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حرکت پرشتابی باید در گام دوم انقالب آغاز شود بیش از 22 هزار کودک در استان واکسینه می شوند 5موافقت دولت با تغییرات تقسیماتی در استان 5 5

درد زناِن مرد

در کنار شوهرش ، سعی دارد نان حالل 
دربیاورد. هر روز از اول صبح تا نزدیکی 
میان  در  سالم  آجرهای  غروب،  های 
نخاله های ساختمانی را گلچین می 
کند و برای فروش به شهر می فرستد. 
راضی به رضای خداست و می گوید 
زن هم باید دوشادوش مرد خانه ، در 
این شرایط اقتصادی کمک حال خانواده 
باشد. امروز والدت حضرت فاطمه زهرا 
در  که  روزی  است.  زن  روز  و  )س( 
کشورمان به روز مادر هم مشهور است 
و همه در این روز به پاسداشت زحمات 
عاشقانه مادران خود ، این بزرگواران را 
تکریم می کنند... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم
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وزیر جوانی داریم که از
 تهدید و شکایت نمی ترسد

صفحه 6

 

هیچ مدیر بازنشسته ای
 در مجلس نیست

مسئوالنی که مرد میدان جنگ 
اقتصادی نیستند، باید بروند

توصیه رهبر انقالب به مسئوالن؛ 
بی حوصلگی را از خود دور کنید

مدیر عامل کارخانه کاشی فرزاد خطاب به مهندسان :

دانش شما، سرمایه شماست
بزرگداشت روز مهندس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و در 
فضایی کامال متفاوت و با حمایت های مادی و معنوی فالحی ،  مدیرعامل صنایع کاشی 

فرزاد و با حضور مسئوالن استانی برگزار شد. در این نشست ... ) مشروح در صفحه ۳ (

دی
 آبا

دی
 مه

س :
عک

 تکمیل پروژه های مناطق محروم
 در کارگروه استانی ایجاد، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی تاکید شد ؛

تجلیل از 100 دانشجوی فارغ التحصیل برتر  ، جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی -کاربردی استان برگزار شدمیالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر گرامی باد

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
 نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب1  

 ۰۵۶۳22۳۷۰۷۷ - ۰۹1۵۵۶1۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

مزایـده )نوبت اول(
شهرداری خوسف در نظر دارد: با توجه به بند ۲ صورتجلسه شماره 66 مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با 
مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش ۱۰ قطعه زمین واقع در پالک ۱۳۳ 
بخش ۵ اصلی از بخش ۳ بیرجند به نشانی خوسف، بلوار شهدای عبادی ۲/۱ و ۲/۲ به شرح 

ذیل اقدام نماید. 

قیمت پایهکاربریمساحت قطعهشماره قطعه

2۷۷/۹۷۰/۰۰۰مسکونی12۹2/۶۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی22۴۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی۳2۴۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی۴2۴۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی۵2۴۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی۶2۴۰

211/2۰۰/۰۰۰مسکونی۷2۴۰

2۰2/۴۰۰/۰۰۰مسکونی2۰2۵۳

2۰2/۴۸۰/۰۰۰مسکونی212۵۳/1۰

2۰2/۶۴۰/۰۰۰مسکونی222۵۳/۳۰

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز کاری در ساعت اداری 
به شهرداری خوسف واحد حراست مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مزایده: ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه برای 
هر قطعه به صورت نقد در وجه شهرداری - در صورتی که نفرات اول تا سوم از انجام معامله 

خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد. 
قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد - شهرداری در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد - سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

جناب آقای مهندس احمد پروین
عضو محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگهانی فرزند عزیزتان

مرحومـه یگانـه پرویـن
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان 
 برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

نام نیکی گر بماند زآدمی       به کز او ماند سرای زرنگار

این پانزدهمین سال است که از هجرت ابدی

 شادروان خوش محمد بهداد 
می گذرد. یاد و خاطره نیکی هایش را گرامی می داریم

 و برای روح بلندش آرامش و آمرزش الهی مسئلت می نماییم.

همسر و فرزندان

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در چهارمین جلسه اتاق فکر و با هدف بهبود 
 ماموریت هاي اداره کل؛ بدینوسیله از اعضای محترم هیئت علمي دانشگاه ها

و عالقه مندان براي انجام طرح های تحقیقاتي با عنوان آینده نگاري 
کسب وکارهاي تعاوني محور در استان خراسان جنوبی دعوت می گردد 

فرم پروپوزال طرح پژوهشي را جهت طرح در اتاق فکر تا مورخ ۹۷/۱۲/۱۵  
به این اداره کل ارسال نمایند. 

روابط عمومی و اداره توسعه تعاونی های اداره کل تعاون، کار
 و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

فراخوان پژوهشي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

مساحت مکانردیف
حدودی

 )مترمربع(

اجاره پایه 
ماهیانه 
)ریال(

آدرس

بازارچه محلی1
 1۵ خرداد

حدفاصل خیابان 2۰21۴/۵۰۰/۰۰۰
1۵ خرداد و 

چهارراه توحید

یک باب مغازه 2
حاشیه خیابان

حاشیه بلوار ۵1/۸۰12/۰۰۰/۰۰۰
مسافر

کانکس۳
 سایت اداری

ورودی سایت ۶۰۷/۰۰۰/۰۰۰
اداری،  روبروی 
بیمارستان میالد

یا  و   www.mayadinbirjand.ir نشانی  به  سازمان  سایت  به  مدارک  تکمیل  جهت 
دفتر سازمان به آدرس خیابان قدس شرقی - پالک ۱۳ مراجعه نمایید. تلفن: ۳۲۲۰۴۵۲۷  

۳۲۲۰۴۱6۷
آخرین مهلت و محل تحویل مدارک: حراست سازمان تا ساعت ۱۳/۳۰ روز پنجشنبه مورخ 

۹۷/۱۲/۱6
جلسه کمیسیون مزایده: ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ در محل دفتر ریاست 

سازمان برگزار خواهد شد.

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 

آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری ۳2 -  پـالک ۳۰/۶ 
بهلگردی: ۰۹1۵۷۴1۹۵۵۶

Tooska 

صفحه ۶

صفحه ۵
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تاریخ پرداخت سود سهام عدالت اعالم شد

خبرگزاری میزان- به کارگران فصلی و زنان سرپرست خانوار سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ پرداخت 
خواهد شد. عالوه بر این اگر مشموالن سهام عدالت در این گروه به علت دیر اعالم کردن شماره شبا سود سال مالی 
۱۳۹۵ را نگرفته باشند، امروز مبلغ آن سود نیز به حساب شان واریز خواهد شد.

سرمقاله

درد زناِن مرد
 *امین جم

در کنار شوهرش ، سعی دارد نان حالل دربیاورد. هر روز از 
اول صبح تا نزدیکی های غروب، آجرهای سالم در میان 
نخاله های ساختمانی را گلچین می کند و برای فروش به 
شهر می فرستد. راضی به رضای خداست و می گوید زن 
هم باید دوشادوش مرد خانه ، در این شرایط اقتصادی کمک 
 حال خانواده باشد. امروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز زن است. روزی که در کشورمان به روز مادر هم 
مشهور است و همه در این روز به پاسداشت زحمات 
عاشقانه مادران خود ، این بزرگواران را تکریم می کنند.همه 
 رسانه ها و جراید هم از مادر و بزرگواری اش می نویسند
و در تکریم جایگاه زن در خانواده قلم فرسایی می کنند.

این بار اما جدای از همه این سخنان که در مقام تشکر 
و تقدیر و تکریم عنوان می شود ، قصد دارم کمی هم از 
زنان سختکوش جامعه یادی کنیم. زنانی که برخی شان به 
تنهایی بار زندگی را به دوش می کشند و برخی هم کمک 
حال همسرانشان هستند.نقش زنان در جامعه امروز شاید 
کلیدی تر از همیشه است و ابعاد تازه و سخت تری نیز 
به خاطر شرایط معیشتی ، به خود گرفته است. زنان جامعه 
امروز، دوشادوش مردان در حوزه های مختلف کاری ورود 
کرده و برای کنار هم نگه داشتن خانواده خود در تالش اند.

امروزه زنان به عنوان بازوان توانمند جامعه ، از تفکرات تیره 
و منفی دیرین گذر کرده و حاال جامعه را وادار به تعظیم در 
مقابل همت بلندشان کرده اند.متاسفانه اما هنوز هم آن طور 
که باید و شاید ، دیده نمی شوند و سختی ها و محرومیت 
هایی دارند. این شرایط خصوصا برای قشر ضعیف جامعه 
از منظر اقتصادی که آسیب پذیرترین قشر نیز محسوب 
می شوند ، بیشتر نمود دارد. همان طور که فعالیت کودکان 
 در مشاغل سخت، دردناک و برای جامعه سنگین است ، 
فعالیت زنان نیز در بعضی حوزه ها که سختی زیادی 
دارد، به هیچ عنوان قابل هضم نیست. به عنوان مثال 
مشاغلی چون مثالی که در ابتدا عنوان شد و یا مواردی 
از این دست نیاز به بررسی و آسیب شناسی ویژه ای 
دارند. مطمئنا باید برای زنان چه سرپرست خانوار و چه 
آنان که بخشی از نیازهای اقتصادی خانواده را با شرایط 
مسئوالن  اندیشید.  تدابیری  کنند،  می  تامین  سخت 
این  برای  تلطیف شرایط  و  بهبود وضعیت  برای  باید 
شرایط  خاطر  به  متاسفانه  کنند.  اتخاذ  تدابیری  قشر، 
خاص اقتصادی و معیشتی این روزها، تعداد زنانی که 
در شرایط سخت و نامعقول کار می کنند بیشتر می 
با  صرفا  هم  مربوطه  مسئوالن  و  ادارات  برخی  شود. 
اکتفا به تبریک ، مسلما به نتایجی که باید، نخواهند 
رسید و واقعیات جدای از تعارفات معمول است.کاش 
این روزها در کنار تبریکات ، مشکالت این قشر بزرگ 
جامعه هم دیده و در سکوت دردهای خود را فریاد نزنند.

از  نام نویسی  آغاز  برای  زیارت  و  حج  سازمان  مهر- 
متقاضیان حج تمتع ۹۸ در کاروان ها، اطالعیه ای صادر 
قبوض  »دارندگان  است:  آمده  اطالعیه  این  در  کرد. 
ودیعه گذاری حج تا تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۳۸۵ که پیش 
تر نسبت به تکمیل اطالعات و دریافت کد رهگیری 
اند،  کرده  اقدام   reserve.haj.ir سامانه   از 
اسفند  دهم  جمعه  روز  ۱۰ صبح  ساعت  از  توانند  می 
تمتع ۹۸  کاروان های حج  در  نام  ثبت  به  نسبت  ماه 

اقدام نمایند.
حج  زائرین  پرداخت  در  تسهیل  منظور  به  ضمنا 

دریافت  قسط  دو  در  سفر  هزینه   ،۱۳۹۸ سال  تمتع 
تومان  میلیون   ۱۵ مبلغ  اول  قسط  که  شد   خواهد 
)به عالوه اصل مبلغ ودیعه و سودهای تعلق گرفته به 
آن( همزمان با ثبت نام در کاروان ها دریافت خواهد شد 
و زمان دریافت قسط دوم متعاقبا اعالم خواهد شد که 
قطعی شدن ثبت نام منوط به انجام معاینات پزشکی و 

پرداخت قسط دوم هزینه سفر خواهد بود.
، نام نویسی  در فرآیند ثبت نام کاروان های حج ۹۸ 
فقط در کاروان های شهر یا شهرستان محل سکونت 

که در سامانه انتخاب شده ، امکان پذیر خواهد بود.

تسنیم- تسهیالت قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام 
در سامانه sajed.iau.ir توسط دانشجویان و پس از 
طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجویان 
منظور می شود. دانشجویان می توانند کلیه روند اجرایی را 
و  پیگیری  مذکور  سامانه  طریق  از  تسهیالت  دریافت  تا 

مشاهده کنند.
دانشگاه  دانشجویان  شده  تاکید  دستورالعمل  این  در 
لغایت   ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تاریخ  از  باید  اسالمی  آزاد 
نشانی  به  ساجد  سامانه  در  نام  ثبت   ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ جهت 

رفاه  صندوق  بخش   https://sajed.iau.ir
دانشجویان اقدام کنند. تمام مراحل تکمیل پرونده، افتتاح 
دانشجوی  توسط  باید  مربوطه  تضمین  ارائه  و  حساب 
واجد شرایط انجام شود. براساس این دستورالعمل،اعطای 
مراجعه  به  نیاز  رسالت  الحسنه  قرض  بانک  تسهیالت 
حضوری در شعب نیست و مراحل تشکیل و تکمیل پرونده 
در محل واحد های دانشگاهی سراسر کشور توسط مسئوالن 
نمایندگان  و  راهنمایان  واحدها،  دانشجویان  رفاه  صندوق 

کانون انجام می شود.

پیشنهاد افزایش دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به ۶ سال

اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز   - فارس 
با انتشار گزارشی با عنوان »بررسی مصوبات کمیسیون 
و   »۱۶« تبصره  کشور  کل   ۱۳۹۸ سال  بودجه  تلفیق 
بانکی  منابع  وجود  بر  تاکید  ضمن  الحاقی«،  بندهای 
الزم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون 
بندهای  و   ۹۸ بودجه  الیحه   ۱۶ تبصره  در  تلفیق 
ازدواج  وام  بازپرداخت  دوره  هم  داد  پیشنهاد  الحاقی، 
۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و 
الحسنه  قرض  منابع  از  استفاده  به  بانک ها  تکلیف  هم 

قانون بودجه تکرار شود.  با صراحت بیشتری در  جاری 
بند  اصالح  برای  پیشنهاد  چند  مجلس 
قرض  تسهیالت  درباره   ۱۶ تبصره  »الف« 
از: عبارتند  که  است  کرده  ارائه  ازدواج  الحسنه 

با توجه به پنج ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط 
برای هر یک از زوجین حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار 
ریال و برای مجموع زوجین حدود ۱۱ میلیون ریال خواهد 
شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این 
مدت به ترتیب به ۶ و ۷ سال مبلغ اقساط برای هریک 

از زوجین به حدود 4۵۰۰ و ۳۹۰۰ هزار ریال خواهد 
رسید.پیشنهاد دیگر، ورود به شرایط ضامن یا ضامنین 
قانون  ورود  اشکاالت  و  ها  محدودیت  دلیل  به 
است  کافی  لذا صرفاً  نیست،  به صالح  جزئیات  به 
توسط  ابالغی  مقررات  از  تبعیت  به  ملزم  ها  بانک 
باشند ضامنین  شرایط  با  ارتباط  در  مرکزی  بانک 

قانون  برای  اجرا  ضمانت  ایجاد  جهت  همچنین 
بر  مردم  عموم  و  مجلس  نظارت  زمینه  است  الزم 
عملکرد بانک ها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.

 رانندگان حمل و نقل عمومی آ غازطرح صدور بیمه نامه های

میزان - ثبت اطالعات رانندگان حمل و نقل عمومی 
)تاکسی، ون، اتوبوس و مینی بوس( به منظور بهره مندی 
آنان از یارانه دولتی برای حل مشکالت بیمه، طرح صدور 
 بیمه نامه های رانندگان حمل و نقل عمومی شروع شد.
نقل  و  حمل  رانندگان  درمان  تکمیل  بیمه  نام  ثبت 
عمومی از شنبه 4 اسفند ماه آغاز شده و تمامی رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومی تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری 
 www.Irtusan.ir فرصت دارند با مراجعه به سایت 
خود  خانواده  و  خود  اطالعات  تکمیل  به  نسبت 
بیمه  قبیل:  از  بیمه ای  خدمات  تمامی  دریافت  برای 
شخص ثالث، بیمه تکمیل درمان، بیمه آتش سوزی 
و تمام بیمه نامه های مورد نیاز اقدام نمایند. رانندگان 
زحمتکش ناوگان حمل و نقل عمومی در اسرع وقت 
در سامانه ثبت نام و از مزایای مربوطه بهره مند شوند.

دالیل نوسان قیمت میوه وسبزی در بازار

صادرات  گفت:  بارفروشان  اتحادیه  مهر-رئیس 
خرید  و  کشور  جنوب  در  سیل  بروز  باال،  حجم  در 
تضمینی پرتقال،    سبب افزایش قیمت میوه و سبزی 
تا  پرتقال  افزود:  صابری  حسن   . است شده  بازار  در 
مرکزی  میدان  در  تضمینی  خرید  شروع  از  پیش 
میوه و تره بار با قیمت ۲ هزار  تا ۲۵۰۰ تومان عرضه 
است. رسیده  تومان  هزار  به  4  حاال  اما  می شد، 

وی با بیان اینکه فروش خوب تولید کنندگان میوه،   سبب 
افزایش تولید در سال آینده خواهد شد گفت: تا دو ماه آینده، 
با افزایش تولید شرایط بهتری بر بازار میوه حاکم می شود.

کاهش قیمت مرغ در راه است

تسنیم-دبیر انجمن جوجه یک روزه گفت:باجوجه ریزی 
قطعًا  بهمن  و  دی  در  قطعه  ن  میلیو  ۱۲۷ و   ۱۲۰
مشکلی در اسفند و فروردین وجود نخواهد داشت و 
اگر نهاده ها مثل ذرت، کنجاله سویا، دارو و واکسن 
به قیمت اعالمی تحویل تولیدکننده شود، قیمت مرغ 
کاهش خواهد یافت. غالمعلی فارغی اظهار کرد: در 
شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم انتظار می رود 
بخش دولتی، بخش خصوصی را جّدی گرفته و در 
تصمیمات مشارکت کند تا بتوانیم با کمترین هزینه 

به کمک هم این بحران را پشت سر بگذاریم.

و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  یک  ایسنا- 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر   : گفت مجلس  معادن 
مردم  خطر  احساس  را  خودرو  گرانی  جدید  موج  علت 
هجوم  و  ملی  پول  ارزش  فزون  روزا کاهش  برای 
سپرده های  و  نقد  وجوه  تبدیل  برای  خودرو  بازار  به 
بانکی به خودرو اعالم کرد. کمیسیون صنایع مجلس 
و  بازار  رصد  برای  ویژه  کمیته ای  گرفت  تصمیم  نیز 
دهد. تشکیل  مجلس  به  پیشنهادی  ی  راهکارها ارائه 

عبداا... رضیان افزایش تعداد ثبت نام های خودروسازان 
تداوم  و  خودرو  دستگاه  یلیون  م یک  از  بیش  به 
تقاضا  افزایش  از  نشان  را  دروسازان  خو ثبت نام های 
که  وجودی  با  داد:  ادامه  و  دانست  خودرو  بازار  در 
خودروساز،  شرکت های  یران  مد توضیحات  طبق 
 ۱۲۰۰ از  ایران خودرو  و  سایپا  در  درو  خو تولید  میزان 
روز  در  دستگاه   4۱۰۰ از  بیش  به  روز  در  دستگاه 
بازار برای خرید و ثبت نام  ما هجوم به  ا افزایش یافته 
نتوانسته  تولید  افزایش  که  است  یاد  ز به حدی  خودرو 
معتقد  وی  البته  کند.  سیراب  ا  ر خریداران  عطش 
دلیل  به  و  نمی ماند  باقی  وضعیت  ین  ا به  بازار  است 
های  شرکت  در  تولید  ظرفیت  ری  براب سه  افزایش 
به  شده  ثبت نام  خودروهای  ویل  تح و  خودروسازی 
یافت. خواهد  کاهش  بازار  در  خودرو  قیمت  مشتریان، 

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  زیر  و معاون  میزان- 
منظور  به  ارتباطات  مقررات  نظیم  ت کمیسیون  گفت: 
در  احتمالی  مخاطرات  از  پرهیز  و  مفید  بهره مندی 
نقشه  به  توجه  با  پهن  باند  همراه  ن  تلف خدمات  حوزه 
استحکام،  بر  ویژه  تاکید  با  و  فرهنگی کشور  مهندسی 
و  کودکان  از  صیانت  “ضوابط  انواده ها  خ تعادل  و  دوام 
نوجوانان در خدمات تلفن همراه پهن” را تصویب کرد.

اپراتور های  این ضوابط  فزود: براساس  ا فالح جوشقانی 

را  نوجوان  تلفن همراه ملزم شدند سیم کارت کودک و 
تلفن  جذاب  خدماتی  بسته های  به  رسی  دست قابلیت  با 
همراه باند پهن متناسب با این رده های سنی ارائه کنند. 
به  نوجوان  و  کودک  سیم کارت های  داد:  ادامه  وی 
برخی  اعمال  امکان  که  شده اند  طراحی  گونه ای 
از  نوجوانان  و  کودکان  استفاده  ی  برا مدیریت ها 
شامل  همراه  تلفن  خدمات  از  ه  دست چند  یا  یک 
پیام  کوتاه،  پیام  تصویری،  فن  تل صوت،  خدمات 
کند. فراهم  والدین  برای  را  اینترنت  و  چندرسانه ای 

از سیم کارت ها هرگونه  نوع  این   وی تصریح کرد: در 
در  محدودیت  مانند  سیم کارت  یت های  قابل در  تغییر 
برخی  اضافه کردن  یا  خدمات  ی  برخ به  دسترسی 
است. امکان پذیر  مشترک  طریق  از  فقط  قابلیت ها 

الزام اپراتور ها به ارائه سیم کارت کودکدلیل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیرصنعت

شرایط اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان دانشگاه آزادآغاز ثبت نام کاروان های حج تمتع ۹۸

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح

جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی ایثارگران ساعت ۱۶ روز شنبه 
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل بلوار شعبانیه، بقیه ا... )عج( ۳۸ جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد،  می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو ۳ رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

هیئت مدیرهدستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۱۸ اساسنامه مورد عمل

اصالحیه دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران 
کویرتایر )نوبت اول(  تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت ۱۴ روز 
یکشنبه مورخ ۹۸/۱/۱۸ در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد می تواند همزمان  با نماینده تام االختیار خویش  به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ضمن تکمیل فرم مربوطه، با ارائه مدارک مربوط به 
دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. الزم به ذکر است، با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صقحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد.
دستور جلسه: ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی مسکن ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و 
سرمایه ۳- عضو گیری اعضای جدید ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف زمین زون  H   حاشیه بلوار 

امامیه ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 

* 100 درصد تضمینی
عبدالهی:   0915۳618546- 09156008546

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
    از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با  

مشخصات ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان 

پاسداران - پاسداران ۳0   تلفن:  ۳۲۴۴۵۵۹0-۴
مشخصات پروژه: 

1-موضوع مناقصه: عملیات اجرایی آبرسانی از چاه های نیروگاه زغال سنگی به شهر طبس
2-خالصه فعالیت: اجرای خط انتقال آب با لوله چدن نشکن به قطر ۴00 میلیمتر و به طول ۱0 
کیلومتر، حمل و باراندازی لوله ها، تهیه، حمل و نصب شیرآالت، اتصاالت و تجهیزات خط انتقال، 

احداث حوضچه های شیرآالت، تجهیز و برچیدن کارگاه و.... .
ب: منابع تامین مالی: طرح طرح های کوچک تامین و انتقال آب به شماره 0۱0ج۱۳0۷00۳)اسناد 

خزانه اسالمی( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

مبلغ برآورد اولیه : حدود ۱۷.۳۵۱ میلیون ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های خطوط 
انتقال آب و راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷(

شرایط متقاضی:
 صالحیت های الزم: آب با پایه و ظرفیت مجاز.  مدت پیش بینی انجام خدمات:  ۱۲  ماه شمسی

به مبلغ  بانکی  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانتنامه 
۸۶۸.000.000 )هشتصد و شصت و هشت میلیون( ریال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت 

آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

پیمانکاران متقاضی از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/0۷ تا ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ جهت دریافت 
اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۹:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ خواهد بود.
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:

ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف: فیش واریزی به مبلغ ۱.0۹0.000 )یک میلیون و نود هزار( ریال )شامل ۱.000.000 ریال 
بابت هزینه اسناد و ۹0.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  
۲۱۷۵0۸۲۱۹۷00۵ بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
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 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 

 اص طشیق فشاخًان مىاقصٍ ػمًمی وسبت بٍ اوتخاب پیماوکاس ياجذ صالحیت دس مىاقصٍ ای با مطخصات ریل اقذام ومایذ.     ضشکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی دس وظش داسد :
 وام ي وطاوی مىاقصٍ گزاس:

 32445590-4تلفه  –30پاسذاسان  –یابان پاسذسان خ –ضشکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی بٍ آدسس بیشجىذ  
 مشخصات پريشٌ: 

 بٍ ضُش طبس یرغال سىگ شيگاٌیو یاص چاٌ َا یآبشساو ییاجشا اتیػملمًضًع مىاقصٍ:  -1
کیلومتر، حمل و تاراودازی لوله ها،  04میلیمتر و ته طول  044اجرای خط اوتقال آب تا لوله چدن وشکه ته قطر  خالصٍ فؼالیت:-2

 . و ترچیدن کارگاه و.... سیجهه، حمل و وصة شیرآالت، اتصاالت و تجهیسات خط اوتقال، احداث حوضچه های شیرآالت، تتهی
)اسىاد خضاوٍ اسالمی( ي سایش سدیف َای اػتباسی 1307003ج010بٍ ضماسٌ  "طشح َای کًچک تامیه ي اوتقال آب"ب: مىابغ تامیه مالی: طشح

 مشتبط
 طقٍ ای خشاسان جىًبی پ: کاسفشما: ضشکت آب مى
 راه، راه آهه و تاود فرودگاه و خطوط اوتقال آبهای سضتٍ میلیًن سیال )بش اساس فُاسس بُا پایٍ  17.351مبلغ بشآيسد ايلیٍ : حذيد 

 (1397سال 

 شرایط متقاضی:
 َای الصم: آب با پایٍ ي ظشفیت مجاص. صالحیت 

 ماٌ ضمسی  12مذت پیش بیىی اوجام خذمات:  
( سیال میلیًن ي ضصت ي َطت صذ)َطت 868.000.000یک فقشٌ ضماوتىامٍ باوکی بٍ مبلغ  مبلغ تضمیه شرکت در فرآیىذ ارجاع کار:وًع ي 

 ماٌ اػتباس بٍ وفغ ضشکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی 3داسای حذاقل 
 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 

جُت دسیافت اسىاد مىاقصٍ بٍ ساماوٍ تذاسکات الکتشيویک ديلت  12/12/1397مًسخ  9تا ساػت  07/12/1397مًسخ  8پیماوکاسان متقاضی اص ساػت 
 مشاجؼٍ ومایىذ. setadiran.irبٍ وطاوی 

 خًاَذ بًد. 22/12/1397سيص چُاسضىبٍ مًسخ  9:00مُلت تحًیل اسىاد: حذاکثش تا ساػت 
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:

 دس محل ضشکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی خًاَذ بًد. 22/12/1397صبح سيص چُاسضىبٍ مًسخ  10ساػت 
 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 

سیال بابت مالیات بش اسصش  90.000سیال بابت َضیىٍ اسىاد ي  1.000.000)یک میلیًن ي وًد َضاس( سیال )ضامل  1.090.000الف: فیص ياسیضی بٍ مبلغ 
 قیاص طشباوک ملی ضؼبٍ مشکضی بیشجىذ بٍ بىام ضشکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی  2175082197005ٍ بایذ بٍ حساب سیبا ضماسٌ  افضيدٌ( ک

 گشدد. پشداخت  یکیساماوٍ ستاد بصًست الکتشيو
 )ستاد( ديلت کیدس ساماوٍ تذاسکات الکتشيو تیػضًب: 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

صطفی اعطا شد زبمی هب حریم کبریا  ربپا شد                    کورثزخدا هب م

شد یک قطره زآب کورث افتاد هب خاک                      صد شاهخ گل محمدی پیدا
با عرض تبریک وتهنیت والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت روز 
مادر و سالم به ارواح پاک تمامی مادران فاطمی وگرامیداشت یاد وخاطره مادرعزیزمان

مرحومـه بی بی  انسیـه کاظمـی
که همزمان با اربعین حسینی به دیدار معبود شتافت و اقیانوسی از زیباترین خاطرات 
دوران زندگی و ارادت و محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم را برای ما به 

یادگارگذاشت.
بدینوسیله وظیفه خود می دانیم الطاف و عنایات شما اقوام و بستگان عزیز، روحانیت 
معظم، ائمه جماعت و نمازگزاران محترم مساجد، هیئت های محترم عزاداری، فرهنگیان 
و دانشگاهیان، اصناف وکسبه محترم، مدیران وکارکنان ادارات و نهادها، مدیران و همکاران 
فرهنگی مدارس و تمامی عزیزانی که با حضور صمیمانه خود در مجالس تشییع، تدفین و 
ترحیم و یا با ارسال پیام و تماس تلفنی و غیره التیام بخش اندوه مان گردیده را ارج نهاده 
و مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را هرچند ناچیز تقدیم یکایک شما بزرگواران نموده

 و سالمتی همه عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم .
 خانواده مرحوم حاج سید ابراهیم سادسی وفامیل وابسته

تقدیر وتشکر
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نیازمندان خراسان جنوبی چشم به راه دستان یاریگر مردم در جشن نیکوکاری

نیازمندان خراسان جنوبی در آستانه سال نو چشم به راه دستان یاریگر مردم در جشن نیکوکاری امسال هستند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: جشن نیکوکاری 
امسال با شعار “عیدی برای همه” در هزار و 431 پایگاه ثابت و سیار برگزار خواهد شد.رفیعی، با بیان اینکه از این تعداد پایگاه، هزار و 388 پایگاه ثابت و 43  پایگاه سیار است، افزود: 

که جشن نیکوکاری روز چهارشنبه 15 اسفند در مدارس استان، روز پنجشنبه 16 اسفند در مساجد، میادین و معابر شهر و روز جمعه 17 اسفند در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود. است  مدتی   7 ظفر  غفاری  خیابان  اهالی  ما 
 منازلمان تکمیل شده و آماده سکونت در آن می باشیم

ولی امکانات زیربنایی از جمله آب و برق و گاز و 
در  نشده  سازی  آماده  هنوز  کوچه  و  نداریم  تلفن 
صورتی که  شهرداری پول آماده سازی را گرفته 

خواهشمند است پیگیری نمایید.
915...547

در جواب عزیزی که گفته بودن منشی ها بد برخوردن، 
خوشحال بودیم که فقط منشیا اما شنبه هفته قبل 
مراجعه ای داشتم به کلینیک  ... پزشک... ساعت 19 
ما رو به بدترین شکل ممکن از اتاقش بیرون کرد که 
می خوان نماز بخونند. خواستم ببینم نظارتی هست 
رو این قبیل مسائل و رفتارای جامعه پزشکی یا نه؟ 
اگه نماز اول وقت بود و با برخورد مناسب قطعا هیچ 
اعتراضی نبود، اما آوا می خوام شما لطفا پیگیری کنید 
درست مثل همیشه. اگه ایشون توان برخورد با مردم 
رو ندارند جاشونو با یک پزشک با اخالق عوض کنند. 
بویژه اینکه اکثر مریضای ایشون ناراحتی روحی دارن 

که مراجعه می کنند. این چه طرز برخورده؟
915...547

رئیس سازمان محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی 
از بیرجند به عنوان یک شهر بسیار تمیز یاد کردند و 
عامل آن را فرهنگ باالی مردم این شهر دانستند ولی 
اگر به مراسم یک جشن  دعوت شوند پس از ترک 
سالن انبوه زباله ها را مشاهده کنند حتما حرف خود را 
پس می گیرند! آیا این رفتار ناخوشایند شایسته انسان 

های تحصیل کرده است؟
915...970 
یک تشکر ویژه دارم از نمایندگان شریف مردم در 
مجلس که با قاطعیت تمام به افزایش قیمت سیگار 
50 ریال برای هرنخ رای مخالف دادند ممنونیم ازشما 
که اینقدر به فکر مردم و سالمتی آنها و هوای آلوده 
هستید ای کاش برای مبارزه با گرانی های دیگر 
هم این همه قاطعیت داشتید دعاگوی شما تمامی 

سیگاری های ایران  می باشند
915...357 
اتصال  با  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  رینگ  تکمیل 
سفیرامید به خلیج فارس باعث روانسازی ترافیک 
لطفا  بیرجند  چهارراه غفاری می گردد. شهرداری 

سریعا پیگیری فرماید.
915...254

مسئوالن محترم چرا آبراهه ها  )کانال های آب ( واقع 
درخیابان همت مهرشهر به صورت نیمه کاره رها شده 
و در همت 11 جوی ها از خاک پر است و آب ها و 
به خصوص آب باران درون کانال اصلی نمی ریزد. با 
توجه به وجود مدرسه در این مکان لطفا اقدام کنید ما 
ساکنین مسکن مهر عوارض شهرداری داده ایم و از 

شما توقع رسیدگی به مشکالت را داریم.
915...451

برای هزارمین بار شهرداری محترم راه و شهرسازی 
محترم نزدیک نوروز هستیم فکری به حال ورودی 
های بیرجند بکنید واقعا اسفناکه از سمت مشهد 
که با پنجاه سال پیش فرقی نکرده کم عرض و نا 
زیباست. اقدام عاجل لطفا کو شهر زیبا در سال 98!!!
911...418

شهردار محترم بیرجند  و مسئوالن محترم فضای 
روز  شدن  نزدیک  به  توجه  با  خواهشمندیم  سبز 
درختکاری نسبت به کاشت درخت در خیابان )همت 

مهرشهر( اقدام نمایید.باتشکر
915...451
خبرویژتون رو تو کانال آوا خوندم. نکته اول دوست 
داشتم اشاره مستقیمی به اقلیم خشک و آب هم می 
گردید و تاثیر اون بر روحیه افراد که با یک مطالعه 
میشه فهمید در اقلیم های خشک سطع دیکتاتوری 
باالتر بوده و به نسبت در اقلیم های پر آب دیکتاتوری 
خیلی کم. نکته بعد خیلی دوست داشتم موردی اشاره 
می شد پاسداری از قلم می شد اینکه ما به صورت 
کلی بگیم و رد شیم خیلی دردی از ما دوا نمیکنه این 
مطلب از نظر من می تونست خوب باشه وقتی که با 
این موضوع واقعا تند برخورد می کرد یک واکنش 
تند با فکر روی دالیل اون ... و نکته بعدی خط آخر 
یک نگاه سطحی شده کاش پر رنگ تر می شد اون 
آزادی های اجتماعی در این شهر کاش بیشتر بهش 

می پرداختید بدون هیچ ترسی ...
ارسالی به تلگرام آوا

پلیس راهنمایي و رانندگي لطفا ثانیه شمارهاي سر 
چهار راه ها را بردارند. زیرا رانندگان به جاي اینکه 
حواسشان به جلو باشد نگاهشان به ثانیه شمارهاست 
و با دیدن اینکه چند ثانیه اي باقي نمانده با سرعت از 
چهارراه ها عبور مي کنند. در ضمن بیش از 90 درصد 
چهارراه ها مجهز به چراغ عابر پیاده نیستند و عابران 
در زماني که چراغ اتومبیل ها سبز است از چهارراه 

عبور مي کنند و این بسیار مخاطره انگیز است.
ارسالی به تلگرام آوا

اتوبوسرانی چه  است که سازمان  برایم جای سؤال 
تمهیداتی برای مسافران قائل شده  1- صندلیهای 
اتوبوسها و ایستگاه خیلی تمیزه ؟! 2- برای فصول 
مختلف وسیله گرمایشی و سرمایشی  اتوبوسها درست  
کار می کنه ؟ 3- لنت های اتوبوسها اصال صدای 
گوشخراشی نداره ؟! 4- با کمترین تاخیر مسافرین جابه 
جا می شوند ؟! 5- اکثر اتوبوس ها نو هستند ؟! 6- از 
همه مهمتر اکثر رانندگان ناوگان برخورد خوبی با مسافر 
 دارند و نیازی به روانشناسی ندارند؟ که برای سال 98 
می خواهند کرایه را زیاد بکنند و سر هر ایستگاه پوستر 
زدند و من مسافر را با زدن کارت، تشویق به %40 
تخفیف می کند که اونم معلوم نیست 40% از هزار 

تومان محاسبه میشه یا چهارصد تومان کرایه فعلی!  
ارسالی به تلگرام آوا

فضای سبز میدان ابوذر میدان اصلی شهر واقعا نازیبا 
است قبل از ورود مسافران نوروزی فکری بکنید خواهشا
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بزرگداشت روز مهندس توسط سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان و در فضایی کامال 
متفاوت و با حمایت های مادی و معنوی مدیرعامل 
اکبر  علی  آقای  جناب  فرزاد،  کاشی  صنایع  محترم 
با حضور  و  کشوری  خیر  و  اقتصادی  فعال  فالحی، 

مسئوالن استانی برگزار شد.
در این نشست صمیمانه هم از راهکارهای مدیریتی و 
برنامه های آتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
گفته شد و هم گالیه ها و درد دل های مهندسان 
استان مطرح گردید. در ابتدای صحبت ها جناب آقای 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  گی،  جاده  مهندس 
کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن گرامی داشت 
کشاورزی  مهندس  جایگاه  اهمیت  به  مهندس  روز 
اشاره کرد و افزود: تمام تالش سازمان نظام مهندسی 
باید برای مهندسان باشد و آمار ثبت نام اعضا و ارتباط 
تنگاتنگ فارغ التحصیالن بخش کشاورزی با سازمان 
گواه موفقیت در اجرای این هدف می باشد. وی در 
خصوص برنامه های رفاهی اعضای سازمان از انعقاد 
قراردادهای بیمه ای و ارائه مشاوره های بیمه ای رایگان 
که با همکاری شرکت بیمه البرز، نمایندگی فالحی، 
محقق شده است، سخن گفت. رئیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین گفت: 
از جمله اقدامات مهمی که اخیرا توسط وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی ابالغ شد، بهره گیری از کارشناسان فنی در 
واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است. وی بیان کرد: 
زمان آن نیست که محصوالت تولیدی را به خارج کشور 
صادر کنیم و دارای مواد آلی تشخیص داده شود بلکه 
آزمایشگاه های مجهز و پیشرفته در دنیا وجود دارد که 
محصول استاندارد خریداری می کند. وی اظهار کرد: 
باید از توان کارشناسان فنی بخش کشاورزی در این 
زمینه استفاده کرد، در این صورت هم زمینه اشتغال 
فارغ التحصیالن فراهم و هم راندمان تولید بیشتر می 
داریم  راستا خواهش  این  در  گفت:  جاده گی  شود. 
مجموعه جهاد کشاورزی استان برای جذب کارشناسان 
فنی در حوزه های مختلف استفاده کند تا در تولیدات 

نسبت به گذشته از وضعیت بهتری برخوردار شویم.

22 هزار هکتار اراضی  استان
به آبیاری نوین مجهز شد

استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  کل  مدیر  ادامه  در 
جناب آقای مهندس قوسی، از مدیریت بحران های 
آبی و خاکی توسط مهندسان سازمان جهاد کشاورزی 
خبر داد و مهندسی کشاورزی را مهندسی زندگی و 
مهارت مهار کردن تمامی این بحران ها دانست که 
در مناطقی چون استان کم بارش خراسان جنوبی، 

رئیس  باشد.  می  دشوار  بس  و  خطیر  مسئولیتی 
سازمان جهاد کشاورزی گفت: 22 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان با همکاری و تالش جامعه مهندسان 
بخش کشاورزی، مجهز به سامانه نوین آبیاری شده 
است که سهم زیادی در صرفه جویی منابع آبی دارد. 
وی ادامه داد: اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی برای اینکه رسالت خود را به درستی 
انجام دهند باید ابتدا خود را به دانش فنی مسلح کرده 

تا اعتماد تولید کننده را جذب کنند.

سود محصوالت راهبردی خراسان جنوبی
 به جیب واسطه ها می رود

معاون  هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز گفت: 
در بهره برداری از محصوالت راهبردی استان و سایر 
محصوالتی که صاحب رتبه و امتیاز کشوری و جهانی 
هستیم کم کاری شده است، به طوری که سود آنها به 
جیب واسطه ها می رود. علوی مقدم در این آیین افزود: 
در دنیا از شیر شتر حدود 400 تا 500 نوع فرآورده تولید 
می شود، این در حالی است که در خراسان جنوبی به 
عنوان تولید کننده رتبه دوم کشور آن طور که باید از 
این دام استفاده نمی شود. وی یادآور شد: این ظرفیت 
ها زنگ خطری برای مسئوالن و همکاران مجموعه 
جهاد کشاورزی است که بتوانیم به لحاظ علمی و تجربی 
شرایطی فراهم کنیم تا سود و منفعت این جایگاه ها به 

حق به جیب مردم استان برود. 
علوی مقدم با بیان اینکه مسئوالن فرهنگی باید به این 
موضوع توجه جدی و ویژه داشته باشند، یادآور شد: بدون 
شک تالش و جدیت مهندسان کشاورزی، دامپروری و 
تمامی فعاالن اگر در یک برنامه مدون و دقیق توسط 
مسئوالن تدوین شود موفقیت های این بخش رونق 
بیشتری خواهد داشت. وی گفت: فرصت های بسیار 
فراوانی در استان وجود دارد که در ارتباط با آن فکر و 
برنامه ریزی نشده است لذا باید مردم در کنار مسئوالن 
دست در دست هم داده تا بتوانیم با صرف فعل خواستن 

تالش جدی تری در این زمینه داشته باشیم.

منظور از ایجاد اشتغال، پشت میزنشینی نیست
خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبی ادامه داد: اگر با وجود این ظرفیت عده ای از 
دانش آموختگان در حوزه دامپروری و کشاورزی بیکار 
هستند به این معناست که یا به دنبال اشتغال نیستند 
یا می خواهند فعالیت کاری نزدیک به منزل آنان باشد. 
وی تاکید کرد: باید نسبت به این گونه ظرفیت ها که 
در استان و کشور برنامه ریزی شده تالش و جدیت 
داشته و بتوان خالقیت های الزم را در حیطه تخصص 
خود اجرایی کنیم. علوی مقدم ادامه داد: منظور از 

ایجاد اشتغال، پشت میزنشینی نیست بلکه با فراهم 
کردن فرصت های الزم از جمله فعال کردن بنگاه های 
اقتصادی بخش خصوصی می توان برای جوانان شغل 
ایجاد کرد. از مسئوالن حوزه کشاورزی استدعا داریم به 
ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان این بخش توجه 
الزم را داشته باشند. وی بیان کرد: از آنجایی که در 
جامعه آمار و اطالعات دقیقی در بخش های مختلف 
نداریم معموال برنامه ریزی ها با مشکل مواجه می شود.

دانش شما، سرمایه شماست
مدیر عامل مجتمع کارخانجات کاشی فرزاد و شرکت 
کشاورزی فالح، جناب آقای علی اکبر فالحی، خطاب 
به مهندسان عنوان کرد: دانش شما، سرمایه شماست. 
این سرمایه را در عرصه های مختلف به کار گیرید. 
چرا باید محصوالت استراتژیکی استان ما را با برندهای 
غیر بومی بشناسند؟! بهتر است برای آینده ای بهتر 
خودمان  را  استانی  محصوالت  کشاورزی،  زمینه  در 
فرآوری، بسته بندی و روانه بازارهای بین المللی کنیم. 
از شما بزرگواران می خواهم این مسیر را شما مهندسی 
باشیم. صنعت  این  رشد  شاهد  تا  کنید  مدیریت   و 

رشته  آموخته  دانش  اینقدر  باید  چرا  گفت:  وی 
آنان  برای  کاری  فضای  اما  باشیم  داشته  کشاورزی 
پیش بینی نشده باشد. وی افزود: چرا باید دانشگاه ها 
به جای اینکه رشته تحصیلی را با توجه به وضعیت روز 
جامعه تنظیم کنند به صورت سنتی رشته ها را تدوین 
و ظرفیت ها را پر می کنند که در نتیجه بعد از دانش 

آموختگی با مشکل بیکاری جوانان مواجه می شویم.
در ادامه برنامه گالیه ها و انتقادات مهندسان کشاورزی 
استان از زبان دو تن از بزرگواران عضو سازمان نظام 
در حضور  مهندس،  روز  آزاد  تریبون  از  و  مهندسی 
جهاد  سازمان  کل  مدیر  استانداری،  عمرانی  معاون 
کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیر  استان،  کشاورزی 
شهرستان سربیشه، معاونین سازمان جهاد کشاورزی 
استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، 
مدیر عامل صنایع کاشی فرزاد، رئیس هیئت مدیره 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
رئیس بیمه البرز خراسان جنوبی، معاون فنی بیمه البرز 
خراسان جنوبی، مدیر بازرگانی صنایع کاشی فرزاد، 
گروهی از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان و فعاالن بخش کشاورزی استان 

مطرح گردید.
در پایان جلسه از تولیدکنندگان، فعاالن، کارشناسان 
و نمایندگان برتر حوزه کشاورزی استان و نیز جناب 
آقای علی اکبر فالحی به عنوان حامی و خیر و فعال 
اقتصادی در زمینه های صنعت و کشاورزی تقدیر شد. 

مدیر عامل کارخانه کاشی فرزاد خطاب به مهندسان:

بزرگداشت روز مهندس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

دانش شما، سرمایه شماست
عکس ها : رجایی



موفقیت و انرژی

برای خودتان باشید

 برای جذب انرژی مثبت 
همیشه مراقبه انجام دهید

هر فکری که به ذهن شما خطور می کند، بر شما 
زنده فکر  و  زمانی که مثبت و شاد  اثر می گذارد. 
می کنید، این افکار ماهیت خارجی به خود می گیرند. 
حتی اگر یک دقیقه زمان دارید، سکوت کنید. مراقبه 
به زمانی گفته می شود که به نیروی برتر و مقصود 
خود متصل می شوید. دکتر وین دایر نویسنده کتاب 
“نیروی مقصود” می گوید: قبال انجام مراقبه برای 
من خیلی سخت بود، با اینکه ساکن بنشینم و ذهنم 
را آرام کنم مشکل داشتم و این نشانه  آن بود که 
بیش از هر زمان دیگری به مراقبه نیاز داشتم. پس 
تصمیم گرفتم که تمرین آن را در اولویت برنامه های 
خود قرار دهم. مهم نیست که چطور یا چه مدت این 
کار را انجام می دهید؛ تنها چیزی که اهمیت دارد این 

است که آن را انجام می دهید.

رازی که افراد خوشحال 
هرگز به شما نمی گویند

خوشحالی یک انتخاب است و افراِد واقعا خوشحال 
شاید  که  چیزی  می کنند!  انتخاب  را  آن  روز  هر 
ندانید آن است که این آدم ها درست مانند آدم های 
سالِح  با  اما  می شوند،  رو به رو  سختی  با  معمولی 
خنده و مثبت اندیشی برای آن زندگی که الیقش 
هستند، دائما مبارزه می کنند؛  بنابراین اگر تا به حال 
اینقدر  آنها همیشه  از خودتان پرسیده اید که »چرا 
از  با ما همراه شوید تا با هم برخی  خوشحال اند« 
کنیم. مرور  را  خوشحال  واقعا  افراِد  این   رازهای 

باشیم،  راست  رو  بیایید  نیستند:  همیشه خوشحال 
هیچ کس همیشه خوشحال نیست، دلیل خوبی هم 
برای آن وجود دارد، این دّره ها هستند که زیبایی قله ها 
را به ما نشان می دهند. افراد واقعا خوشحال این را 
می دانند و به خودشان اجازه می دهند که به طور طبیعی 

احساس اندوه یا سرحال نبودن را تجربه کنند.
 نه گفتن را آموخته اند: عجیب به نظر می رسد، اما 
نه گفتن برای بعضی از آدم ها کار راحتی نیست، به 
خصوص اگر از آن دسته از افرادی باشید که عاشق 
خوشحال کردن دیگران  اند؛ با این حال، اگر در نتیجه  
چنین کاری همیشه حاِل بدی را تجربه می کنید، 
باید بدانید افراِد واقعا خوشحال، انرژِی خود را وقِف 
این کار نمی کنند. این کار، بی بروبرگرد به استرس و 
اضطراب ختم می شود و به نوعی هدِف خوشحال 
بودن را به تمام معنا نابود می کند. در عوض، آدم های 
خوشحال از حِق خود برای نه گفتن استفاده می کنند. 
آنها این کار را به شیوه ای جسورانه انجام می دهند، 
نه  و  می زند  آسیب  روابط شان  به  نه  که  شیوه ای 

خوشحالی خودشان را از بین می برد.

کاهش استرس و ایجاد 
حس آرامش با سنگ نمک

 قرار گرفتن در معرض یون های منفی هوا سبب 
کاهش استرس و اضطراب و بهبود عملکرد بدن 
خانه  در  نمک  سنگ  خواص  از  یکی  و  می شود 

افزایش یون های منفی است. دوری از چشم زخم، 
اضطراب،  کاهش  و  میگرنی  سردرد های  کاهش 
ایجاد تمرکز حواس و تقویت سیستم ایمنی بدن، 
باال بردن سطح هوشیاری و کمک به تنظیم فشار 
خون، رفع نیاز بدن به نمک از دیگر خواص سنگ 

نمک در خانه است.

مزیت های نور خورشید
 برای پوست

محققان بر این باورند سرطان پوست اساسا بر اثر 
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض نور خورشید 
بروز می کند. بنابراین اگر قرار است بیشتر از 15 

دقیقه بیرون از خانه و در محیط باز حضور داشته 
باشید، الزم است حتما ضد آفتاب استفاده کنید و یا 
از محافظ استفاده کنید. اما قرار گرفتن کوتاه مدت و 
منظم در معرض نور خورشید به بهبود برخی عالئم 
مربوط به مشکالت پوستی، مانند اگزما، سوریزیس 

و پیسی کمک می کند.

آیا چای و دمنوش الغری
 می توانند به کاهش وزن کمک کنند؟

نوشیدن چند فنجان چای روزانه، اثر کمی در کاهش 
وزن دارد. فقط به خاطر داشته باشید با یک فنجان 
چای و دمنوش انتظار معجزه نداشته باشید. کاهش 

زندگی  در سبک  اساسی  تغییر  نیازمند  واقعی  وزن 
است. چای و دمنوش خواص بسیار مفیدی دارند اما 
متاسفانه مورد سوء استفاده های تبلیغاتی قرار گرفته اند 
 و تولید کنندگان با هدف قرار دادن نقاط ضعف مردم 
) کاهش وزن بدون تالش و زحمت ( محصوالت خود 

را به فروش می رسانند.

بینی در مورد سالمتی 
شما چه می گوید

فقط از روی رنگ خلط و آب بینی نمی توان علت 
مشکل را تشخیص داد. مخاط رنگی ممکن است نشانه 
ویروس یا باکتری باشد یا ممکن است به دلیل آلرژی 

هم ایجاد شود. زمانی که آب بینی زرد رنگ است یعنی 
گلبول های سفید در حال مبارزه با عفونت هستند اگر 
بعد از گذشت 10 روز یا بیشتر این مخاط سبز رنگ شد 
بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه نمایید. قند 
خون باال هم می تواند به اعصاب، رگ های خونی و 

حس بویایی شما آسیب برساند.

چه کسانی بیشتر در معرض
 سوزن سوزن شدن دست و پا هستند 

عارضه  به  ابتال  معرض  در  مردان  از  بیشتر  زنان 
سوزن شدن دست و پا  هستند، چرا که زنان دارای 
استراحت  هستند.  تری  تنگ  عصبی  های  کانال 

طوالنی مدت در تخت و عدم تحرک و عدم استفاده 
بروز  احتمال  که  است  عواملی  از  یکی   از عضالت 
بی حسی و سوزن سوزن شدن دست و پا می شود. 
چاقی نیز باعث بروز بی حسی می شود. وزن اضافه بدن 
می تواند به عصب ها فشار وارد کند.  برخی داروها، مانند 

داروهای شیمی درمانی  نیز بر  بدن تاثیر می گذارد. 

با تغییر در شیوه زندگي افراد ، تحرک کمتر، تغذیه بیشتر و شانس ابتال به بیماري هاي غیرواگیر مانند فشارخون باال، 
بیماري هاي قلبي- عروقي، دیابت و سرطان روز به روز افزایش یافته است. فشارخون باال نه تنها خود یک بیماري 
محسوب مي شود بلکه به دلیل ایجاد تغییرات در دیواره سرخرگ ها زمینه ساز بیماري هاي قلبي - عروقي، سکته 
هاي مغزي،نارسایي کلیه و عوارض غیر قابل برگشت چشمي مي شود. نوع رژیم غذایي به خصوص میزان مصرف 
نمک یکي از علل اصلي ابتال به این بیماري به شمار مي رود. باید توجه داشت کاهش مصرف نمک تنها به بزرگساالن 
توصیه نمي شود، بلکه با توجه به این امر که ذائقه هر فرد از دوران کودکي شکل مي گیرد، تالش خانواده در جهت ذائقه 
سازي سالم در کودکان از اهمیت بسزایي برخوردار است. گرایش روزافزون به مصرف غذاهاي آماده زمینه را براي بروز 
فشار خون باال فراهم مي کند. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برای کاهش اشتها و جلوگیری از پرخوری یک لیوان آب بنوشید. گاهی بدن تان فقط فکر می کند که گرسنه است در حالی 
که کم آب شده و نیاز به آب دارد. پس وقتی احساس گرسنگی کردید، ابتدا یک لیوان آب خنک بنوشید. چرا آب خنک؟چون 
 وقتی آب خنک می نوشید سوخت و ساز بدن باال می رود تا آب در بدن گرم شود. همچنین آب حجمی از معده را پر 
می کند. باهوش باشید و آبی که می نوشید را با اضافه کردن سبزی های معطری مانند نعناع، ریحان و یا قطعات لیمو و 
خیار خوش طعم و پر خاصیت کنید.پرخوری معموال در خانه اتفاق می افتد، پس اگر تنقالت بدون ارزش غذایی اطراف 
تان نباشد، خطر پرخوری نیز کمتر می شود. به جای آن ها آشپزخانه خود را با غذاهایی سالم مانند هویج و کرفس پر کنید. 
همچنین نان سبوس دار و کره  بادام زمینی یا قطعات موز نیز انتخاب مناسبی هستند.بیشتر افراد نمی توانند با غذاهای تند 

پرخوری کنند، پس استفاده از چنین غذاهایی به کنترل اشتها کمک می کند.

نکات طالیی برای جلوگیری از پرخوری و کاهش اشتهانمك مصرفي خود را کاهش دهیم

در مورد روز تولد حضرت فاطمه )س( بین علمای اسالم اختالف 
است. لیکن روایت مشهور آن است که حضرت روز جمعه بیستم 

جمادی الثانی سال پنجم بعثت تولد یافته است.
امام رضا )ع( فرموده رسول خدا )ص( فرموند: وقتی به معراج 
رفتم، جبرئیل دستم را گرفت و مرا به بهشت برد و به من خرما 

تعارف کرد. من نیز خوردم و آن خرماها به نطفه بدل شد.
بیستم  جمادی الثانی هر سال، روزی پر از خاطره و معنویت 
است؛ خاطراتی شیرین از مادران مهربان،فرزندان با محبت و 
همسران با وفا ؛ این روز به ُیمن ِ زاد روز بانوی نمونه اسالم، 
که  بانویی  است.  گرفته  نام  مادر  روز   ، )س(  زهرا   فاطمه 

گل سرسبد تمام بانوان عالم است؛ تنها زنی که پدرش معصوم، 
شوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده و پیامبر گرامی 
اسالم )ص( به او لقب “ اُم ابیها“ داده است،یعنی زنی که برای 
 پدرش همچون مادر بود. زندگی و سیره حضرت زهرا )س(
به قدری آموزنده و جذاب است که هر زن آزاده ای در جهان 
او را چونان قدیسه ای تحسین می کند؛ زنی که تولدش از 
دامن خدیجه کبری، همسر پیامبر گرامی اسالم )ص( و 
در کانون نخستین خانواده اسالمی با نغمه های آسمانی 
و تسبیح قدسیان همراه شد و شب میالدش را عرشیان 
به بانگ تکبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند لقب کوثر 

به او عطا کرد؛ زیرا وی سرچشمه تمام خوبی های جهان 
است.اگر روزی باید روز زن یا روز مادر باشد، چه روزی 
حضرت  سعادت  با  والدت  روز  از  افتخارآمیزتر  و  واالتر 

فاطمه زهرا )س( است. 
زنی که افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارک 
اسالم عزیز می درخشد.اگر چه هر کشوری با فرهنگ خاص 
خود برای انتخاب روز مادر سمبل و دلیلی دارد، اما آنچه اهمیت 
دارد قدردانی و تشکر از مقام مادر است؛ و این مراسم بهانه ای 
است تا توجه بیشتری به مادران داشته باشیم و به آنها ثابت 

کنیم که چقدر دوست شان داریم.

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن مبارک باد

آیه روز

بلکه حق را بر باطل فرو می  افکنیم پس آن را در هم می  شکند و به ناگاه آن نابود می  گردد وای بر 
شما از آنچه وصف می  کنید. )سوره االنبیاء آیه 1۸(

سخن روز

به زندگی فکر کن!  ولی برای آن غصه نخور. دیدن حقیقت است؛ ولی درست دیدن، فضلیت. مهربان باش و 
دوست بدار و عاشق باش شاید فردایی نباشد یا شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد.
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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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
21:3018:15شروع سانس

ضربه فنیپارادیس
2014:3016:15شروع سانس

به یک مهندس عمران با حداقل ۷ 
سال سابقه بیمه در حوزه راهسازی 

نیازمندیم.   09105۷063۷5

کانکس 4×2 خریداریم.
0915163۷231

یک واحد آپارتمان فول در مشهد با ملک 
مسکونی و یا زمین در بیرجند یا قاین 
معاوضه می شود. 09105۷063۷5

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

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

0915   056   2100 

به یک نیروی دفتری آقا یا خانم و تعدادی 
پشتیبان در زمینه خدمات بانکی نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمان آلما - طبقه 2 واحد 204 
05632213۷35 - 09155625۷62

تعدادی راننده با خودرو جهت آژانس 
پارک )زنگ خور باال، پورسانت عالی( 

نیازمندیم.    09365613536

اصل پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری
 به شماره 1489/13/26مورخ 8۷/2/10 

به نام رمضان عظیمی طبس مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز اسلحه شکاری به شماره  1128294 
به نام محمد حسین  بهروش فرزند حسن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک راننده با وانت جهت کار در شرکت 
پخش مواد غذایی برای توزیع داخل شهر 

نیازمندیم.
32211۷86 -09156689060

آگهی استخدام
مجموعه فست فودهای زنجیره ای 

عطاویچ شعبه  بیرجند
جهت تکمیل پرسنل خود از 

افراد واجد شرایط ذیل استخدام 
به عمل می آورد: 

1- صندوق دار آشنا به امور 
حسابداری با روابط عمومی باال  

آقا یا خانم  - یک نفر
2- نیروی ساده آقا یا خانم

 یک نفر
حقوق ثابت + 

بیمه تامین اجتماعی
ساعت تماس: 11تا 15 

18 تا 22
  3244138۷

093582858۷0

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

09155610111- رحیمی

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته )تخفیف ویژه(. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 60/000 ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  09159598392 - رمضانی

قسطـی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

آماده پذیرایی از 
جلسات عروسی و میهمانی های 
 شما همشهریان عزیز می باشیم.

 شماره تماس : 09158609661

 آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه مالک اشتر

ظرفیت 700 نفر

با نازل ترین قیمت،  ورودی رایگان
پذیرایـی رایگـان

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

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی
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 تکمیل پروژه های مناطق محروم

حرکت پرشتابی باید در گام دوم انقالب آغاز شودبیش از 22 هزار کودک در استان واکسینه می شوند

 در کارگروه استانی ایجاد، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی تاکید شد ؛

ایرنا-رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
در  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
خراسان جنوبی 22 هزار و 500 کودک زیر پنج سال جامعه 
هدف واکسینه می شوند و یک نوبت تکمیلی قطره فلج 
اطفال دریافت می کنند. زهرایی در نشست خبری افزود: 
واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال برای ایمنی و سالمت 
کودکان ساالنه در دو مرحله انجام می شود. وی ادامه داد: 
نوبت دوم واکسیناسیون فلج اطفال از چهارم اسفند آغاز 
و هفتم اسفند به پایان می رسد، همچنین یک روز بعد 
کودکان جا مانده از طرح واکسینه خواهند شد. وی اظهار 
کرد: عملیات واکسیناسیون در شهرستان های زیرکوه، 
سربیشه، نهبندان و درمیان با مراجعه به در منزل و در سایر 
مناطق با تشخیص معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

انجام  دارد  بیماری وجود  بیشتر  ریسک  مناطقی که   در 
می شود. وی افزود: تا روز یکشنبه حدود 65 درصد جامعه 
هدف خراسان جنوبی زیر پوشش قرار گرفته اند و دیروز 
به پوشش نزدیک به 90 درصد در این استان دست می 
یابیم و مابقی روز آخر انجام خواهند شد. زهرایی با بیان 
اینکه طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در شهرهای 
نهبندان، درمیان، زیرکوه و سربیشه به صورت مراجعه درب 
خانه ها صورت می گیرد ، ادامه داد: در بحث سرخک نیز 
تالش می شود تأییدیه سازمان بهداشت جهانی در حذف 
این بیماری از ایران را به دست آوریم. به گفته وی در ایران 
برای پیشگیری از 10 بیماری واکسیناسیون صورت می گیرد 
که در این راستا تالش می شود دو واکسن رتاویروس و 

پنومنکک نیز به مجموعه واکسن ها اضافه شود.

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 
گفت: در گام دوم انقالب باید به صورت جدی وارد میدان 
شویم و حرکت پرشتابی را آغاز کنیم. به گزارش ایرنا، 
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار معاون 
فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور افزود: باید از تجربه ها 
درس گرفت و کار خود را اصالح کنیم. وی گفت: انقالب 
اسالمی به علم و حرکت ها جهت می دهد و ریلی که 
بشر می تواند بر روی آن حرکت کند، ریل علم است. وی 
گفت: امام راحل و مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع 
تأکید داشته اند که باید قدر جوانان را دانست و اگرچه 
ممکن است در جوان کم تجربگی و گاهی تقلیدهای 
حساب نشده ای وجود داشته باشد، اما جوان عدالتخواه 
و بیدار است و نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت 

می کند.حجت االسالم عبادی تصریح کرد: در این چهل 
سالی که از انقالب اسالمی گذشته است موفقیت های 
بزرگی را کسب کرده ایم و آسیب هایی نیز دیده ایم، اما 
تجربه خوبی به دست آورده و نسخه، نسخه صحیحی 
بوده است. وی با بیان اینکه هر فردی وظیفه ای دارد، 
افزود: هر سازمان، وزارتخانه، مدیر، مسئول و هر قشری از 
جامعه دارای وظایفی هستند که باید طبق آن عمل کنند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

موافقت دولت با تغییرات 
تقسیماتی در استان

نمایندگان در مجلس: وزارت نفت مکلف
 به تداوم گازرسانی به روستاهاست

دولت با اصالحات و تغییرات تقسیماتی در 1۳ استان 
کشور از جمله خراسان جنوبی موافقت کرد. به گزارش 
صداوسیما، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت، هیئت 
وزیران با تغییر و اصالح تقسیماتی در استان های زنجان، 
ایالم، بوشهر، لرستان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، 
خراسان  اردبیل،  کردستان،  بختیاری،  و  چهارمحال 
جنوبی، مازندران، البرز و یزد موافقت کرد. به موجب 
این تصمیمات، ضمن تغییر و اصالح تقسیماتی، ارتقای 
چند شهر به شهرستان و ایجاد ۴ بخش و ۷ شهر جدید 
به تصویب رسید و با ۷ مورد انتزاع و الحاق موافقت شد.

همچنین نمایندگان در جلسه علنی عصر روز یکشنبه 
در الیحه بودجه 98 در مصوبه ای مقرر کردند هزار 
و 500 میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در سال 
98 اختصاص یابد. براساس این مصوبه وزارت نفت از 
طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل 
سهم چهارده و نیم  درصد )5/ 1۴%( شرکت مذکور تا 
میزان پانزده هزار میلیارد )15.000.000.000.000( ریال 
نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح )پروژه( 
های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به 
شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک 
آورد.  به عمل  را  الزم  اقدامات  جنوبی،  خراسان   و 
به موجب این مصوبه، هزینه های مربوط به گازرسانی به 
مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این 
منابع قابل تأمین است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ساالنه 5۰ هزارتن منیزیای سینتره درکارخانه 
اکسیدمنیزیم سربیشه تولید می شود

تسنیم- مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد نسوز 
کشور گفت: ساالنه در کشور به ۷5 هزار تن منیزیای 
سینتره نیاز است که 50 هزار تن آن در کارخانه اکسید 
منیزیم سربیشه تولید می شود. باقری در بازدید از 
کارخانه تولید اکسید منیزیم سربیشه اظهار کرد: اتکا 
به دانش داخلی و بهره مندی از ظرفیت های بومی 
تأمین حدود ۷0 درصد نیاز کشور به منیزیای سینتره را 
در خراسان جنوبی رقم زده است.وی بیان کرد: پیش 
از این تمام این محصول وارداتی بوده اما اکنون با این 
دستاورد جلوی واردات آن به ارزش 25 میلیون دالر 
گرفته شده و این ارزآوری را برای کشور رقم زده است.

درخواست پیگیری مشکالت از وزیر نیرو

صداوسیما- نماینده مردم قائنات و زیرکوه در نامه ای 
به وزیر نیرو خواستار پیگیری و اعالم نتیجه درباره 
مشکالت مربوط به آن وزارتخانه در حوزه انتخابیه 
خود شد. کلنگ زنی فاز بخار سیکل ترکیبی قاین، 
انتقال آب رودخانه آهنگران شهرستان زیرکوه به حاجی 
آباد، مشکل فاضالب هزار واحد مسکونی مهر قاین، 
هدر رفت آب شبکه های آبرسانی روستایی قائنات 
و زیرکوه از جمله  مشکالت مطرح  شده توسط وی بود. 

برگزاری چهارمین دوره  انتخابات
 اتاق بازرگانی بیرجند

کاوش-رئیس اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه هماهنگی 
هیئت نظارت و اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی بیرجند 
اظهار کرد: طی سال های گذشته با همدلی،همکاری، 
همفکری صورت گرفته و ارتباط کاری با کاندیداها 
فضای برگزاری انتخابات اتاق فضایی برابر بوده است.

احتشام با بیان اینکه عملکرد اتاق بازرگانی بیرجند در 
کشور شاخص است، عنوان کرد: امسال اتاق بیرجند 
مقام اول را در بخش آموزش در بین اتاق های کشور 
کسب کرده است. احتشام اظهار کرد: از روز نخستین 
آغاز کرده  را  فعالیت خود  بیرجند  بازرگانی  اتاق  که 
است تمام کارهایی که انجام شده برای منافع فعاالن 
اقتصادی،اعضای اتاق و توسعه اقتصادی استان بوده 
است. وی گفت: اتاق بازرگانی بیرجند یکی از اتاق های 
شاخص است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نیز اظهار کرد: از ابتدای تشکیل هیئت اجرایی و نظارت 
انتخابات، اتاق بازرگانی بیرجند به خوبی با سازمان 

صنعت و معدن همراهی داشته است.

عملیات خیبر سخت ترین و مهم ترین عملیات دوران دفاع مقدس بود

تسنیم-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان این که باید رشادت و خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود، گفت: عملیات خیبر یکی از سخت ترین و مهم ترین 
عملیات های دوران دفاع مقدس بود. حجت االسالم عزیزی   در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات خیبر با بیان این که  عملیات خیبر را سیدالعملیات ها می گویند چراکه یکی از سخت ترین و 
مهم ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بود ، اظهارکرد: خوب است که خاطرات عملیات ها را به نسل جوان منتقل کنیم و ما نیز هرجایی که فرصتی پیش بیاید از دوران جنگ تعریف می کنیم.

گروه خبر-معاون استانداری با بیان اینکه نباید در 
اتمام پروژه هایی که با اعتبار کم در خدمت مردم 
قرار می گیرد کوتاهی کرد، گفت: انجام پروژه های 
نیمه تمام استان باید با محوریت روستاها و مناطق 
محروم باشد. علوی مقدم دیروز در جلسه کارگروه 
نظارت  و  پشتیبانی  هماهنگی،  ایجاد،  استانی 
بر برنامه های بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
اظهار کرد: باید در استان موضوعات را راهبری 
کنیم و دفتر فنی استانداری مکلف است تمامی 
پروژه های نیمه تمام در شهرستان ها را بررسی کند 
و پروژه های با پیشرفت باالی 80 درصد که مورد 
غفلت قرار گرفته با اولویت مناطق محروم انجام 
شود. وی گفت: در سال 98 باید پروژه های عمرانی 
دسته بندی شود و آنهایی که پیشرفت فیزیکی 
زیادی دارند مدنظر باشد چون در شرایطی که 
مردم نیاز به امید دارند باید برای تکمیل پروژه ها 
تالش کنیم و پروژه هایی که اعتبار کمی دارند اما 
پیشرفت فیزیکی باالتر و قابل افتتاح هستند در 
اولویت قرار گیرند. وی تصریح کرد: باید از ظرفیت 
دانشگاه ها در تمامی عرصه ها و بخش ها استفاده 

کرد پایگاه های علمی خوبی در بیرجند وجود دارد 
که اگر از ظرفیت آنها استفاده شود موفقیت های 

زیادی حاصل خواهد شد.

نمایندگی قرارگاه خاتم االنبیاء  در 
خراسان جنوبی راه اندازی می شود

راه اندازی  از  هم  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
نمایندگی قرارگاه خاتم االنبیاء در استان خبر داد. 
قاسمی اظهار کرد: ۴0 سالگی انقالب را پشت سر 
گذاشته ایم و گام دوم انقالب را آغاز کرده ایم که 

رهبری چشم انداز راه را ترسیم کردند و همه ما 
به عنوان دست اندرکاران باید گام دوم را تا جایی 
که می توانیم اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه اگر 

حمایت های ستاد پشتیبانی نباشد بسیج سازندگی 
هم در ماموریت های خود موفق نیست، افزود: 
روستاهای استان محروم اند و از رسالت های ما 
کار کردن بیشتر در روستاها و نقاط محروم است 
تا مردم ماندگار و شاغل شوند و تاکنون کارهای 
زیادی انجام شده که به واسطه همکاری سایر 

دستگاه ها مهاجرت معکوس هفته ای داریم. 

280 طرح محرومیت زدایی اجرا شد
از  گفت:  نیز  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
ابتدای امسال تاکنون 280 طرح خدمت رسانی 
و محرومیت زدایی با هزینه 1۷ میلیارد و 500 
میلیون تومان در استان اجرا شده است. هنری 
اجرای  برای  مصوب  اعتبارات  مجموع  افزود: 
این طرح ها 20 میلیارد تومان است. وی ادامه 
داد: این طرح ها شامل اقدامات خودکفایی و 
ماندگاری برای حفظ جمعیت در روستاها و ایجاد 
پروژه  و  روستایی  اشتغال  های کمک  کارگاه 
عام المنفعه و زودبازده است. وی اظهار کرد: در 
خصوص طرح های دولتی در سال جاری 11 
پروژه با سازمان جهاد کشاورزی با اعتبار 6۷0 
میلیون تومان قرارداد مستقیم امضا شد و 18 
پروژه را به شکل موافقت نامه مستقیم با دستگاه 
های اجرایی مبادله کردیم که هفت میلیارد و 
800 میلیون تومان اعتبار مصوب داشت، از این 
میزان پنج میلیارد و 500 تومان آن تخصیص 

یافته است. وی بیان کرد: در سال 1۳9۷ قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
50 طرح با اعتبار 2 میلیارد تومان را اجرایی کرد 
و یک میلیارد تومان آن توسط قرارگاه محرومیت 
زدایی تامین و بقیه اعتبار آن سهم استان بوده که 
آن هم محقق شد. هنری گفت: اخیرا قراردادی 
به ارزش سه میلیارد تومان به شکل مشارکتی 
منعقد شده که پروژه های آن اسفند ماه شروع 
شد و قبل از سال جدید نخستین اعتبار آن واریز 
می شود. وی افزود: 9 پروژه عمرانی هم در سال 
جاری با بانک انصار انعقاد تفاهم شد که ۴50 
میلیون تومان سهم بانک انصار در این پروژه ها 
است و تا کنون ۴20 میلیون تومان آن محقق 
شد و به دنبال استفاده از ظرفیت دیگر بانک ها 
هم هستیم.رئیس سازمان بسیج سازندگی اظهار 
کرد: در بحث طرح کرامت هم که مربوط به 
حاشیه شهر و مناطق آسیب پذیر است 26 پروژه 
به مبلغ چهار میلیارد تومان تعریف شد که آن هم 
مشارکتی است،2 میلیارد تومان آن سهم سپاه و 

بقیه سهم استان است.

مرحله  هشتمین  جلسه  به  ورود  کارت   *توزیع 
آزمون های سنجش مهارت، از دیروز آغاز شد.

*اهالی رسانه استان با همکاری بسیج رسانه در آستانه 
میالد حضرت زهرا به خانه مادر شهید فرهادی، تنها شهید 
خبرنگار استان رفتند تا این روز را به وی تبریک بگویند.
*مسئول اردویی و راهیان نور سپاه انصارالرضا)ع(گفت: 
پیش بینی می شود دو هزار و 500 نفر از استان به مناطق 

عملیاتی جنوب اعزام شوند.
*پالک کوبی کد پستی 10 رقمی در 1۴ شهر و ۴۷ 

روستای خراسان جنوبی اجرا شد.
*280 کیلوگرم ماهی حرام گوشت در بیرجند کشف و 

معدوم سازی شد.
*رئیس اتحادیه مرزنشینان با اشاره به اینکه 1۴ تعاونی  
مرزنشین در استان داریم که از این تعداد 10 تعاونی 
فعال است، گفت: پیگیر واگذاری خدمات به مرزنشینان 

در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی هستیم.
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شعبه 1: نبش معلم 50      
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت 1و2

09155626177- 09014235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767
پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله

 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های
KNAUF و SIDING ، UPVC و

طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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امام علی علیه السالم فرمودند :
َمِن اْستَبَدَّ بَِراءْیِِه َهلََک

هر که به رأی خود تكیه زند هالک شود.
)نهج البالغه : ح 161، ص 1163(

نسرین کاری - چهارشنبه گذشته  جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشگاه علمی- کاربردی خراسان جنوبی 
با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی کشور و دانشجویان فارغ التحصیل این 
دانشگاه برگزار شد.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی کشور در این مراسم عنوان 
کرد: هم اکنون تعداد  300 هزار دانشجو در  550 مرکز 
دانشگاه علمی- کاربردی کشور  در 800 رشته مشغول به 
تحصیل می باشند.سید احمدرضا پیش بین خاطر نشان 
کرد: اکنون شما به جمع  یک میلیون و  700 هزار نفری 
فارغ التحصیالن  جامعه علمی- کاربردی پیوسته اید که  
70 درصد این دانش آموختگان جذب بازار کار شدند.

در لیست دانش آموختگان 
علمی - کاربردی ثبت نام کنید

وی با اشاره به اینکه سعی می کنیم با دانشگاه  علمی 
- کاربردی خراسان جنوبی ارتباط نزدیک داشته باشیم،  
توصیه کرد:  با توجه به راه اندازی کانون دانش آموختگان 
در لیست دانش آموختگی که در سامانه دانشگاه وجود 
دارد ثبت نام کنید تا لیست استان شما را هم داشته 
باشیم. دکتر پیش بین با اشاره به اینکه همکاری و 
مساعدت شما در کنار دانشگاه  موجب همراهی ما 
می شود، افزود: چنانچه ایده نو یا شرکت دانش بنیان 
داشتید به ما معرفی کنید، چون عالوه بر اینکه امکان 
دریافت وام تا سقف 50 میلیون تومان با حمایت دانشگاه 

جامع علمی- کاربردی وجود دارد، تا سقف  50 میلیون 
حمایت  نیز  جمهور  ریاست  معاون  طریق  از  تومان 
می شود.وی ادامه داد: ما معتقدیم رشته های علمی 
بازار کار شکل  باید براساس نیاز استان و  -کاربردی 
بگیرد و  دانشجوی ما حین تحصیل آینده را مشخص 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  باشد.  کرده 
جامع علمی-کاربردی کشور تاکید کرد: ما به دنبال 
بسترهای الزم هستیم تا رشته های دانشگاه  براساس 
نیاز هر منطقه شکل بگیرد و دانشجو وارد بازار کار شود. 

تحصیل بیش از ۲ هزار دانشجو
در دانشگاه علمی - کاربردی استان 

خراسان  -کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
جنوبی هم در این مراسم ضمن تشکر از دانشجویان 
برای  تالش  و  آینده  فکر  به  افزود:  دانشگاه  برتر 
موفقیت های بعدی باشید چرا که شما آینده سازان 
این کشور هستید. ابوالفضل فورگی نژاد با اشاره به 
دارند،  فعالیت  استان  در  15مرکز  که  موضوع  این 
در  پسر  و  دختر  دانشجوی   200 و  2هزار  افزود: 
تحصیلند. مشغول  کارشناسی  و  کاردانی  رشته   86 
شهید  خانواده   4 از  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
دانشجوی این دانشگاه تقدیر شد. این مراسم که با 
حضور معاون دانشجویی دانشگاه علمی - کاربردی 
کشور برگزار شد، از 100 دانشجوی فارغ التحصیل 
و برتر ورودی سال 94 دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از 100 دانشجوی فارغ التحصیل برتر 
مسئوالنی که مرد میدان جنگ جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی -کاربردی خراسان جنوبی برگزار شد

اقتصادی نیستند، باید بروند

محمد دهقان،نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی 
گفت: چهره هایی که کشور را دچار مشکالت اساسی 
کرده اند و مرد میدان جنگ اقتصادی نیستند باید بروند. 
در چند سال اخیر دولت راهی را شروع کرد که به 
نظر من به بن بست رسیده است. مردم هم این را 
فهمیده اند مسیری که دولت در این چند سال اتخاذ 
کرده و برای ارتباط رسمی با غرب و آمریکا تالش 
 داشته است، به بن بست رسیده است.وی تاکید کرد: 
به بن بست رسیدن برخی مسئوالن غربگرا به معنای 

به بن بست رسیدن کشور و ملت ایران نیست.

اختالف در دولت آمریکا؛ 
»پمپئو« از »پنس« دلخور شد

سخنان »مایک پنس«، معاون رئیس جمهور آمریکا 
درباره ایران در نشست ورشو، »مایک پامپئو«، وزیر 
خارجه این کشور را ناخرسند کرده است. یک مقام 
اروپایی گفته متحدان اروپایی آمریکا در آستانه توافق 
با آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه برنامه 
دیگر  بار  پنس  اظهارات  اما  بودند،  ایران  موشکی 

اختالفات میان آمریکا و اروپا را برجسته کرد.

نوری مالکی: کنفرانس ورشو 
شکستی آشکار برای اعراب بود

تمجید  با  عراق  پیشین  وزیر  مالکی،نخست  نوری 
و عدم  ورشو  کنفرانس  با  رابطه  در  بغداد  موضع  از 
مشارکت در آن گفت: کنفرانس ورشو نشانه شکست 
پیکان  نوک  می خواستند  که  بود  اعراب  آشکار 
دهند. تغییر  ایران  سمت  به  اسرائیل  از  را  مواجهه 

ادعاهای منصور هادی علیه
 ایران در نشست شرم الشیخ

عبدربه منصور هادی ،رئیس جمهور دولت مستعفی 
یمن در ادعای بی اساس مدعی شد که ایران به طور 
آشکار در یمن دخالت می کند و از حوثی ها حمایت مالی 
و تسلیحاتی می کند.وی همچنین مدعی شد: ایران به 
دنبال طوالنی کردن جنگ یمن و ممانعت از تحقق 
صلح است و از خاک یمن به عنوان سکویی برای پرتاب 

موشک به عربستان استفاده می کند.

توصیه رهبر انقالب به مسئوالن؛ 
بی حوصلگی را از خود دور کنید

رهبر انقالب فرمودند: توصیه  من به همه کسانی که 
مدیرّیتی دارند، مسئولّیتی دارند، چه در قّوه  مجرّیه، چه 
در قّوه  قضایّیه، چه در مدیرّیت های گوناگون، این است 
که افسردگی و ماللت و بی حوصلگی را از خودشان 
دور کنند، ناامیدی را از خودشان دور کنند و بدانند 
که کار دارد پیش می رود، انقالب حرکت می کند.
دیدید به توفیق الهی در بیست ودّوم بهمن چه حادثه  
است  انقالب  افتاد.  اتّفاق  کشور  این  در  عظیمی 
دیگر؛ انقالب دارد حرکت می کند، پیش می رود.

وزیر جوانی داریم که از
 تهدید و شکایت نمی ترسد

روحانی، در سخنانی بر جوانگرایی تاکید کرد و گفت: 
جوان  می رود کار خود را انجام می دهد و به جلو می 
رود. قوه قضاییه به وزیر جوان کابینه ما، می گوید از او 
شکایت می کنم اما این وزیر اصال نمی ترسد کار خود را 
با قدرت انجام می دهد. رئیس جمهور افزود:  یک نفر از 
قوه قضاییه می گوید که از این وزیر جوان شکایت می 
کند ، شکایت کنید، وزیری که به نفع مردم کار می کند 
و به دستورهای بی ربط اعتنا نمی کند، وزیر می شود .

عضو مجلس خبرگان:
 فرصت اشتباه کردن نداریم

در  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو  کعبی  عباس 
گام  بیانیه  در  اشاره  مورد  جوانگرایی  تاکید  تحلیل 
انسان  باید حواس مان باشد  انقالب، گفت: ما  دوم 
را  ها  پست  جوانگرایی  نام  به  طلب،  فرصت  های 
نباید به عرصه  بدلی  افراد  افزود:  قبضه نکنند. وی 
نداریم. کردن  اشتباه  فرصت  ما  حقیقتا  بیایند. 

الریجانی: هیچ مدیر 
بازنشسته ای در مجلس نیست

علی الریجانی رئیس مجلی شورای اسالمی بیان کرد: 
ما هیچ مدیر بازنشسته ای در مجلس شورای اسالمی 
نداریم و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شده اند. 
اگر مدیر بازنشسته ای حضور دارد یک نمونه بیاورید.

 تنگه هرمز تا زمانی که نفت مان
 را صادر می کنیم باز است

دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری،  علیرضا  سردار 
استفاده  هرمز  تنگه  از  ما  که  زمانی  تا  گفت:  سپاه 
منعی  و  می کنیم  صادر  را  نفت مان  و  می کنیم 
زمانی  اما  است  باز  تنگه  این  ندارد  وجود  ما  برای 
که بخواهند جلوی نفت  و کشتی های ما را بگیرند 
بستن آن منطقی است و هر منطقی این را می گوید.

عکس:مهدی آبادی

بانک کشـاورزی استـان خراسان جنوبی  در نظر دارد 
در راستای معرفی آب بان )برند بانک کودک و نوجوان 
بانک کشاورزی( و رسـالت آن در ایفـای مسئـولیت 
اجتماعی بانک کشـاورزی به عنوان نگهبـان و حافظ آب 
و فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آبی کشور فراخوان 
داستان ، نقاشی و شعر با موضوع آب بـان را برگزار نماید.

عالقه مندان شرکت در  فراخوان )گروه سنی 15-7 سال( 
می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 97/1۲/14 به 
آدرس ایمیل                                         @KHJ441 و یا 
به شماره سروش 0913۲5۲9681 ارسال و یا به شعب بانک 

کشاورزی تحویل نمایند.
به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد

فراخـوان داستـان ، نقـاشی و شعـر

روابط عمومی بانک کشاورزی خراسان جنوبی
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