در ایام 
دهه فاطمیه چند شهید گمنام به استان اختصاص یابد.

کاهش آسیب  اجتماعی با ایجاد فضای
 امن تربیتی محقق می شود

کاهش  گفت:  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
ایجاد  و  مجاهدانه  تالش  با  اجتماعی  آسیب های 
فضای امن تربیتی محقق می شود. رضایی روز گذشته 
در نهمین جلسه کمیته فرهنگی شورای مبارزه با مواد 
مخدر بیان کرد: متاسفانه سن استعمال مواد مخدر 
کاهش پیدا کرده است که باید نسبت به عوامل رشد 
آن توجه ویژه داشته باشیم. وی با تبیین اینکه برای 
رفع آسیب های اجتماعی باید کار مجاهدانه داشته باشیم، 
گفت: خانواده های ما باید مهارت تربیتی شان باال برود 
چرا که بر خالف گذشته بسترهای گرفتار شدن در 

آسیب های اجتماعی بسیار زیاد شده است.

شعار محوری یوم  ا...  ۹ دی مشخص شد

دادرس مقدم-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شعار محوری یوم ا... ۹ دی امسال در سراسر کشور 
را »چهل سال والیتمداری، بصیرت و استقامت، رمز 
ماندگاری انقالب اسالمی« عنوان کرد. رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی در جلسه نهایی برنامه ریزی 
ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
با اشاره به مشارکت کم نظیر مردم استان در مراسم و 
مناسبت های مذهبی و ملی اظهار کرد: حضور پرشور 
مردم استان در مراسمی چون کنگره شهدا، راهپیمایی 
13 آبان، راهپیمایی خودجوش ۹ و 14 دی پارسال و 
22 بهمن تماشایی به سند آمار و ارقام نشان از روحیه 
انقالبی، بصیرت و والیتمداری مردم شریف استان دارد.

معرفی قهرمانان پینگ پنگ جوانان

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ جوانان استان )انتخابی 
شیفت برتر(، سه ماهه چهارم سال ۹7 با حضور 10 
بازیکن از بیرجند و قاین، به صورت دو حذفی برگزار 
و آقایان آرمین عبدالهی اول،میالد رمضانی دوم،مهدیار 
رمضانی از بیرجند و امیرمحمد راستی از قاین)خضری( 

مقام سوم مشترک را کسب کردند.

سه شکارچی غیرمجاز در سربیشه
 دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سربیشه گفت: سه 
شکارچی غیرمجاز در مناطق آزاد این شهرستان دستگیر 
شدند. روانان افزود: این شکارچیان در قالب یک کار 
اطالعاتی با همکاری ماموران انتظامی پاسگاه کالته 
سلیمان و ماموران محیط زیست شهرستان دستگیر 
شدند. وی بیان کرد: از این شکارچیان متخلف 2 قبضه 
سالح ساچمه زنی، هفت فشنگ این سالح و الشه 
11 قطعه کوکر کشف و پرونده متهمان برای رسیدگی 
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.کوکر نوعی پرنده 
مهاجر و دانه  خوار است که در نگاه اول به کبک و 
بلدرچین شبیه است و در پرواز نیز به کبوتر می  ماند.
جریمه هر قطعه کوکر طبق مصوبه شورای عالی 

حفاظت محیط زیست یک میلیون ریال است.

خبرهای ویژه

*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 26 فقره وقف جدید به ارزش 6 

میلیارد ریال در این شهرستان ثبت شد.
*نمایشگاه ویژه شب یلدا از سوی اداره صنعت، معدن و 

تجارت و اتاق اصناف در نهبندان برپا شد.
*به گفته رئیس آبفار طبس، 800 واحد صنعتی و 
دامپروری مجتمع کوثر شهرستان طبس نیازمند تفکیک 

آب شرب از سایر مصارف هستند.
*مهوید فردوس با ثبت 13 میلیمتر آب حاصل از باران و 
برف در ایستگاه های هواشناسی بیشترین میزان بارش 
ها را به خود اختصاص داد. همچنین به گفته کارشناس 
هواشناسی بارش های پاییزی امسال نسبت به میانگین 

بلندمدت 11 درصد کاهش داشته است.
*مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نهبندان گفت: مرمت آسبادهای شهرستان نهبندان 

امسال 150 میلیون تومان اعتبار گرفت.
*به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعطای 
مشاغل  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  تسهیالت 

خانگی امسال 4.5 برابر افزایش یافت.
*به گفته شهردار طبس برای بازسازی رواق های 
میدان امام خمینی این شهر در مرحله اول تاکنون یک 

میلیارد تومان هزینه شده است.
*سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در 
هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 

معدن و تجارت برتر شد.

کمبود ۳۸۰ فضای آموزشی در خراسان جنوبی

زنده گیری سگ های ولگرد برعهده شهرداری و دهیاری است

 توقف طالق، کاهش ازدواج

خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  کاری- 
جنوبی عنوان کرد: مهمترین دغدغه آموزشی 
است  آموزشی  فضای  کمبود 380   استان  در 
که بیشترین دغدغه به دلیل مهاجرت بی رویه  
روستائیان به مرکز استان است. محمدعلی واقعی 
روز گذشته  در نشست خبری با  اصحاب رسانه 
با بیان اینکه 75 درصد مدارس استان مجهز به 
یادآور شد: 25  سامانه گرمایش مرکزی است، 
درصد باقیمانده مدارس استان با توجه به اهمیت 
امنیت دانش آموزان از بخاری های نفتی استاندارد 
برخوردار است.وی با بیان اینکه  طبق گزارش اداره 
کل نوسازی مدارس 8 میلیارد تومان برآورد تجهیز 
سامانه های گرمایشی مدارس در سال جاری در 
نظر گرفته شده است، افزود:  با توجه به افزایش 
جمعیت و نیازمندی بیشتر به فضای آموزشی بدون 

شک نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم.
وی کمبود نیروی انسانی با توجه به بازنشستگی 
تعداد زیادی از معلمان را از  دیگر دغدغه های 
بعدی آموزش و پرورش دانست و افزود: اگر سهم 
خراسان جنوبی از ورودی های دانشگاه فرهنگیان 
و استخدامی های با آزمون افزایش نیابد در آینده 
ای نه چندان دور با مشکالت زیادی رو به رو 
خواهیم شد. مدیرکل آموزش و پرورش یاد آور 
شد: اکنون 170 هزار دانش آموز در استان تحصیل 

می کنند و 2 هزار دانش آموز اتباع خارجه نیز از 
خدمات رایگان آموزشی بهره مند هستند.

رتبه ۲۲ خراسان جنوبی از 
نظر سواد آموزی در کشور

واقعی با بیان اینکه با توجه به اهمیت آموزش سواد 
و تالش های انجام شده از سال 57 ، سطح سواد 
آموزی استان به 86 درصد رسیده است، ادامه داد:  
موفق شده ایم رتبه  22 کشور را به دست آوردیم 
و هم اکنون جزو 10 استان برتر کشور از نظر 

سوادآموزی هستیم.
وی  با بیان اینکه هم اکنون خراسان جنوبی 
بیشترین  سوم  رتبه  کرمان،  و  یزد  از  پس 

سطح سواد را در کشور دارد، افزود: با توجه به 
پراکندگی و سختی های مربوط به سواد آموزی 

در رتبه قابل قبولی هستیم. وی  با بیان اینکه 
دوره  شامل  آموزی  سواد  مراحل  مهمترین  از 
های سواد آموزی، تحکیم سواد و انتقال آن از 
مهمترین مراحل سواد آموزی است ادامه داد: 
سواد آموزان پس از گذراندن دوره 400 ساعته 
در سوادآموزی و 200 ساعته در دوره تحکیم به 
دوره انتقال راه می یابند که در این دوره موفق به 
کسب مدرک تحصیلی ششم ابتدایی می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه 305 
نفر در دوره توانمندسازی نیروی انسانی موفق 

به کسب مدرک از جهاد دانشگاهی شدند، تاکید 
کرد:  برای ارتقای دانش دهندگان و کارشناسان 
سوادآموزی شهرستان ها و مناطق، همه ساله 
کارگاه های آموزشی ضمن خدمت برگزار می 

شود.

اختصاص ۶۰ درصد فعالیت های
 سواد آموزی به مناطق روستایی 

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی هم در این نشست با بیان اینکه  در 
راستای کاهش اختالف درصد باسوادی بین زنان 
و مردان، بیش از 80 درصد فعالیت سوادآموزی به 
زنان اختصاص یافته است افزود: به گونه ای که 
نرخ با سوادی از 25.47 درصد سال 55 به 7.4 

درصد در سال ۹5 کاهش یافته است.
کاهش  برای  اینکه  بیان  با  مرتضوی  مهدی 
شهری  مناطق  بین  باسوادی  درصد  اختالف 
فعالیت های  درصد   60 بر  بالغ  روستایی  و 
سوادآموزی به مناطق روستایی اختصاص یافته  
است، ادامه داد: همچنین اجرای طرح آگاه سازی 
پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی با 
همکاری اداره کل بهزیستی برای اقشار بی سواد 

و کم سواد انجام شده است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبی ادامه داد: عالوه بر این فعالیت ها 
طرح های دیگر از جمله آموزش، طرح عملی 
در  گذشته  سال  از  است”  بهشت  کلید  “نماز 

بیرجند به  عنوان نمونه کلید خورده است.
وی ادامه داد: همچنین  امسال هم طرح “خواندن 
با خانواده” برای تقویت فرهنگ عمومی با فعالیت 

520 نفر طرح ادامه می یابد. 

آموزش مهارت زندگی برای مشارکت 
اجتماعی از سال ۹۴  شروع شد 

برای  زندگی  مهارت  آموزش  افزود:  مرتضوی 
اجرا  سال  تا 4۹  بین 10  اجتماعی  مشارکت 
می شود که از سال ۹4  آغاز و دو مرکز فعال 
در استان دارد. وی با بیان اینکه امسال نیز با 
همت مدیرکل این دو مرکز افزایش یافته است، 
یادآور شد: یک مرکز مشارکتی در  زندان، یکی 
در روستای فندوق و نازدشت سربیشه و مابقی 
در حاشیه شهر بیرجند در روستاهای دستگرد، 
مهرشهر و خیر آباد  آغاز شده است. وی با بیان 
برای  آموزش  تحقق  تشکیل  از  هدف  اینکه 
برای همه است  یادگیری  ایجاد سواد و  همه 
افزود:  این مراکز برای کمک به معیشت مردم 
توانمندی های  از  و  شده  ایجاد  سوادآموزان  و 

سوادآموزان استفاده می کنیم.

گروه خبر- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در طالق از سال ۹2 تا االن هیچ 
ایم، گفت: خراسان  نداشته  استان  در  افزایشی 

جنوبی در این زمینه رتبه 28 کشور را دارد. 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی روز گذشته 
در دیدار با کارکنان اداره کل ثبت احوال خراسان 
جنوبی اظهار کرد: ثبت احوال هویت اشخاص 
بوده و موضوع بسیار مهمی است.آیت ا... عبادی 
از سوء  برای جلوگیری  تاکنون  گفت: هرچند 
استفاده از هویت افراد اقداماتی انجام گرفته اما 
باز هم باید از روزنه های دستبرد پیشگیری شود.

وی درباره فرزندآوری نیز گفت: کسانی که ایمان 
دارند، می دانند روزی دهنده خداست ولی اگر 
ایمان ضعیف باشد با ثروت نمی توان جای آن را 
پر کرد. وی افزود: ایمان در خانواده از این جهت 
مهم است که فرزند مومن به جای بگذارند نه 

اینکه به دنبال رفاه روزمره باشند. 

والدت در خراسان جنوبی 
۶ درصد کاهش یافت

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی  نیز در این 
به  نسبت  امسال  استان  در  دیدارگفت: والدت 

سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است و اغلب 
خانواده ها از ترس مسایل اقتصادی به یک فرزند 
اکتفا می کنند. فاطمی در دیدار با نماینده ولی فقیه  
به مناسبت سوم دی روز ملی ثبت احوال اظهار 
کرد: الزم است نهادهای ذیربط و روحانیان مردم 
را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند تا به این 
باور برسند که هیچ وقت فقر مانعی برای فرزند 

دار شدن نیست.
 

۲ هزار و ۴۳۶ واقعه فوت ثبت شده 
در خراسان جنوبی

وی با اشاره به آمار وفات در استان افزود: هشت 
ماه امسال 2 هزار و 436 واقعه فوت ثبت شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد 
افزایش دارد. مدیرکل ثبت احوال درباره آمار ازدواج 
و طالق گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 
استان ثبت  ازدواج در  چهار هزار و 636 واقعه 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
چهار درصدی را نشان می  دهد. وی بیان کرد: در 
واقعه ازدواج متاسفانه هر سال به دالیل مختلف 
از جمله وضع اقتصادی و سخت گیری خانواده ها 
با کاهش مواجه هستیم و اکنون خراسان جنوبی 

رتبه 15 کشور را دارد. فاطمی با اشاره به اینکه 
خراسان جنوبی رتبه 28 طالق را در کشور دارد، 
گفت: از سال ۹2 تاکنون هیچ افزایش طالقی در 
استان نداشته ایم. وی با اشاره به اهمیت اسناد 
کرد: 280  اضافه  جامعه  و  مردم  برای  هویتی 
هزار فقره شناسنامه جلد قرمز به صورت مکانیزه 

تعویض شده که این کار از بسیاری سوءاستفاده ها 
پیشگیری می کند. 

مدیرکل ثبت احوال با تاکید بر اینکه بیش از 
۹۹ درصد اسناد این اداره کل با گواهی والدت 
است، گفت: دهیاران، شبکه بهداشت و شوراها 
نیز در ثبت وقایع حیاتی همکاری خوبی با ثبت 
احوال دارند. فاطمی یادآور شد: فقط 80 هزار نفر 
از جمعیت بیش از 560 هزار نفری واجد شرایط 

در استان کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند 
که از این لحاظ جزو استان های برتر هستیم.

مدیرکل ثبت احوال از ورود کارکنان این اداره 
به دورترین نقاط برای خدمات رسانی خبر داد 
و گفت: 16 هزار نفر از جمعیت در این مناطق 
اگر می خواستند کارت هوشمند ملی در مراکز 

باید هر  استان دریافت کنند  یا  شهرستان ها 
کدام حداقل 60 هزار تومان هزینه می کردند 
اما با حضور کارکنان ثبت احوال در این مناطق و 
برپایی ایستگاه های سیار، هزینه آنها به 22 هزار 

تومان کاهش یافت. 
وی ادامه داد: مردم خراسان جنوبی تحت هیچ 
مگر  کنند  نمی  عوض  را  ائمه  اسم  شرایطی 
 موارد محدود که بیشتر دانشجویان بوده و سعی 

می کنیم آنها را از این کار بازداریم. 

ابوالفضل و فاطمه بیشترین فراوانی نام 
در استان از ابتدای سال

فاطمی گفت: بیشترین فراوانی نام در پسران 
امسال به ترتیب ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، 
حسین و محمد و در دختران فاطمه، فاطمه زهرا، 
زینب، زهرا و حلما بوده است.وی با اشاره به 
تاریخ ایجاد ثبت احوال در کشور افزود: سوم دی 
ماه سال 12۹7 هجری شمسی اولین شناسنامه 
به نام بانو فاطمه ایرانی ثبت شده که از آن زمان 

100 سال می گذرد.
 وی اظهار کرد: ثبت احوال خراسان جنوبی با 
کمترین تجهیزات اما بهترین خدمات هویتی را به 
مردم ارائه می دهد و امروز از حالت سنتی عبور 
کرده و به ارائه خدمات نوین رسیده است.فاطمی با 
بیان اینکه امروز نگاه به ثبت احوال عوض شده و 
در سطح ملی شاهد رشد هستیم، افزود: هم اکنون 
سطح دسترسی مردم به خدمات سجلی افزایش 
صدور  قبل  سال  اگر 40  که  طوری  به  یافته 
شناسنامه نوزاد 15 روز طول می کشید االن در 

کمتر از یک ساعت شناسنامه صادر می شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
کنترل  دستورالعمل  ابالغیه  براساس  گفت: 
جمعیت سگ های ولگرد در سازمان شهرداری 
سگ  گیری  زنده  کشور،  های  دهیاری  و  ها 
دهیاری  و  ها  شهرداری  برعهده  ولگرد  های 
ها است که اجرای این امر باید مورد توجه قرار 
گیرد. به گزارش ایرنا، حالجی مقدم روز گذشته 
حیوانات  جمعیت  کنترل  استانی  کارگروه  در 
ناقل بیماری به انسان افزود: دستوالعمل کنترل 

جمعیت سگ های ولگرد در ستاد مرکزی کنترل 
جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور بهمن ماه 87 
تصویب و ابالغ شده است. وی ادامه داد: از آن 
زمان تاکنون حدود 10 سال می گذرد و هنوز 
امروز کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات 
ناقل بیماری به انسان برگزار شده در حالی که 
در شهرستان های استان پارسال 23 کارگروه و 

امسال هشت کارگروه برگزار شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
اظهارکرد: در این مدت چهار قبضه سالح بیهوشی 
به شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس و اسدیه 
تحویل داده شده تا نسبت به زنده گیری سگ 

های ولگرد در شهرها اقدام کنند.
 وی عنوان کرد: سال ۹4 تعداد یکهزار و 100 
قالده سگ ولگرد و سال ۹5 یکهزار و 34 قالده 
سگ به صورت زنده گیری و مرگ با ترحم و 
است. شده  اتالف  استان  در  ها  روش   سایر 
حالجی مقدم یادآور شد: در بیرجند جمع آوری 
توسط  شهر  سطح  صاحب  بدون  های  سگ 
پیمانکاری شهرداری )زنده گیری( از شهر جمع 
موضوع   در  شود  می  پناهگاه  تحویل  و  آوری 
با  های الزم  هماهنگی  به  توجه  با  نگهداری 
دستگاه های مربوطه و کمک سمن های مردمی 

برای تغذیه و نگهداری آنها اقدام می شود. 
اقدامات  امسال  ابتدای  از  کرد:  اضافه  وی 

خوبی در این زمینه توسط شهرداری بیرجند 
و با کمک بخش خصوصی و سمن ها انجام 
شد از جمله احداث محل نگهداری سگ های 
ولگرد به متراژ سه هزار متر مربع و ظرفیت 
امور  دفتر  مدیرکل  است.  سگ  قالده   500
شهری و شوراهای استانداری افزود: همچنین 
در شهر قاین با همکاری شهرداری محلی با 
در  اما  شده  تامین  قالده سگ  ظرفیت 200 

دیگر شهرستان ها اقدامی نشده  است. 
وی گفت: برای جمع آوری و زنده گیری سگ 
های ولگرد 6 منطقه از جمله منطقه یک شامل 
شهرستان های بیرجند و خوسف، منطقه دو 
شهرستان های قاینات و زیرکوه، منطقه سه 
بشرویه،  و  سرایان  فردوس،  های  شهرستان 
منطقه پنج طبس و منطقه 6 شهرستان نهبندان 
اضافه  مقدم  داده می شود. حالجی  پیشنهاد 
بگیرد  قرار  تایید  پیشنهاد مورد  این  اگر  کرد: 

در تمام شهرها و روستاهای این مناطق زنده 
گیری سگ های ولگرد با هدف کنترل جمعیت 
حیوانات ناقل بیماری به انسان با موفقیت اجرا 
خواهد شد.تاکید کرد: از آنجایی که سگ ها 
قابلیت تولید مثل باالیی دارند به همین دلیل 
اگر برنامه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری 
به ویژه سگ های ولگرد اجرا نشود تعداد آنها 
به سرعت افزایش یافته و مخاطرات فراوانی به 

دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: طرح زنده گیری سگ های ولگرد 
توسط شهرداری ها و سمن های استان اقدام 
بسیار خوب و چند جانبه ای است که می توان 
آن را به تمام کشور تعمیم داد. حالجی مقدم 
اضافه کرد: اقدامات انجام شده در پناهگاه سگ 
های ولگرد بیرجند انسانی، اصولی و بهداشتی در 
حال انجام است که از شبکه دامپزشکی استان 
درخواست داریم این حرکت را تا جایی که امکان 

حوادث 
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
نوَب، وأْصلََح الُعیوَب َمن حاَسَب نفَسُه وقََف علی ُعیوبِِه، وأحاَط بُذنوبِِه، واْستَقاَل الذُّ
هر که به محاسبه نْفس خود پردازد به عیبهایش آگاه شود و به گناهانش پی ببرد 

وگناهان را جبران کند و عیبها را برطرف سازد. 
)غرر الحكم :ح 8۹2۷(

قضاوت درباره نيروي انتظامي 
به نيروهاي مسلح تعميم پيدا مي کند

اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
نیروی انتظامی را در معرض نگاه و قضاوت عمومی 
دانستند و تأکید کردند: باید به نحوی عمل کنید که 
برداشت مردم از نیروی انتظامی یک نیروی مقتدر، 
عادل و هوشیار باشد. ایشان، الزمه رسیدن نیروی 
انتظامی به جایگاهی در تراز انقالب و نظام اسالمی را 
پیشرفت بدون توقف خواندند و افزودند: بخش های 
مختلف نیروی انتظامی از جمله کالنتری ها، پاسگاه ها 
و گشت های انتظامی در پیش چشم مردم قرار دارد، 
و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به مجموعه 
نیروهای مسلح و نظام اسالمی تعمیم پیدا می کند.

اشتباه بزرگ اصالح طلبان 
حمايت از روحاني بود

حزب  مرکزي  شوراي  عضو  نمازي،  محمد  علي 
کارگزاران در واکنش به اظهارات اخیر واعظي که گفته 
بود »اینکه ما در سال 96 با گروهي نشسته باشیم و 
با هم چیزي را به عنوان ائتالف امضا کرده باشیم  
خیر، نه در سال 92 این کار را کرده ایم و نه در سال 
96« گفت: اصالح طلبان در جریان انتخابات ریاست 
جمهوري سال 96 مرتکب  اشتباه بزرگي شدند که 
بدون هیچ قید و شرطي از روحاني حمایت کردند. 

اگر صداي نمايندگان منتشر شود 
شرمساري بيشتري به بار می آورد

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
افکار عمومی از رفتار نامناسب یک نماینده مجلس 
با یک کارمند شدیدا آزرده است و هیچ توجیهی را 
نمی پذیرد؛ هفته گذشته در کمیسیون آموزش نیز 
با  تری  زننده  مراتب  به  رفتار  نمایندگان  از  بعضی 
وزیر علوم داشتند که اگر صدای آنان منتشر شود 
شرمساری بیشتری برای مجلس به بار خواهد آورد.

اصالح طلبان نبايد مقابل دولت 
قرار بگيرند 

منتجب نیا، فعال سیاسی با اشاره به اینکه اصالح طلبان 
از ابتدا در سال 92 از روحانی حمایت کردند و در سال 
96 بیان کردند که ما نباید چک سفید امضا به دولت 
بدهیم، گفت: به موازات حمایتی که از روحانی داریم، 
باید انتقاد کرده و نظارت خود را لحاظ کنیم. اکنون 
اصالح طلبان نباید در جبهه مقابل دولت قرار بگیرند.

مقصر اصلي از دست رفتن 
پول ملي شما هستيد

علیرضا بیگي، نماینده تبریز گفت: آقاي روحاني! شما 
مقصر اصلي از دست رفتن پول ملي هستید و امروز 
چهار- پنجم ارزش پول ملي از دست رفته است و 
گراني ها کمر مردم را خم کرده که این مسئله محصول 
سیاست هاي نادرست اقتصادي جنابعالي بوده است.

حقوق نجومی بگيريد 
اما ديگر شعار ندهيد

رئیس جمهور!  نماینده ساری گفت: جناب  دامادی، 
شما رئیس جمهور کل ایرانید، رئیس جمهور قوم خود 
نیستید و از بیان حرف های غیرحکیمانه بپرهیزید، آیا 
معنای رای دادن و حمایت از یک دولت همین سکوت 
مرگبار است؟ من از جایگاه نمایندگی مردم به شما و 
نمایندگان شما می گویم، لطفا هم حقوق نجومی بگیرید 
و هم بستگان درجه یک خود را به پست های حساس 
بگمارید، اما دیگر شعار ندهید، هرگز دروغ نگویید، 
فکر کنید و بعد سخن بگویید، امید عبث نیافرینید.

همه مشکالتي که امروز مي بينيم 
ريشه در تفکرات سران فتنه دارد

آیت ا... کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: 
بلکه  نگرفتند  از 9 دی عبرت  تنها  نه  فتنه  سران 
فتنه  کردند  تالش  مدیریتی  الیه های  در  نفوذ  با 
که  مشکالتی  همه  بگوییم  باید  کنند،  بازتولید  را 
امروز می بینیم، از جمله مشکالت معیشتی مردم و 
اثر برجام حاصل شده،  مشکالت عدیده ای که در 
ریشه در تفکرات سران فتنه دارد که گفتند باید تکرار 
کنیم و تکرار آن ها بسترسازی برای تکرار فتنه بود.

ايران می خواسته قرارگاه هايی 
را در بلندی های جوالن بنا کند

صهیونیستی  رژیم  ارتش  ستاد  رئیس  آیزنکوت،   
مدعی شد: چهار سال است که تالش جمهوری 
در  نظامی  تاسیسات  ساخت  برای  ایران  اسالمی 
گشته  بدل  اسرائیل  ارتش  اول  نگرانی  به  سوریه 
نیرویی  ساخت  بر  تمایلش  بر  عالوه  ایران  است. 
متشکل از 100000 جنگنده با توانایی های زمینی، 
که  می خواسته  همچنین  اطالعاتی،  و  دریایی 
رشته ای از قرارگاه ها را در بلندی های جوالن بنا کند.

فکر می کنند دوباره مي توانند در 
انتخابات، نقش اول را بازي کنند 

روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: 
اصالح طلبان می خواهند در یک سال باقی مانده تا 
انتخابات مجلس، از طریق شعارهای تند و افراطی 
بوده اند،  آن  کننده  ایجاد  خودشان  که  دولتی  علیه 
نقش اپوزیسونی بگیرند و آن ها فکر می کنند حافظه 
ملّت ایران کم است و دوباره می توانند در انتخابات، 
همچنان نقش اّول را بازی کنند و مجلس و دولت را 
با شعارها و رفتارهای سیاسی دیگری در اختیار بگیرند.

امین جم - صبح دیروز مراسم ترحیمی به یاد مرحوم 
 سرتیپ قدرت ا... منصوری فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع(

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مسجد 
امام حسین )ع( بیرجند برگزار شد. این مراسم با تالوت 
آیاتی چند از قرآن کریم توسط برادر هاشمی و سپس 

مداحی برادر نوفرستی آغاز شد.
امروز جای این بزرگمرد در میان ما خالی است

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا )ع(
خراسان جنوبی ضمن تشکر از حضور پرشور مردم و 
مسئوالن در این مراسم، اظهار کرد: زمانی که سردار 
سردار  رسید،  شهادت  به  دشمن  توطئه  با  شوشتری 
منصوری به عنوان فرد مورد اعتماد نظام و مجموعه 
سپاه، این بار سنگین را برعهده می گیرند که  نشانه 
شجاعت، اقتدار، توانمندی و اخالص ایشان بوده است. 
حجت االسالم نوفرستی با بیان اینکه واقعا جای این 
دفاع  از  بعد  افزود:  است،  خالی  ما  میان  در  بزرگمرد 
مقدس و شهادت شهیدان در آن دوران که سند اقتدار 

نظام است، نقش سردار منصوری در کردستان، سیستان 
و بلوچستان و همچنین استان های خراسان غیرقابل 
انکار است و از برکات حضور ایشان استفاده شده است. 
 ساده زیستی،  بی آالیشی و تواضع از مشخصه های

اصلی ایشان بود
وی با بیان اینکه ساده زیستی، بی آالیشی و تواضع از 
مشخصه ها و ویژگی های بارز این بزرگمرد بود که بنده 
نیز از نزدیک این موضوع را لمس کرده ام، ادامه داد: 
همه شهدا در ادامه خط شهیدان عاشورا که به تعبیر 
رهبر معظم انقالب که می فرمایند »جریان عاشورا تا 
ابد ادامه دارد« و با همان والیتمداری و تقوا و شجاعت 
و تدابیر، شهدا مجاهدان و از جمله سردار منصوری در 

همین مسیر مستقیم اینگونه عمل کردند.
از مردم بابت حضورشان که نشان از قدردانی از 

خدمات این بزرگمرد است تشکر می کنم
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا)ع( 
این  رحلت  تسلیت  ضمن  پایان  در  جنوبی  خراسان 

بزرگوار، از حضور همه فرماندهان مجموعه های لشکری، 
فرمانده محترم ارشد آجا، فرمانده محترم 04 امام رضا 
)ع(، فرماندهان لشکر 77 و همچنین مجموعه نیروی 
انتظامی، سپاه، بسیج ، ارتش و مجموعه های اجرایی و 
دولتی تقدیر و از مردم شریف استان بابت حضور خود 

که نشان از قدردانی از بزرگان است، تشکر کرد.
دفاع  دوران  از  منصوری  سردار  مرحوم  است،  گفتنی 
مقدس ایثارگرانه در جبهه های حق علیه باطل حضور 
یافت و پس از دوران 8 ساله مقاومت و ایستادگی نیز 
مسئولیت های خطیری را در فرماندهی تیپ ۲۱ امام 
رضا )ع(، فرماندهی لشکر ۵ نصر و فرماندهی قرارگاه 
قدس برعهده داشت و از سال ۱۳۹۳ با حکم فرمانده 
کل سپاه به سمت فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( نیروی 
زمینی سپاه منصوب شد. الزم به ذکر است مراسم وداع 
با پیکر سردار منصوری روز یکشنبه در مشهد مقدس و 
مراسم تشییع روز دوشنبه ۲6 آذر به سمت حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.

برگزاری باشکوه مراسم ترحيم 
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( سپاه

عکس: جوینده

آگهی دعوت به گردهمايی اعضای کانون هموفيلی ايران دراستان خراسان جنوبی
 بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی دعوت می شود
 جهت شرکت در جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان که روز 
پنجشنبه مورخ ۱۳۹7/۱0/۲0 از ساعت ۱0 در محل هیئت حسینی به نشانی خیابان 

انقالب - انقالب 8 با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند.
دستورجلسه: 

۱- ارائه گزارش عملکرد دفتر توسط مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان
۲- ارائه گزارش مالی توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان

 ۳- انتخاب نمایندگان دفتر کانون هموفیلی استان خراسان جنوبی)اعضای مجمع کانون هموفیلی ایران(
ضمنا از کلیه متقاضیان حائز شرایط کاندیداتوری نمایندگی بیماران استان با عضویت مجمع عمومی 
کانون هموفیلی ایران دعوت می شود جهت تکمیل فرم تقاضای کاندیداتوری و ارائه مدارک، حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹7/۱0/8 به دفتر کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی 

واقع در بیرجند-  خیابان مطهری۳- پالک ۲8 مراجعه نمایند.
مدير دفتر نمايندگی کانون هموفيلی ايران در استان خراسان جنوبی

افتتـاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت راين خودرو
با قلب تپنده هيوندای

آدرس فروش:  بلوار معلم - نبش معلم 
۰۵۶۳۲۴۲۱۸۸۸ -۰۹۱۵۵۶۳۲۵۱۷

آدرس خدمات پس از فروش: بلوار امام رضا )ع( نبش امام رضا )ع( ۱۸
۰۹۱۵۵۶۳۲۵۱۶ - ۰۵۶۳۲۳۷۱۱۱۸

 فروش اقساطی )منعطف تا ۴۸ ماه(تحويل فـوری


