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استقرار شرکت های دانش بنیان در دل دانشگاه ها 11 برنده خوش شانس همراه اول معرفی شدند 6تقدیر از 1۲  اثر برگزیده در جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام 6 5

سهم مردِم خسته از بهار !

صدای پای بهار می آید،  صدای پای 
عید، صدای پای نوروز. امسال البته با 
کمی طمأنینه  و خستگی  و  روزگاری که 
به مدد برخی بی تدبیری ها و نامدیریتی 
های عمدی یا سهوی در حوزه اقتصاد 
کشور، چندان خوش و خّرم نیست. واقعًا 
مردم خسته اند! بعضی ها درمانده اند ! و 
بعضی ها وامانده و جامانده!  بعضی ها 
ملول از ساز نبودن کوک زندگی هایشان، 
نکردن  کفاف  از  رنجور  ها  بعضی  و 
حقوق ها و دستمزدها و حق الزحمه 
هایشان! بعضی ها  چشم به راه یک 
اتفاق خوبند و بعضی ها مترصد خبری 
که شاید کمی ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

 

از ایستادگی دکتر ظریف
 تشکر می کنم

صفحه 6

 

 استعفای ظریف قبول 
شده و قطعی است

 ظریف مدت هاست که با 
روحانی اختالف دارد

 ملت ایران قوی تر از ۴۰ سال قبل 
و دشمنان آن ضعیف تر شده  اند

 امروز و طبق روال هر سال ؛

  محبت مردم شهر 
برای نشاندن لبخندی

 بر لب کودکان محروم 
گلریزان می شود

امروز طبق روال همه ساله  جشن گلریزان ساعت 19 در سالن مخابرات 
بیرجند برگزار می شود و شاهد خلق زیباترین صحنه ها خواهیم بود. 
گلریزان به معنای رایج اجتماعی آن زاییده فرهنگ فتوت و پهلوانی مبتنی 
بر الگوهایی همچون “پوریا ولی” است که با تعمیم ریختن گل بر سر 
پهلوانان به گرد آوری کمک برای افراد گرفتار  ... ) مشروح در صفحه5(

گام چهارم اتاق بازرگانی بیرجند برای رونق و توسعه

پایش مشکالت حوزه تجارت خارجی در 
آینده نزدیک و بازگشایی بازارچه مرزی
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در گفتگو با  آوا  با اشاره به فعالیت 12 ساله 
اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: اتاق بازرگانی ... ) مشروح در صفحه2(

عکس : مجتبی گرگی
صفحه 5

سهم اندک خراسان جنوبی در ورزش ملی
دغدغه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از تعداد کم قهرمانان، باشگاه ها و سهم استان در سطح ملی 

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزیر ورزش و جوانان  : خدمت مسئوالن به دلیل چالش ها به خوبی دیده نمی شود

امیر سرتیپ دوم ستاد ارسالن پرویز 
 فرماندهی محترم ارشد نظامی آجا در استان 

و فرماندهی منطقه پدافند هوایی شرق
ترفیع درجه و دریافت لوح پر افتخار امیری را که با عنایت 
فرماندهی معظم  کل قوا )مدظله العالی( به آن مفتخر شده اید 
تبریک عرض نموده،  طول عمر با عزت،  سالمتی و سربلندی 

روز افزون جناب عالی را از ایزد منان خواستاریم.
فرماندهی پایگاه شکاری شهید حسینی

امیر سرتیپ دوم ستاد ارسالن پرویز
فرماندهی محترم منطقه پدافند هوایی شرق و 

ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی 
ارتقاء بجا و شایسته جناب عالی را به محضر شما و خانواده 

محترم تبریک عرض می نماییم،با آرزوی توفیق روزافزون.

بانک حکمت ایرانیان شعبه 2105 بیرجند

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و ترحیم 

مرحومه زینب جهاندیده
 »همسر مرتضی سورگی«

 شرکت نمودند به اطالع می رساند:  مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده
 روز پنجشنبه ۹۷/1۲/۹ از ساعت 1۴ الی 1۵ در محل مسجد توحید
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: جهاندیده و سورگی

دوست عزیز  وگرانمایه جناب آقای مهندس مهدی افتخاری
خبر درگذشت اخوی تان

 مهندس محمدحسین افتخاری 
موجب تاثر و تالم شد. تسلیت ما را بپذیرید، خانواده آن مرحوم و جناب عالی ما را 

در غم خود شریک بدانید. 
محمود رفیعی - مهدی رفیعی

ضمن تشکر از تمامی سرورانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم مغفور 

شادروان حاج غالمرضا خزاعی اسفزار
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و عضو شورای

 حل اختالف بیرجند( 
چهلمین روز  مراسم  رساند:  اطالع می  به  نمودند  شرکت 
درگذشت آن عزیز روز پنجشنبه ۹۷/1۲/۹ از ساعت 1۴ الی 
1۵ در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار 
 می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

 خانواده های: خزاعی،  براتی و سایر بستگان

ضمن تشکر از تمامی سرورانی
 که در مراسم تشییع و ترحیم مرحوم مغفور

 شادروان مهران میهن دوست
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروز چهارشنبه ۹۷/1۲/۸ از ساعت 1۴ الی 1۵ 

در محل  هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 

مزید امتنان می باشد.

خانواده های: میهن دوست ، آرمند  و سایر بستگان

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای -  نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر دارد: اجرای 
پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل رتبه و پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد 

 www.setadiran.ir شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/12/11 به سامانه تدارکات به آدرس
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

 مدتنوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

 برآورد براساس
 فهارس بها 13۹۷

ریال

  تضمین ارجاع
   ریال کار

 تاریخ تحویل
 و بارگذاری

 اسناد در سامانه
تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

  تکمیل
 استثنایی مهر

 آفرین

 اسدیه
درمیان

ساختمان 
 آموزشی

 نیمه تمام 

ساختمان
و ابنیه 

 سرجمع به شماره
۹6/1۲۹۹1۸۸ 

 مورخ
13۹6/۰۵/۰۴ 

 حداکثر پایان۴6/6۲۵/۰۲۸/63۹33۲/۰۰۰/۰۰۰ ماه 
 وقت اداری مورخ

13۹۷/1۲/۲1

 ساعت ۹ صبح
13۹۷/1۲/۲۲

۲۰۹۷۰۰3۷۴۸۰۰۰۰۴3

 استاندارد سازی
 سامانه گرمایش

 تعدادی از
مدارس

 سطح
 شهرستان

زیرکوه

 استانداردسازی
 سامانه

گرمایشی

تاسیسات 
و 

تجهیزات

 حداکثر پایان۴16/۹۵۲/۸31/63۴۸۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ماه
 وقت اداری مورخ

13۹۷/1۲/۲1

 ساعت ۹ صبح
13۹۷/1۲/۲۲

۲۰۹۷۰۰3۷۴۸۰۰۰۰۴۴

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ  مورخ 94/9/22 و مورد قبول 
کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.  2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار 

صنعت و معدن - سایت اداری. 3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

شرکت لبنیات پگاه به یک ویزیتور تلفنی خانم ترجیحا دارای سابقه و حداقل دیپلم 
نیازمند می باشد. متقاضیان به آدرس بلوار شهدای عبادی،  نرسیده به میدان

 ابن حسام، جنب آهن آالت مالیی مراجعه نمایند.  0۹15۸۹220۳2

به یک نفر نیروی آقا مسلط به سیستم دوربین مدار بسته و آشنا به کامپیوتر نیازمندیم  ۳2455100

باغ یا محوطه دیوارکشی شده اطراف بیرجند یا در شهرک 
 صنعتی دارای حداقل ۳0 متر فضای مسقف  و ۳00متر فضای باز

دارای امتیازات آب و برق جهت اجاره نیازمندیم.
0۹01۸۳74۸00 کل مبلغ هزینه های جاری موسسه در طول یک سال    4 میلیارد  و 760 میلیون تومان

 هزینه های مصرفی داروی موسسه در طول یک سال    10۳ میلیون تومان 

هزینه های مصرف لوازم بهداشتی و پزشکی  در طول یک سال     74 میلیون تومان

 در حال حاضر مؤسسه بیشترین نیاز را به مواد غذایی و مواد بهداشتی دارد.
 شماره کارت بانک پاسارگاد:   5022291900043355 

شماره تماس مشارکت ها:    05632252050  داخلی 222 
www.tavanaliakbar.ir 

معصومیه، بلوار صنعت و معدن
 خیابان شهید شهاب

مصرفی
 مواد غذایی ساالنه

برنج                        13 تن
روغن               5760 کیلو
گوشت قرمز            13 تن
شیر           13440 کیلو

ماست              7200 کیلو
تخم مرغ          3120 کیلو
پنیر                 2400 کیلو
سیب زمینی   7200 کیلو
پیاز                  7200 کیلو
نان             24000 قرص

 لوبیا چیتی      2064 کیلو
هویج              2160 کیلو
جو                  1440 کیلو
آرد برنج          1440 کیلو
مرغ                2650 کیلو

ماهی       1100 کیلو

شکر                      4 تن
قند    1 تن و 500 کیلو

حبوبات )عدس، لوبیا،
 نخود و...(             7 تن
میوه                     20 تن

مصرفی
 پوشاک ساالنه

پارچه متقال                       60 توپ
پارچه ملحفه سفید            72 توپ
کفش مردانه              2400 جفت

کفش زنانه                  1200 جفت
البسه  مردانه )سایزهای مختلف(

 2400 دست
البسه زنانه )سایزهای مختلف(

 1200 دست
لباس بچه گانه            1800 دست

لباس ورزشی      1800 دست
حوله دستی               3600 عدد
حوله حمام                 3600 عدد
شیشه و سرشیشه     1200عدد
پتو و روتختی                 400 عدد

مصرفی 
مواد بهداشتی ساالنه

مایع دستشویی    696 کیلوگرم

مایع ظرفشویی    696 کیلوگرم

شامپو بچه    504 کیلوگرم

شامپو بزرگسال    504 کیلوگرم

ایزی الیف    1008 بسته

پوشک بچه گانه    1008 بسته

تشک بیمارستان      25 عدد

ماده گندزدا )پراناسید( 

165 کیلو

نیازمندی های 
مرکز توانبخشی 

حضرت علی اکبر )ع( 
بیرجند
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افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک ملی به ۵۰۰ هزار تومان

ایبنا- مسعود خاتونی عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، درباره تمهیدات بانک ملی برای ایام پایانی سال و افزایش رفاه حال مشتریان، اظهار کرد: 
بانک ملی با توجه به تجربه سال های گذشته به خصوص برای ایام خاص و نوروز تمهیدات خاصی اندیشیده است. وی افزود: اولین اقدام افزایش 

سقف برداشت از خودپردازها است که از نیمه اسفند در سراسر کشور سقف برداشت از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

سرمقاله

سهم مردِم خسته از بهار !
 *هرم پور

کمی  شاید  که  خبری  مترصد  سرمقاله(  )ادامه 
سخت  عید  آمدن  از  ها  بعضی  کند!   خوشحالشان 
خوشحالند، و بعضی ها رنجور از اوج گرفتن قیمت ها ا 
و نگران از به آخر نرسیدن ماه و هجوم بی امان میهمان 
ها و سرسام قیمت های لباس و کفش و میوه و شیرینی 
ها! و البته همه ی ما امیدوار به لحظه های تحویل سال  
که دعایی کنیم،  و شاید همین دعا به حق مستضعفیِن 
دل و جان پاک اطراف ما، مستجاب شود  و حال ما و حال 
مردم ما، کمی، فقط کمی بیشتر از آنچه  اکنون هست، 
بهتر شود. در این حال خوب، همه نقش داریم. همه به 
سهم خود، کم یا زیاد، در خوب نبودن حال همدیگر نقش 
داریم، و همه کم یا زیاد، در عبور از این شرایط سخت و در 
خوب شدن حال همدیگر تأثیرگذاریم. این روزها، به بهانه 
قرار گرفتن در آستانه ی عید، اعضای ستاد های نوروزی 
هر کدام به نوبه و سهم خود، در جایی و در جایگاهی 
فعال شده اند. شهرداری به نوعی، میراث فرهنگی به 
نوعی، اوقاف به نوعی، ارشاداسالمی به نوعی، استانداری 
و فرمانداری ها و بخشداری ها به نوعی. هر کدام به 
از دامن اشتیاِق رسیدن به  سهم خودشان گوشه ای 
بهار را گرفته اند و برای آسایش و آرامش مردم در ایام 
نوروز تالش می کنند. اما می خواهم یادآوری یک نکته 
از گوش و چشم این عزیزان دور نماند و آن هم اینکه 
مردم از فشارهای اقتصادی سخت خسته اند، دور باطل 
خبرهای بِد روزانه ی سیاسی و اجتماعی، روانشان را به 
هم ریخته و گروهی را تا مرز افسردگی پنهان و آشکار 
و بعضی را تا آستانه ی جنون برده است. هجوم مغول 
وار مشکالت معیشتی هم، دل خوشی برایشان باقی 
نگذاشته است. همه، هر کجا هستیم،  در هر جایگاه و 
رده و منصبی، هر گوشه از دامن پربار استقبال از بهار را 
که گرفته ایم، کمی به خوش تر شدن حال مردم کمک 
کنیم. کمی رعایت انصاف را داشته باشیم. کاری کنیم 
امسال حداقل در همین چند روز نوروز، لبخند بیشتری 
بر لبان همشهریانمان  بنشیند، کمی از غصه ها و رنج 
ها و دردهایشان فاصله بگیرند و به جای مشکالت، 
همه  محور  کنیم  سعی  کنند.  زندگی  خودشان  برای 
ی تالش ها و کوشش های ستاد، عالوه بر آرامش و 
آسایش، طراوت دلها و شادی لحظه هایشان باشد. سعی 
کنیم برنامه های دستگاههای مختلف از تکرار مکررات 
سالهای قبل، از موضوعات کلیشه اِی بی خود و بی فایده، 
از قالب های همیشگی، به در آید و با رعایت حریم ها و 
حرمت ها، حال دلها و حال قلب ها  و حس و حال وجود 
مردم استان را حسابی شاد کند. مردم این روزها، بیش 
از هر چیز، نیاز . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

نسرین کاری-رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در گفتگو با خبرنگار  
آوا  با اشاره به فعالیت 1۲ ساله اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: 
اتاق بازرگانی بیرجند عملکردی موفق در تحقق بیانیه ماموریت، 
اهداف و برنامه های تبیین شده از ابتدای راه اندازی در سال 
138۵ داشته است.  محسن احتشام با اشاره به چهارمین دوره 
انتخابات اتاق بازرگانی بیرجند  ابراز امیدواری کرد:  دوره چهارم 
را با تجربیات بیشتر، همدلی ، همکاری و مشارکت جمعی 
همچنان برای همه،  بهتر از گذشته آغاز کنیم.  وی با اشاره به 
عملکرد سه دوره گذشته اتاق بیرجند افزود : فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی و اعضای اتاق بیرجند باید مثل گذشته به آینده 
پارلمان بخش خصوصی دغدغه خاطر داشته باشند تا آنچه به 

دست آورده ایم را حفظ  و ارتقاء دهیم .

 اتاق بازرگانی مدافع حقوق مادی و
 معنوی همه فعاالن توسعه اقتصادی استان

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اتاق کانون احترام و 
حرمت گذاشتن و مدافع حقوق مادی و معنوی همه فعاالن 
توسعه اقتصادی استان است، افزود: باید در این فضا با احترام 
و اشتیاق و نوآوری تالش کرده تا حاصل آنچه به دست آورده 
 ایم را برای توسعه  سربلندی و اعتالی استان به کار گیریم .
وی اتاق بازرگانی را سمبل و سیمای فعاالن اقتصادی واقعی 
دانست و افزود: اگر مبنای کارمان خرد جمعی و شایسته مداری 
و مصلحت اندیشی باشد مـنافع جمعی را فراهم خواهیم کرد . 

تجربه، تخصص، داشتن وقت و
 مهارت های مدیریتی اهداف اتاق بازرگانی

وی با تاکید بر اینکه کسانی که در اتاق وارد می شوند باید از 

جنس بخش خصوصی واقعی و فعال بخش خصوصی بوده 
و با ماموریت، رسالت و فلسفه وجودی اتاق همراه شوند، ادامه 
 داد: تجربه، تخصص، داشتن وقت و مهارت های مدیریتی ، 
بر حضور حداکثری  است. وی  اتاق  اهداف  تحقق  الزمه 
اعضای اتاق بازرگانی بیرجند در انتخابات 11 اسفند تاکید و 
خاطر نشان کرد: حضور حداکثری مهر تأییدی بر زحمات 
و کارهای ارزشمند و بزرگ انجام شده در دوره های قبل 
 خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند از زحمات و همکاری و 
همیاری و همراه بودن همه اعضای هیئت نمایندگان و هیئت 
رئیسه و دبیر کل و کارکنان پر تالش اتاق بازرگانی بیرجند 

قدردانی کرد.

برنامه های جدید اتاق بازرگانی بیرجند
 برای دور چهارم فعالیت

احتشام برنامه ریزی را یکی از فعالیت های پیچیده مدیریتی 
و فرآیندی برای اتاق بازرگانی دانست و افزود: بیانیه مأموریت 
جدید را با توجه به تغییرات و تحوالت فضای کسب و کار 
داخلی و بین المللی خواهیم نوشت که بتوانیم هر چه بهتر از 
گذشته به نیازهای فعاالن اقتصادی پاسخ دهیم. وی بیان 
کرد: تجزیه و تحلیل وضع موجود و طرح ریزی برای رسیدن 
به وضع مطلوب برای کمک به توسعه اقتصادی استان با 
تدوین برنامه ریزی استراتژیک توسعه اقتصادی استان با 
کمک صاحب نظران و دانشگاه بیرجند را در دور جدید دنبال 

خواهیم کرد.

به جوانان و شرکت های دانش  میدان دادن 
بنیان با راه اندازی دوره های پویش صادراتی

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه باید کمک به افزایش 
توان رقابتی تولیدکنندگان و صادر کنندگان و فعاالن اقتصادی 
استان انجام شود، گفت: باید به جوانان و شرکت های دانش 
بنیان در بازارهای داخلی و بین المللی با راه اندازی دوره های 
پویش صادرات خراسان جنوبی در اتاق بیرجند میدان بدهیم.
وی کمک به بهبود زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی )تولید - 
توزیع - مبادله و مصرف( با توسعه بازارهای صادراتی استان 
برای افزایش داد و ستد و رونق بیشتر فضای کسب و کار را 
از دیگر اهداف در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی اعالم کرد و 

گفت: کمیسیون های اتاق  برای  رفع نقاط ضعف و تهدیدات 
محیط کسب و کار فعاالن اقتصادی باید تقویت شود.

وی ادامه داد: با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و 
تحقق قوانین و مقررات اقتضایی متناسب با وضع توسعه 
نیافتگی استان با هدف برداشتن نا برابری های فرآوری توسعه 
صادرکنندگان  و  صادراتی  صنعتی،  اقتصادی،  های  بنگاه 
حقیقی خراسان جنوبی برای رسیدن به سازمان های توسعه 
یافته کارآفرین، خالق و صادراتی با هدف حفظ و توسعه 
فرصت های شغلی پایدار و توسعه صادرات و ایفای نقش 

مسئولیت های اجتماعی تالش مضاعف خواهیم کرد. 

 تقویت و افزایش دوره های آموزشی 
مورد نیاز فعاالن اقتصادی

وی توجه بیشتر به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز 
فعاالن اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیاست های 
دانش محوری و دانش بنیانی و پژوهشی در ساختار اتاق و 
استفاده از نظرات صاحب نظران و اساتید با تجربه به منظور 
تصمیم سازی با هدف اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب 
و کار اتخاذ خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان 
اینکه برقراری نظام جامع مدیریت علمی برای برنامه ریزی ، 
اجرا و کنترل و نظارت بر تحقق اهداف اتاق را در دستور کار 
داریم، بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی برای پاسخ هر چه بیشتر و بهتر انتظارات فعاالن 
بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار باید 
تقویت شود.وی بر کمک برای راه اندازی خط هوایی هر روزه 
بین بیرجند و مشهد  برای رونق کسب و کار و تسهیل تردد 
تجار افغانی و آسیای میانه به خراسان جنوبی با تسهیالت اخذ 

شده از اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد.

پیگیری برای بازگشایی 
بازارچه های مرزی استان

مرزی  بازارچه های  بازگشایی  برای   : داد  ادامه  احتشام  
یزدان و میل 73 با تسهیالت اخذ شده از اتاق بازرگانی 
احتشام   داد.  خواهیم  انجام  را  الزم  های  پیگیری  ایران 
ادامه داد: تشکل ها،انجمن ها و کمیسیون های اتاق و 
کمیته های ذیل ستاد تسهیل بر ارائه هر چه بهتر نظرات 

و پیشنهادات کارشناسی و علمی و سازنده به قوای سه 
خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  و  گانه 
زاید  مقررات  و  قوانین  حذف  و  بازبینی  تصویب،  برای 
جهت افزایش انگیزه سرمایه گذاری، تولید،  کار، اشتغال و 
صادرات تقویت خواهند شد. وی حضور در نمایشگاه های 
مهم خارجی برای بازاریابی و بازارسازی تولیدات استان در 
 بخش صنعت،معدن و کشاورزی مورد تاکید قرار داد و افزود: 
فعال  حضور  برای  را  الزم  های  کمک  راستا  این  در 
وی  داد.  خواهیم  انجام  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
ارائه مشاوره به فعاالن اقتصادی در زمینه های مالیاتی، 
زیست،  محیط  آب،  برق،  کار،  گمرک،  اجتماعی،  تأمین 
بازاریابی و حقوقی، به کار گیری مشاوران با تجربه را از 
دیگر خدمات پیش بینی شده در دور جدید فعالیت های 
افزود: همچنین خدمات حقوقی  و  دانست  بازرگانی  اتاق 
بیرجند  اتاق  داوری  مرکز  اندازی  راه  با  ای  مشاوره  و 
کرد. خواهیم  ارائه  استان  اقتصادی  بخش  فعاالن  به 

پایش مسائل و مشکالت حوزه
 تجارت خارجی در آینده نزدیک

 وی دعوت از هیئت های تجاری و اعزام آنها به نمایشگاه 
های خارج از کشور را از دیگر برنامه های پیش روی اتاق 
عنوان کرد و افزود: همایش ها و سمینارهای تخصصی مورد 
نیاز در اتاق بیرجند را برگزار خواهیم کرد. وی به راه اندازی 
دبیرخانه سیمای اقتصاد در اتاق بازرگانی  اشاره و بیان کرد: 
این دبیرخانه در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بهتر فضای 
کسب و کار در بخش صنعت،معدن،تجارت و کشاورزی 
استان فعالیت خواهد داشت. وی با بیان اینکه پایش واحدهای 
تولیدی،صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
در سال  گذشته انجام شده است، افزود: پایش واحدهای 
کشاورزی و صنایع تبدیلی و همچنین معادن در حال انجام 
است. وی بیان کرد: همچنین در آینده نزدیک پایش مسائل 
و مشکالت حوزه تجارت خارجی در استان صورت خواهد 
گرفت.وی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان نیازمند در بیرجند 
بسیار از این رقم بیشتر است، افزود: به همین دلیل هرچه 
میزان پولی که جمع می کنیم بیشتر باشد تعداد بیشتری را 

تحت پوشش قرار می دهیم.

گام چهارم اتاق بازرگانی بیرجند برای رونق و توسعه

پایش مشکالت حوزه تجارت خارجی در آینده نزدیک و بازگشایی بازارچه مرزی

)ادامه سرمقاله ( به کمی شادی دارند. کمی خنده، کمی 
همراه شدن با طراوت بهاری، و کمی دور شدن اجباری از 
ناخوش احوالی های همه روزه شان. به این خوش احوالی 
ها و دلخوشی هایشان کمک کنیم؛ هر کدام به سهم خود، 
به نوبه ی خود. هر چند حق مردم استان ما، رفاهی بسیار 
بیشتر از آنچیزیست که اینک هست، اما در شرایطی که 
فعاًل داریم سهم مردِم خسته را، از بهار،  با هدیه لبخندها و 
شادی های بیشتر از سالهای قبل، بپردازیم.     )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 

۰93۰4943831 ارسال فرمایید(   

تصمیمات جدید بانک مرکزی
 برای بهبود رفاه و معیشت مردم

تسنیم - رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که وظیفه 
دولت و بانک مرکزی ایجاد بهبود در شرایط اقتصادی 
و معیشتی مردم است، گفت: اعالم می کنم در شرایطی 
هستیم که ما آمادگی داریم در ماه های آینده تصمیمات 
بهتری را برای بهبود رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.وی با 
اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و پولی کشور اظهار 
کرد: ما بازار ارز و پولی را با حداقل هزینه مدیریت کردیم و 
در این شرایط ذخایر ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد و وضعیت 

مطلوبی از نظر ارزی و پولی برای واردات داریم.

نظارت ها بر بازار تشدید می شود

میزان - رضا رحمانی وزیر صمت در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار اظهار کرد: کنترل های بازار هم در سطح عرضه 
و هم در فرآیند تولید و واردات تشدید شده است و تا آخر 
تحوالت بازار شب عید نیز ادامه خواهد داشت. وی خاطر 
نشان کرد: یکی دیگر از مواردی که کنترل و نظارت برآن 
تشدید پیدا کرده، این است کاال هایی که با ارز دولتی وارد 
کشور شده است باید مورد بررسی قرار گیرد تا به دست 

مصرف کننده واقعی رسیده باشد.

۸2 درصد بازنشستگان کشوری
 مشمول همسان سازی حقوق شدند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: امسال 
8۲ درصد از بازنشستگان زیرپوشش این صندوق مشمول 
طرح همسان سازی حقوق شدند. وی گفت: امیدواریم با 
اختصاص 4۵۰۰ میلیارد تومان به بحث همسان سازی 
حقوق، سال 98 شاهد افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان به 
خصوص در میان حقوق های کمتر از دو میلیون تومان باشیم.

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی دعوت بستانکاران شرکت منحله )در حال تصفیه( خدمات درمانی و 
بهداشتی ندای سالمت به شماره ثبت ۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۶۸۲

 نوبت دوم 
 در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها 
 و نهادهای دولتی که ادعا یا طلبی نسبت به شرکت منحله )در حال تصفیه( فوق را دارند دعوت 
می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن 
اسناد و مدارک مثبته به نشانی: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند،  کاالی پزشکی پویا و 
کدپستی ۹۷۱۳۹۴۳۶۳۱ به مدیر تصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ 
رسید تسلیم نماینده گردانیده تا مورد رسیدگی و اقدامات الزم قرار گیرد. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت قانونی طبق ماده ۲۲۶ قانون تجارت هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی باشد.
این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار رسمی منتشر 

می گردد.
مدیر تصفیه شرکت منحله )درحال تصفیه( 
خدمات درمانی و بهداشتی ندای سالمت - علی دهقان

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر فشاری 
محمود کریمپور ۲- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز

در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶ / ت ۳۶00۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
۱- کوره آجر فشاری محمود کریمپور ۲- پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین 
حاجی آبادی با کد شناسایی بیمه ۶8۹۲۱۹0۱ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی چرخکش و رفتگر داشته که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم التحریر و کتاب فروشان

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت 
می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۱۲/0۹/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف 
)www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 

انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و 
تشکل ها(  تحویل نمایند.

شرایط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- 
عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- 
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان 

ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- کارفرمای پروژه کویرتایر 
شرکت بتن ورک ۲- کارفرمای شرکت پتواز ۳- شرکت ستاره شرق بیرجند ۴- شرکت بهارستان بیرجند

در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶ / ت ۳۶00۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
۱- کارفرمای پروژه کویرتایر شرکت بتن ورک ۲- کارفرمای شرکت پتواز ۳- شرکت ستاره شرق بیرجند ۴- شرکت بهارستان 
بیرجند  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسن احمدی با کد شناسایی بیمه ۶8۹۱۴۹۹۵ ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی کارگر ساختمانی و کارگر خدماتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی نیابتی به کالسه ۹۶0۹۹8۵۶۴۳۹0۱۳۷۴ واصله از اجرای احکام شورای حل اختالف 
بیرجند آقای محسن ابولی فرزند حسن تاکنون به پرداخت مبلغ ۷۲/0۷۹/000 ریال در حق آقای اصغر دادرس 

و مبلغ ۲/۶0۶/۵00  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده که بابت محکومیت خویش، نامبرده یک 
دستگاه خودروی میتسوبیشی لنسر به شماره انتظامی ۳۵۷ب 8۶-8۵ معرفی و توسط کارشناس با مشخصات ذیل: رنگ 
خودرو سفید، تخفیف بیمه کامل، سال تولید۱۹۹۲ ، الستیک 80 درصد، گیربکس سالم و... به مبلغ ۱8۲/۵00/000 ارزیابی 

گردیده است.
مقرر گردید خودروی مذکور در مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱0 الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از 
طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده خواهد بود.۱0% ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف 
یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱0% دریافتی به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و 
تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از خودرو 
باشند می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه نقل و 

مظفری- قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشهانتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه
 بدینوسیله به الف: آقای محمدرضا بخشی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۲۱ و شماره ملی ۵۶۳۹۹8۶۷۶۱ به آدرس 
 سربیشه و ب: آقای محمد بهروزی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۶۱ و شماره ملی ۵۶۳۹۶۳۲۷۶۳ به آدرس سربیشه -

آزادی ۶۱ فعال هر دو نفر مجهول المکان ابالغ می گردد که بانک سپه شعبه سربیشه به موجب قرارداد بانکی شماره 
۱08800۲۳8  مورخ ۱۳88/8/۳ مبنی بر وصول مبلغ ۱۶/80۵/۳8۹ ریال مجموع اصل و سود و خسارت تأخیر تا روز وصول، 
تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان مدیون و ضامن نموده که  پرونده ای تحت کالسه ۹۷00۱0۶ در این اداره تشکیل 
و چون طبق گزارش مامور ابالغ پست سربیشه، ابالغ اجرائیه در نشانی متن سند و همچنین آدرس اعالمی متعهدله به آدرس 
الف : سربیشه - شهرک آزادی - آزادی ۱۶ - پالک ۲۱ مربوط به آقای محمدرضا بخشی و ب: سربیشه - شهرک آزادی - 
آزادی ۱۴ - پالک ۴۵ مربوط به آقای محمد بهروزی میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما 
را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و وفق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اجرائیه صادره فوق الذکر در 
یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 

ابالغ نیز محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب می گردد.

محمدحسین مصلحی - مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی سربیشه  
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ش
رو

ف درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

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

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ 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

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

نیازمندیم. 09۳6561۳5۳6

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد



3
چهارشنبه  8  اسفند 1397* شماره 4298

اصالح شبکه آب خیابان های پامچال و نیلوفر بیرجند

صداوسیما-خط 90 و 110 میلیمتری آب خیابان های پامچال و نیلوفر بیرجند اصالح شد. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان بیرجند گفت: با 
هدف تداوم خدمات آبرسانی بهتر به مشترکان این دو منطقه و به دلیل پایین بودن ظرفیت آبرسانی اصالح شبکه آب در دستور کار این امور قرار 
ساعت 6/37 صبح یکشنبه 97/12/5 راننده واحد با گرفت. ندائی جوان  افزود: پس از  تأمین لوله و اتصاالت  این طرح به طول  2 کیلومتر و با اعتبار 410 میلیون تومان در مدت سه ماه انجام شد. 

حرکات نابجای اتوبوس و عبور از چراغ قرمز خیابان معلم 
با مسافرین نیز برخورد ناشایست نمود لطفا پیگیری و 
برخورد جدی گردد تا مجددا حادثه ساز نشود. ومن ا..توفیق
915...883

وظیفه سازمان تبلیغات اسالمی در اعیاد و میالدها 
از  دریغ  )س(  زهرا  حضرت  میالد  شب  در  چیه؟ 
روشنایی ادارات آیا نمی توانید روابط عمومی ادارات 

رو ملزم به چراغانی کنید؟
915...118

که  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  از  تشکر  ضمن 
همیشه پیگیر رفع مشکل همشهریان هست خواستم 
خواهش کنم از سازمان های مسئول پیگیری بفرمایید 
با چه مجوزی این همه ضایعاتی فروش و کاشی 
فروشی فله در مناطق مسکونی مهرشهر فعالیت می 
کنند. آلودگی، سروصدا و... نگهداری سگ  و همه این 
موارد سالمتی ساکنین را به خطرانداخته.لطفاً پیگیری 
فرمایید برای انتقال این کاشی فروشان فله و ضایعاتی 

ها به خارج از مناطق مسکونی فکری شود.
915...352

ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )س( به مردم خوب 
و شریف خراسان جنوبی جناب  آقای جاوید شهردار 
محترم اگر واقعا می خواهید کاری واسه مردم کنید 
عاجزانه تقاصا دارم که به بلوار آیت ا... غفاری از ابتدا تا 
انتها سر بزنید. البته با ماشینی مثل پراید تا بتوانید عمق 
فاجعه آسفالت این شهر و دیگر نقاط شهر رو حس کنید. 

در ضمن فضای سبز شهرتون هم خوب نیست.
915...266

از مدیرکل محترم راه و شهرسازی  خواهشمندیم از 
ورودی مهرشهر و اول خیابان ولی عصر)عج(بازدید 
نمایند و با یک طرح کارشناسی شده و اجرای آن 
ورودی شهر که زیبنده و چشم انداز هر میهمانی است 
را زیبنده تر نمایند تا مشکالت ورود و خروج ساکنان 
مهرشهر هم حل شود. از پلیس راه به سمت بیرجند با 
حداقل هزینه می شود زیبنده ترین طرح هایی که در 
ورودی کالن شهرها اجرا شده را پیاده کرد. مثال اصلی 
ترین ورودی شهر هست و هیچ تغییری از50 سال پیش 
که من به یاد آورم نکرده. خداوندبه شماتوفیق عنایت 

فرماید تاکارهای ماندگاری انجام دهید.
915...352

مسئوالن و نماینده های محترم خواستن از کارکنان 
و دستگاه ها کافی نیست. دستور محکمی بدید تا 

اوضاع رو درست کنند
915...491

 چند روز قبل روزنامه آوای خراسان جنوبی راجع به 
اعتباری که به استان سیستان و بلوچستان اختصاص 
یافته بود مطلب اعتراضی نوشته بود و امروز هم شبکه 
رادیویی خاوران هم مجری برنامه  پرسمان گریزی 
معترضانه به همین موضوع زدند، سوال اول اینکه چه 
وجوه تشابهی بین دو استان وجود دارد که هرچه به 
آن استان دادند به اینجا هم بدهند؟ سئوال دوم چرا 
درحالی که هر موضوعی مسئول خاص خود را دارد، 
استاندار نماینده عالی دولت در استان می باشد اول به 
سراغ اینها نمی روند و نماینده را زیرسوال می برند 

نماینده توزیع کننده بودجه هست، یا قانونگذار؟
915...761

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

واقعیت های تلخ در مورد قلیان!

“قلیان”  تفنن بی ارزشی که نقل  محفل جوانان شده است
نسرین کاری -  در بهمن سال گذشته مجلس فوریت استفساریه تبصره یک 
ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد که هدف از 
آن مستثنی کردن مصرف قلیان در قهوه خانه های مجوزدار بوده است.  طبق 
این طرح  قهوه خانه  های سنتی دیگر جزو اماکن عمومی مدنظر قانون کنترل 
و مبارزه با دخانیات محسوب نمی شود و استعمال دخانیات و قلیان در آن ها آزاد 
است و اینکه عنوان شد جمع آوری بدون برنامه قلیان عالوه بر آثار سوء باعث 
بیکاری فعاالن این حوزه می شود، بلکه باعث رونق آن در زیر زمین ها و مکان 
های دور از دسترس می شود که عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

این روزها در برخی سفره خانه های بیرجند نیز  شاهد حضور دختران و پسران 
و خانواده هایی هستیم که برای گذراندن اوقات فراغت به این تفریح ناسالم 
روی آورده اند.  در شبی زمستانی به یکی از این سفره خانه ها می روم. پسران، 
دختران و خانواده ها در آالچیق ها نشسته اند و حین چای خوردن دود قلیان را 
هم به هوا می فرستند. جوان هایی که گویا  حاال خودشان را مرد تصور می کنند 
و دارند استقالل شان را با هورت کشیدن سرطان به  رخ هم می کشند. از خودم 
می پرسم چند نفر از پدر و مادر های آن ها می دانند که زنگ تفریح بچه هایشان 

به دورهمی های پرسر و صدای قلیان ها ختم می شود.

تشویق دوستانه، پایه معضل قلیان کشی

هنوز وارد نشده ام که پسر جوانی نظرم را  جلب می  کند.  شیلنگ قلیان را  گرفته 
و از گلویش دود بیرون می دهد. دوستانش با حرکت سر تحسینش می کنند. 
 بعد از چند دقیقه هم همگی با صدای  بلند می خندند. همه آن ها دانشجویان 
دانشگاه های بیرجند هستند! این را می توان از حرف هایشان و اینکه به زودی 
باید به شهرشان بروند و امتحانات میان ترم را بدهند، فهمید. انگار چند نفرشان 
باید سر ساعت مقرری آنجا را ترک کنند. هنوز چند دقیقه نگذشته که دو نفر بلند 
می شوند و می گویند باید بروند و دیرشان شده، اما تعدادی همچنان با بی خیالی 

به قلیان کشیدن مشغول اند.

چه طعمی باشه؟

صاحب سفره خانه مرد جوانی است و چهره شاداب و بشاشی دارد. او بر 
خالف همه صاحبان سفره خانه ها هیچ قلیانی نفس هایش را نشانه نگرفته 
لبانش دارد. به  است. روی صندلی نشسته و لبخند تحسین برانگیزی بر 
نظر می رسد همه آموزه ها و پند های آموزگار های بی خیال محله را به آتش 
روشن  را  آن ها  قلیان های  که  خاکستری  است.  کرده  خاکستر  و  کشیده 
می کند. تکیه داده پشت دخل، می پرسد چه طعمی باشه؟ می گوید دو 
نشینی  روی تخت سنتی می  و  پردازی  را می  پولش  لطفا،  نعناع  سیب 
دیگری از آن سوی قهوه خانه صدا می کند: آقا زحمت عوض کردن زغال 
این را می کشی؟ یعنی آنکه یا زغال باالی قلیان شما خاکستر شده و یا 
آنکه خاموش است هر کدام از این دو حالت که باشد، به معنای آن است 

که هنوز قصد دارند مدتی را به کشیدن قلیان بگذرانند.

قلیان میوه ای ضرری ندارد!
 نمی گویم خبرنگارم، اما می گویم رونق سفره خانه چگونه است و کاسبی 

می چرخد؟ لبخندی می زند و می گوید: زمانی که قلیان ممنوع شد خیلی از 
مشتریان خود را از دست دادیم ولی االن وضع بهتر شده است. باور این جوانان 
که اغلب تحصیل کرده نیز هستند این است که قلیان میوه ای می کشند و 
خاصیت دارد! غافل از آنکه آنچه به این تنباکوی میوه ای اضافه شده بدتر از 
کراک و شیشه و هروئین بوده و اعتیاد آور است! این را یکی از این جوانان 
در گفتگو با من می گوید. هم اکنون برخی از اماکن تاریخی - فرهنگی 
بیرجند به چایخانه سنتی تبدیل شده اند چایخانه هایی که با عرضه قلیان 
بازدید کننده را جذب می کنند. بسیاری از افرادی که در گذشته از قلیان های 
میوه ای استفاده می کردند و دچار افت فشار و سردردهای چند روزه می شدند، 

امروز بر این باورند که کشیدن قلیان میوه ای در یک سال اخیر موجب سردرد، 
عدم تمرکز و به هم خوردن تعادل بدن آن ها شده است. با مصرف قلیان 
بیش از 600 ماده سمی و مهلک وارد ریه فرد مصرف کننده و اطرافیان 
خواهد شد. مصرف قلیان در اماکن سربسته مثل سفره خانه های سنتی یا 
قهوه خانه ها عوارض آن را دو چندان می کند و سالمت اطرافیان به ویژه 

کودکان و نوجوانان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

۹۰ درصد افراد مبتال به سرطان ریه
 دخانیات مصرف می کنند

از سفره خانه بیرون می آیم. از دود هایی که جوان ها بیرون می دهند، فاصله 
می گیرم، اما امیدوارم صدای قل قل قلیان هایی که سینه های نوجوانان را نشانه 
گرفته است به گوش خانواده هایشان برسد. هرچند، باالخره یک نفر باید این 
سؤال را بپرسد چرا جوانان به کشیدن قلیان ترغیب می شوند؟! آن طور که 
کارشناسان حوزه اعتیاد و سالمت می گویند استعمال قلیان شانس ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی، دیابت و 

اختالالت روانی در زنان را افزایش می دهد. ماده ای شیک، اما سرطان زا که 
ممکن است در آینده نزدیک باعث همه گیر شدن سرطان ریه در دختران و 
زنان جوان ههم شود. همچنین این دود ها سرنوشت تلخی برای مردان هم 
رقم می زند. تا جایی که آمار های وزارت بهداشت نشان می دهد، سرطان ریه 
جزو شایع ترین سرطان ها در مردان است و 90 درصد مبتالیان به این بیماری 

دخانیات مصرف می کنند.

عوارض قلیان از سیگار بیشتر است

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
مورد مضرات قلیان می گوید: عوارض قلیان از سیگار بیشتر است زیرا آالینده هایی 
که تنباکو و زغال قلیان دارند بیش از سیگار است. متاسفانه کسانی که قلیان مصرف 
می کنند از اسانس های معطرتنباکو استفاده می کنند. این در حالی است که اسانس ها 

از مواد شیمیایی خطرناکی درست شده اند. 

علت گرایش مردم به قلیان

جنیدی جعفری در مورد علت گرایش جوانان به قلیان می افزاید: وقتی جوان 
نشاط ندارد و جامعه مسیر نشاط آور را منحرف می کند طبیعی است که به سمت 
مصرف قلیان و دخانیات گرایش پیدا کند. به گفته وی، جوان ما در جامعه به 
دنبال مسائلی است که به او نشاط دهد و چون جامعه این امکان را از او دریغ 
می کند جذب افراد سودجویی می شود که او را به سمت مصرف دخانی سوق 
می دهد. تنباکوهای عطری جوانان زیادی را جذب می کند و چون به آنان نشاط 
می دهد به استفاده از این مواد معتاد می شوند و در دراز مدت به انواع  بیماری ها  
مبتال می شوند، این در حالی است که درمان این بیماران هزینه های زیادی را به 

جامعه تحمیل می کند.  

عقب ماندگی ذهنی نوزادان،
 نتیجه سیگار و قلیان در زمان بارداری

درایتی کارشناس مامایی دراین باره  می گوید: خانم های بارداری که در معرض 
دود قلیان هستند، کاهش وزن جنین بسیار شایع است و پزشکان برای جلوگیری 
از مرگ داخل رحمی به دلیل محدود شدن رشد جنین و مختل شدن خونگیری 
جنین، مجبورند جنین هایی با محدودیت رشد و یا ناقص به دنیا بیاورند. وی می 
افزاید: خانم بارداری که در معرض دود قلیان باشد در او عملکرد جنین جفتی مختل، 
خونگیری جفت کم، خون رسانی به جفت کم و جنین دچار محدودیت رشد در 
تمام اندام ها خواهد داشت و به دلیل خون رسانی ناقص جفت ممکن است میزان 
مایع آمنیوتیک دور جنین کاهش پیدا کند. این کارشناس مامایی در خراسان جنوبی 
اظهار می کند: خانمی که قبل از بارداری در معرض دود قلیان قرار گیرد به دلیل 
ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن، با تاخیر در حاملگی، نازایی به دالیل تخمدانی، 
عفونت های طوالنی مدت داخل لگنی بدون عالمت، بسته شدن لوله های رحمی 
و نازایی مواجه خواهد شد. درایتی تاکید می کند: جدای از خطرات جدی استعمال 
دخانیات در بارداری »شامل سقط جنین و زایمان زودرس«، حتی تنفس دود حاصل 
از استعمال قلیان در دوران بارداری نیز می تواند باعث کاهش وزن نوزاد در هنگام 
تولد شود. این کارشناس مامایی می گوید: عقب ماندگی ذهنی نوزادان، نتیجه سیگار 
و قلیان در زمان بارداری است.وی ادامه می دهد: برعکس باورعموم مردم جامعه، 
ضررها و خطرات سوء مصرف قلیان ده برابر مصرف سیگار است و هرگونه 
مصرف تنباکو »سیگار، پیپ و قلیان« عوارض خطرناک بسیاری خواهد داشت.
 وی  با اشاره به اینکه مصرف تنباکو بر باروری مردان اثر مخرب دارد، بیان 
می کند: فرد غیرسیگاری که درمعرض دود سیگار اطرافیان خود است نیز از 

خطرات و مضرات سیگار در امان نخواهد بود.
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۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

کلی - جزئی

 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

  غـذا آمـاده نقد- مدت دار
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱7۱7

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر آتیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 4868 و شناسه ملی 10360063829 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محسن کالمی پور به شماره ملی 0839956150 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل وخانم طاهره زنگوئی اول به شماره ملی 0839956185 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم حجی آقا به 
شماره ملی 0830109978 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 

چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای محسن کالمی پور به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )392493(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری زرین دشت سرایان به شماره ثبت 354 و شناسه ملی 14006146312 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/15 و مجوز شماره 6708/342/11/205 مورخ 1397/7/3 اداره تعاون روستایی شهرستان 
سرایان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجید جاهد به شماره ملی 0859933784 تا تاریخ  98/06/15 به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب 
گردید. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات و عقود اسالمی با امضای آقای مجید جاهد )مدیرعامل( 
و آقای نصراله اودر رمضانی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای محمد حسن نیا )نایب رئیس هیئت مدیره( 
 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مجید جاهد )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

           اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرایان )394694(

آگهی تغییرات شرکت جهان گستر کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1925 و شناسه ملی 10360036414 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نام شرکت به )سایان ره اسپرلوس( تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )394697(

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه )سهامی خاص( به شماره ثبت 47 و شناسه ملی 14003732392 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های مالی و ترازنامه 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 و سال مالی منتهی به 1396/09/30 به تصویب رسید . 2 - شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 81046 و شناسه ملی 10101257100 به نمایندگی آقای محمد 
بنی اسدی با کد ملی 0889651078 و آقای حسن رازقی با کد ملی 6529906150 و آقای حسین احمدی با کد ملی 6529739343 و 
آقای یداله احمدی شاهرخت با کد ملی 6529737782 و آقای محمد حسین موهبتی زهان با کد ملی 6529662537 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقای حسین دلباز با کد ملی 6529870555 و آقای روح اله رازقی با کد ملی 0939796600 به عنوان اعضای علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای محمود احمدی شاهرخت با کد ملی 6529881611 به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران ثبت شده به شماره ثبت 1735 و شناسه ملی 10380152313 با نمایندگی آقای مهدی امیدوار 
فاز با کد ملی0932149367 به عنوان بازرس اصلی و آقای اسداله رحیمی با کد ملی 6529738746 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه )394695(

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر آتیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 4868 و شناسه ملی 10360063829 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محسن کالمی پور به شماره ملی 0839956150 و خانم مریم 
حجی آقا به شماره ملی 0830109978 وخانم طاهره زنگوئی اول به شماره ملی 0839956185به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - آقای سعید باقری به شماره ملی 0830038371 به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد مودی به شماره 
ملی 0653210361 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3-روزنامه 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 )392494(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- درب و پنجره سازی ضیا ا... حسینی 2- درب و 
پنجره سازی پروفیل حسین بیجاری 3- درب و پنجره سازی پروفیل محمد زاهد 4- درب و پنجره سازی حسین پیله ور 5- درب و پنجره 
سازی علی آبادی. در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم  1- درب و پنجره سازی ضیا ا... حسینی 2- درب و پنجره سازی پروفیل حسین بیجاری 3- درب و پنجره سازی پروفیل محمد 
زاهد 4- درب و پنجره سازی حسین پیله ور 5- درب و پنجره سازی علی آبادی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی سلیمانی  با 
کد شناسایی بیمه 68916302  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر درب و پنجره ساز  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 

اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  ۰۹15

فروش ویژه فرش با اقساط روزی 5۰۰۰ تومان
بدون پیش قسط  و بدون کارمزد

نبش مطهری ۲۱/۱ -  فرش هامون     ۰۹۱۵۵۶۲۰7۳7- ۳۲۲۲۸۲۵۳



موفقیت و انرژی

ثابت قدم بمانید

هر روز در خود انگیزه ایجاد کنید 

روزی مردی خطاب به زیگ زیگالر )از سخنرانان 
برجسته ایجاد انگیزه( گفت: »شما سخنرانان مردم 
را تهییج می کنید، اما با رفتن شما، انگیزه هم در آنها 
از بین می رود. این هیجان و انگیزه، دائمی نیست 
و فرد باید دوباره آن را در خود ایجاد کند.« زیگ در 
پاسخ به آن مرد گفت: »استحمام هم همین طور 
است! یعنی اگر بخواهیم تمیز و پاکیزه باشیم، بهتر 

است هر روز دوش بگیریم!«
درست است که انگیزه دائمی نیست و ما باید هر روز 

آن را در خود احیا کنیم، اما این هیچ اشکالی ندارد!
فقط کافی است بدانیم که اگر بخواهیم در دراز مدت 
انگیزه را در خود زنده نگه داریم، باید هر روز آن را 

در خودمان ایجاد کنیم.

وقتی به میانه   راه رسیدید،
 ثابت قدم بمانید 

وقتی برنامه ریزی می  کنید که به هدفی معین دست 
پیدا کنید، معموال اول راه حفظ انگیزه و حرکت رو 
به جلو کار ساده  ای است. در ابتدای راه، وقتی به نتایج 
نهایی کار فکر می  کنید و شور و شوق و افکار مثبت 
به ذهن تان می  آیند، در انتهای راه هم حفظ انگیزه 
 کار بسیار آسانی است. وقتی به انتهای راه نزدیک

می  شوید، دیدن نقطه   پایان شما را هیجان  زده می  کند 
 و باعث حرکت رو به جلو می  گردد.  میانه  راه سخت
  ترین قسمت راه است. در میانه   راه، اگرچه هیجان 
اولیه از بین رفته است، اما هنوز برای رسیدن به هدف 
نهایی راه زیادی باید رفت. تازه در میانه   راه است که 
شما می فهمید برای اتمام راه چقدر زحمت و زمان نیاز 
دارید. در این وضعیت، ناامید می شوید و گاه و بی  گاه 
برای خارج شدن از ناحیه آسودگی و حرکت رو به جلو 
به مشکل برمی خورید. در میانه   راه، به این فکر کنید 
که از اول اصال چرا وارد این راه شدید؟ علل شخصی، 
منطقی و مهمی که باعث شدند بخواهید به این هدف 
برسید چه بودند؟ اغلب به یاد آوردن همین »چراها« 
به ما کمک می کنند وقتی دچار رخوت می شویم بار 

دیگر انگیزه پیدا کنیم.
در این حال، به این حرف کنفسیوس، فیلسوف برجسته 
فکر کنید: »مهم نیست چقدر کند حرکت می کنید، 
مهم این است که از حرکت کردن باز نایستید.« وقتی 
به میانه   راه رسیدید به حرکت رو به جلو ادامه دهید. 
خودتان را متعهد کنید که برای رسیدن به هدف تان 
کاری، هرچند کوچک، انجام دهید. هر آرزو و رویایی 
که در سرتان دارید حتما فرد موفقی پیش از شما به 
آن دست یافته است. پس برای انگیزه گرفتن آن فرد 

موفق را الگو و سرلوحه خود قرار دهید. 

اگر تپش قلب دارید
 این مطلب را بخوانید

اگر تپش قلب به همراه احساس اضطراب و استرس 
شکل می گیرد، احتمال تجربه یک حمله هراس وجود 
دارد. از دیگر نشانه های این شرایط می توان به تعریق 

بیش از حد، حال تهوع و لرزش بدن اشاره کرد. این 
حمالت زندگی فرد را در معرض تهدید قرار نمی دهند 
و در برخی موارد دریافت کمک روانی به همراه دارو 
می تواند در غلبه بر حمالت هراس به شما کمک کند. 
تپش قلب می تواند عارضه جانبی مصرف برخی داروها 

از جمله  آسم و اختالالت تیروئید هم باشد. 

اگر جرم گوش پوسته پوسته است
 نشانه اگزما است

اگر جرم گوش و کانال گوش شما پوسته پوسته و 
خشک است، می تواند در حقیقت نشانه ای از اگزما 
باشد، اما درمان آن بسیار آسان تر است. این شرایط 

جرم گوش که احتماال با درد همراه است، می تواند 
نشانه ای از ابتال به سوریازیس نیز باشد. بیماران به 
طور معمول از ابتال به این بیماری آگاه هستند، زیرا 
خارش های پوستی را در نقاط دیگر بدن مشاهده 
خواهند کرد، اما به طور قطع مواجهه با جرم گوش 

پوسته پوسته باید بررسی بیشتری شود.

خارش بدن  نشانه ای 
از مشکل کبد است 

کبدی که بیمار است می تواند موجب شکل گیری 
احساس خارش در سراسر بدن شود. دلیل دقیق این 
مساله همچنان نامشخص بوده، اما به نظر می رسد 

این احساس خارش با نمک صفرا مرتبط است. صفرا 
یک ماده گوارشی است که توسط کبد تولید می شود، 
اما در افراد مبتال به سیروز صفراوی اولیه )یک بیماری 
خود ایمنی کبد که موجب تخریب مجرای صفراوی 
می شود(، تجمع صفرا موجب شکل گیری نشانه های 

مشهودی مانند خارش می شود.

 چای “سیر” یک آنتی بیوتیک 
طبیعی است

سیر یک آنتی بیوتیک طبیعی محسوب می شود. این ماده 
غذایی حاوی آنتی اکسیدان هایی است که سیستم ایمنی 
بدن انسان را تقویت کرده و عفونت را از بین می برد. برای 

تهیه چای سیر می توانید به روش زیر عمل کنید: مقداری 
سیر تازه را به اندازه متوسط برش زده و آنها را در یک لیوان 
بریزید. آب جوش را به لیوان اضافه کنید. اندکی صبر کرده 
و در شرایطی که آب همچنان داغ است، تکه های سیر را 
خارج کنید.افزودن یک چای کیسه ای مانند چای سبز  به 

آب داغ موجب بهبود مزه و بوی آن می شود.

بعد از پایان عالئم مسمومیت 
غذایی به بدن آب رسانی کنید

با  مقابله  در  بدن  به  برای کمک  مایعات  مصرف 
مسمومیت غذایی ضروری است. اسهال و استفراغ 
بنابراین  باعث کم آب شدن بدن شود،  تواند  می 

یک  تواند  می  آب  کوچک  های  جرعه  نوشیدن 
شروع خوب باشد.

 نوشیدنی هایی که حاوی الکترولیت هستند، بهترین 
راه برای پیشگیری از کم آبی بدن در این حین است. 
مایعات پیشنهادی عبارتند از: نوشابه بدون رنگ ، 

چای بدون کافئین.

بوی بد دهان ممکن است از کمبود ویتامین B3 ناشی شود، به ویژه اگر خوب مسواک می زنید و نخ دندان استفاده 
می کنید و به طور کلی در رعایت بهداشت دهان و دندان کوشا هستید. کمبود ویتامین B3 به ضعیف شدن عملکرد 
کبد می انجامد.کبد روی عملکرد صحیح معده و روده ها تأثیر می گذارد و به همین دلیل اختالل در عملکرد آن به 
مشکالت گوارشی و در نهایت بوی بد دهان منجر خواهد شد. این کمبود در افراد الکلی موجب کاهش سطح انرژی 
می شود.برای جلوگیری از ابتال به کمبود ویتامین B3، مصرف ماهی های چرب، دانه  آفتابگردان و سبزیجاتی مثل 
چغندر توصیه شده است.به طور کلی، کمبود ویتامین چیزی نیست که تشخیص آن از سوی خوِد افراد به سادگی 
امکان پذیر باشد. چنانچه احساس می کنید عالئمی دارید که شاید به کمبود ویتامین مربوط باشند، حتما با یک پزشک 

مشورت کنید و از مصرف خودسرانه  قرص ها و مکمل های ویتامین بپرهیزید.

دیابت بیماری مهمی است که امروزه  10 درصد  مردم به آن مبتال هستند. نکات تغذیه ای برای پیشگیری و درمان 
کمکی دیابت. اجتناب از مصرف بیش از حد مواد غذایی شیرین )مانند نوشابه های گازدار، انواع مربا، عسل، نوشابه های 
انرژی زا، آبمیوه های صنعتی، بیسکوئیت، کیک ها و ...(،  استفاده از روش آب پز کردن، بخارپز کردن و کباب کردن به 
جای سرخ کردن غذا،  محدود کردن مصرف میوه های شیرین )مانند خربزه، هندوانه، انگور، خرما، کشمش، موز و ...( در 
برنامه غذایی،  کاهش مصرف فست فود )مانند سوسیس، کالباس و ...(،  کاهش مصرف روغن های جامد، کره حیوانی 
و مارگارین، استفاده بیش تر از سیزیجات،  اجتناب از مصرف بیش از حد مواد غذایی کنسروی، گوشت گوساله، بادمجان، 
حلیم، قارچ، کله پاچه و  افزایش مصرف غالت سبوس دار )مانند جو دو سر، نان سبوس دار، جو کامل، گندم کامل و ...( 

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دیابت: بیماری قند خون باالرفع بوی بد دهان

انسان های خوش اخالق همیشه در بین تمام اقشار جامعه 
طرفدار بسیاری دارند . در این مطلب چند روش برای خوش 
اقوام و  بین  پیشنهاد می کنیم. حتماً  به شما  اخالق شدن 
با آدم های خوش  اخالق برخورد کرده اید. این  دوستان تان 
یک قانون نانوشته است که هر قدر یک فرد خوش  اخالق تر 

باشد، دوستان بیشتر و روابط بهتری را تجربه خواهد کرد.
همیشه لبخند داشته باشید: برای اینکه خوش اخالق شوید، 
لبخند بزنید. به خاطر داشته باشید که خنده بر لب داشتن شما را 
فردی خونگرم و صمیمی جلوه می دهد. حتی اگر وضع روحی 
خوبی ندارید باز هم لبخند بزنید تا انرژی آن را در روند زندگی 

خودتان و دیگران احساس کنید.
آن ها کینه توز نیستند: این افراد کینه ای از دیگران به دل 
نمی گیرند. در عوض آن ها اشخاصی هستند که کوچکترین 
کار خوب شما را تالفی می کنند. آن ها افراد رنجوری نیستند 
و  مهربان هستند، در عوض این که بخواهند شرایط را بدتر 
کنند و یا به دیگران لطمه بزنند، به فکر پیدا کردن راهی برای 

بهتر کردن شرایط هستند.
آن ها با مالحظه هستند: این افرا نسبت به کاری که می کنند و 
 یا حرفی که می زنند با دقت و وسواس هستند. این افراد دروغگو
 نیستند و  برای ناراحت کردن طرف مقابل شان دنبال یک 

چیز منفی نمی گردند. آن ها می خواهند همه افرادی که در 
اطراف شان هستند احساس خوشحالی داشته باشند. آن ها 
دوست  ندارند به خاطر رفتارشان سایرین لطمه ای ببینند و 
یا خجالت زده و یا دستپاچه شوند. به این ترتیب، آنها مراقب 
رفتارشان هستند و جای این که سعی کنند فردی پرخاشگر و یا 

غمگین باشند، سعی می کنند مهربان و دوست داشتنی باشند.
را  منفی  کلمات  از  فهرستی  بریزید:  دور  را  منفی  کلمات 
با   و  کنید  تهیه  می آید،  تان  زبان  به  ناخودآگاه  گاهی  که 
خودتان عهد ببندید که هر هفته یک یا چند مورد از آن ها 

را کنار بگذارید.

چگونه خوش اخالق و خوش برخورد باشیم؟

آیه روز

و اگر خدا می  خواست قطعا شما را امتی واحد قرار می  داد ولی هر که را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد 
هدایت می  کند و از آنچه انجام می  دادید حتما سؤال خواهید شد. )سوره نحل، آیه 93(

سخن روز

یک حقیقت عظیم وجود دارد تو هر که باشی و کارت هرچه باشد وقتی واقعا چیزی را می خواهی ، دلیلش این 
است که آن تمایل از روح کائنات سرچشمه می گیرد و اصال تو برای همین ماموریت در زمین هستی. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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د 
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00 ) مدرن برتر(

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 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

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

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

به کارشناس خانم در رشته های 
مکانیک  و  برق  سازه،  معماری، 
- AutoCAD مسلط به نرم افزار 
 3DSMax - Carrier - Revit 
ترسیم  و  مربوطه  افزارهای  نرم   
نقشه های فاز 2 جهت کار در دفتر 

فنی و مهندسی نیازمندیم.
09382330798

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید کاغذ 
دیواری  و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

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

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

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

09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

جناب آقای پوریا سعیدی صاحب 
سند و پالک خودروی سواری

 پراید - سایپا 141 به شماره پالک
 52 ایران 363 ق 17، لطفا جهت 

انتقال سند با شماره 09157212240 
تماس حاصل فرمایید.

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  09156655054 - مهدی برگی

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231
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تقدیراز۱۲اثربرگزیدهدرجشنوارهمنطقهایشعرابنحسام

سهم خراسان جنوبی در ورزش ملی اندک است

اساسکاردرمدیریتبحران،مردمهستند جایگاهزندرنظامخلقتمغفولماندهاست

 در گردهمایی مسئوالن ورزش و جوانان  عنوان شد:

کار  اساس  گفت:  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
در مدیریت بحران و هنگام بروز حوادث، مردم هستند. به 
گزارش صداوسیما،نجار در کارگاه عملیاتی آموزشی سوانح 
و بالیا در اردوگاه روستای بهلگرد بیرجند افزود: در هنگام 
بروز حوادث، اولین امدادگران، اعضای خانواده هستند که به 
همین دلیل هر چه آموزش امداد و مدیریت بحران به مردم 
بیشتر باشد، کیفیت کار در مواقع بحران بیشتر است.وی در 
این کارگاه که با حضور 300 نفر از فرمانداران، شهرداران، 
بخشداران و مسئوالن دستگاه های اجرایی استان برگزار 
شد، گفت: فرماندهی عملیات در مواقع بحران باید واحد 
باشد و فرمانداران باید فرماندهی عملیات را در شهرستان ها 
به عهده بگیرند و مدیریت روانی حوادث به ویژه مدیریت 
رسانه و فضای مجازی را به خوبی انجام دهند. وی با تأکید 
بر اهمیت برگزاری کارگاه ها و مانورهای آموزشی امداد و 
افزود:  مسئوالن  و  مردم  برای  بحران  مدیریت  و  نجات 
تجهیزات امدادی باید به طور مستمر کنترل شود تا در مواقع 

بحران در کمترین زمان به جامعه هدف، خدمت رسانی شود. 
نجار، ناهماهنگی بین دستگاه های امدادی را مشکل کنونی 
مدیریت بحران کشور در هنگام بروز حوادث دانست و گفت: 
باید از ظرفیت همه دستگاه ها در همه شهرستان ها و حتی 
بخش ها به هنگام حوادث، استفاده شود. وی افزود: اساس 
کار، پیشگیری است چرا که اگر اقدامات پیشگیرانه همانند 
مقاوم سازی ساختمان ها را انجام دهیم دیگر نیازی به مقابله 
با حوادث نخواهد بود. رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز با 
اشاره به اینکه سازمان هواشناسی نقش اطالع رسانی را به 
عهده دارد ،گفت: این سازمان در مواقع حوادث و بحران نیز 
رابطه تنگاتنگی با دیگر دستگاه ها دارد.پرهیزکار افزود: در 
گذشته اگر حوادثی همچون سیل اتفاق می افتاد بسیاری از 
مردم کشور جان خود را از دست می دادند اما در 5 سال اخیر 
با پیشرفت های سازمان هواشناسی، تلفات جانی حوادث به 
کمترین تعداد رسیده و با این پیشرفت ها، مدیریت بحران 

به مدیریت ریسک تبدیل شده است.

 

نماینده ولی فقیه گفت: جایگاه عظیم زن در نظام خلقت و 
تکوین به واسطه فرهنگ غربی به فراموشی سپرده شده است. 
به گزارش مهر،حجت االسالم عبادی روز گذشته در دیدار 
جمعی از بانوان و مشاوران امور خانواده دستگاه های اجرایی 
استان افزود: در نظام خلقت آنچه خدا به عنوان ناموسش 
)دین( مطابق نیاز، فطرت و عقل از طریق وحی برای رشد و 
پرورش انسان داده به بازی گرفته شده است.وی گفت: بشر به 
عنوان انسانی لجوج و ناسپاس دین خدا را به بازی گرفته است 
همان طور که در سطح بین الملل اسم دین را روی مسائلی 

گذاشته اند که اصال ربطی به دین ندارد.عبادی گفت: برخی 
از بزرگان درجه یک اهل سنت وجود مقدس حضرت زهرا 
)س( را معجزه قرآن می دانند یعنی همان چیزی که بارها 
در مورد نزول سوره مبارکه کوثر شنیده ایم. وی بیان کرد: 
مناسبت روز زن و مادر مسائلی نیست که به بحث در آن ورود 
پیدا کرده و در یک سخنرانی حق این مطلب را ادا کرده باشیم 
بلکه چنین چیزی ممکن نیست زیرا هر یک از این مناسبت 
ها بحث مخصوص به خود و یک کتاب حرف دارد.عبادی 
افزود: آنچه به صورت عوامانه روز زن می نامیم با آنچه از زن 
 در جامعه تداعی می شود مساله نیست بلکه این مساله ای
 جهان شناسی است و اینکه نظام هستی در عالم تکوین و 
تشریع نظام احسن است.وی عنوان کرد: فهمیدن این مطلب 
سطحی نیست چون بحث های عمیق فلسفی، مطالب علمی 
و وحیانی دارد که باید عمق این مناسبت و جایگاه زن را پیش 
استاد و در عالم تکوین و خلقت بفهمیم تا متوجه شویم خدا چه 

کرده و در نظام احسن چه موجودی را آفریده است.

تربیت،نقشمهمیدرسندتحولبنیادینداردساخت۷۰کالسدرسدر»مهرشهر«بیرجند
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 
گفت: احداث ۷0 کالس درس منطقه مهرشهر بیرجند در 
اجرا است. به گزارش مهر، محمدرضا بیکی روز  دست 
افتتاح مدرسه ۱۲ کالسه خیرساز در  گذشته در مراسم 
منطقه مهرشهر بیرجند اظهار کرد: در مهرشهر بیش از ۸ 
هزار واحد مسکونی احداث شده که نشان از نیاز منطقه به 
مدرسه است. وی بیان کرد: باید ۲0۱ کالس درس برای 
سایت مسکن مهر ساخته می شد و تاکنون نیز ۸۴ کالس 

درس احداث شده است.
بیکی با بیان اینکه ساخت ۱۱۷ کالس درس در این منطقه 
از شهر بیرجند باقی مانده است، ادامه داد: در حال حاضر 
احداث ۷0 کالس درس در این منطقه در دست اجرا است 
و آستان قدس نیز پروژه های آموزشی در مهرشهر در دست 

اجرا دارد.وی افزود: جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان 
جنوبی هفته ابتدای اردیبهشت سال ۹۸ در مشهد مقدس 
برگزار می شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 
انتقاد از شهرداری گفت: پلمپ کردن مدرسه در حال ساخت 
به صالح نیست چرا که اکنون نیازها برای ساخت فضای 

آموزشی در شهر بسیار زیاد است.
بیکی با اشاره به افتتاح این مدرسه ۱۲ کالسه در منطقه 
مهرشهر، اظهار کرد: ساخت این مدرسه از سال گذشته با 
زیربنای هزار و ۷05 متر مربع آغاز شده و اکنون با هزینه 
کرد ۲ میلیارد تومان اعتبار از محل مشارکت خیرین و 
اعتبارات استانی به بهره برداری می رسد. وی یادآور شد: 
طی چند روز آینده عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه ۱۲ 

کالسه دیگر در منطقه مهرشهر بیرجند آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه آسایش و امنیت امروز 
جامعه مرهون تالش و صبوری مادران شهداست، گفت: 
وقتی سند تحول بنیادین را ورق می زنیم متوجه می شویم 
تربیت نقش به سزایی در جامعه دارد چراکه خروجی آن انسان 
کامل و انسان تراز انقالب است. به گزارش تسنیم، واقعی در 
همایش نگین خاتم به مناسبت والدت با سعادت حضرت 
زهرا)س( اظهار کرد: مادر سرشار از عشق و عاطفه است و 

عظمت و لطف مادر با هیچ مخلوقی برابری نمی کند.
وی ضمن تبریک روز مادر به همه مادران شهدا افزود: آسایش 
و امنیت امروز ما مرهون تالش مادرانی است که فرزندان خود 
را فدا کردند تا امروز با امنیت کامل در این مملکت زندگی 
کنیم.وی بیان کرد: بخش عمده ای از نیروهای شاغل در 
آموزش و پرورش نیروهای خواهر هستند که نقش مادری 

را ایفا می کنند چراکه دانش آموزان فرزندان ما هستند که 
در دست ما امانت هستند. واقعی با بیان اینکه 60 درصد 
جامعه را دانش آموزان تشکیل می دهند تصریح کرد: وقتی 
سند تحول بنیادین را ورق می زنیم متوجه می شویم تربیت 
نقش به سزایی در جامعه دارد چراکه خروجی آن انسان کامل 
و انسان تراز انقالب است.وی با اشاره به اینکه در همه دوران 
زنان نقش بسیار سازنده ای داشتند خاطرنشان کرد: همیشه 
اگر مردان توانستند رسالت و ماموریت خود را در خارج از خانه 
به درستی ایفا کنند قطعاً همسران و فرزندانی وجود داشتند 
که آنان را حمایت کردند.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی یادآور شد: شهدا حاصل دسترنج مادرانی هستند که 
تالش کردند و خون دل خوردند تا فرزندان شان که سرمایه 

آنان هستند را فدای اسالم کنند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

امروز ؛ برگزاری جشن گلریزان  
برای همدلی با کودکان استان 

 
نسرین کاری - امروز طبق روال همه ساله جشن 
گلریزان ساعت ۱۹ در سالن مخابرات بیرجند برگزار 
می شود و شاهد خلق زیباترین صحنه ها خواهیم 
بود. گلریزان به معنای رایج اجتماعی آن زاییده فرهنگ 
فتوت و پهلوانی مبتنی بر الگوهایی همچون “پوریا ولی” 
است که با تعمیم ریختن گل بر سر پهلوانان به گردآوری 
کمک برای افراد گرفتار و دربند گسترش معنا یافته است.
گلریزان به واقع ریختن و ایجاد گل زندگی و امید در 
چله سرما، رنج و سختی و گرفتاری است که با ریختن 
گلی از شاخسار زندگی خود باغ بقا و بهار وصل را به 
خانواده های در رنج هدیه می کنند. این مفهوم که تجلی 
اجرایی دستور دینی “انفاق” است، ساز و کار حمایتی 
متناسب با فضای اجتماعی و فرهنگی زندگی گذشته 
ایرانیان و نهادهای اجتماعی موجود آن دوره بوده است.
رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای خراسان 
جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: سال ۱3۷0 با توجه 
به شناسایی تعدادی دانش آموز نیازمند و بی سرپرست، 
ورزشکاران باستانی کار اقدام به جمع آوری کمک های 
مالی کردند و این مراسم در آن زمان با این هدف پایه 
گذاری شد. مهدی قمری اظهار کرد: ورزش زورخانه ای 
بخشی از فرهنگ ایرانیان است و هدف این ورزش هم 
توسعه جوانمردی، ایثار و کمک به دیگران است.وی با 
بیان اینکه  هم اکنون جشن گلریزان در بیرجند به باور 
و فرهنگ عمومی تبدیل شده است، افزود: با  پیگیری 
هایی که با مسئوالن استان انجام شد، امیدواریم شاهد 
برگزاری این مراسم در ۱0 شهرستان دیگر خراسان 
جنوبی باشیم. وی با اشاره به اینکه این جشن با هدف 
تامین پوشاک تعدادی از کودکان و یتیمان با مساعدت 
زورخانه امیر عرب بیرجند و هیئت ابوالفضلی،  آموزش 
و پرورش و کمیته امداد برگزار می شود، خاطر نشان 
کرد: امسال برای تامین پوشاک و کیف دانش آموزان 
حومه شهر )حاجی آباد و امیرآباد(  صرف خواهد شد. به 
گفته وی دانش آموزان نیازمند توسط آموزش و پرورش 
منطقه معرفی می شوند و بعد از اولویت بندی کمک 
های جشن گلریزان به دست آنها می رسد.رئیس هیئت 
ورزش های زورخانه ای خراسان جنوبی تاکید کرد: 
استدعا داریم همه مردم خیراندیش و نوع دوست هم 
استانی و بیرجندی در این مراسم حضور پیدا کنند تا با 
همت واالی آنها در آستانه سال شاهد لبخند بر چهره 
کودکان نیازمند باشیم.قمری افزود: با علی گویان شاهد 
حرکت عظیم مردم نوع دوست خواهیم بود و امیدواریم 
شعار امسال گلریزان یعنی »یا علی گفتیم  و لبخندی 
شکفت« محقق شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات

صداوسیما- طرح نظارت نوروزی تعزیرات، از دیروز 
همزمان با سراسر کشور آغاز شد. این طرح دیروز در 
سراسر کشور با حضور تیم های گشت مشترک تعزیرات 
و اصناف، آغاز شده است و تا ۱6 فروردین ۹۸ ادامه 
دارد.حمایت از مصرف کننده و اقشار ضعیف، کمک به 
سالم سازی فضای کسب و کار، نظارت و کنترل مفید و 
قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی، قاطعانه، سریع و دقیق 
با تخلفات احتمالی از جمله اهداف طرح نظارت نوروز ۹۸ 
است.مردم، شکایت ها و گزارش های خود را می توانند به 
سامانه ۱35 تعزیرات و ۱۲۴ سازمان اصناف اعالم کنند.

برگزاری جشن چهل سالگی انقالب 
در دانشگاه پیام نور بیرجند

کاری- روز گذشته به همت ستاد بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران جشن چهل 
سالگی انقالب با حضور روسای دانشگاه ها ، معاونین، با 
حضور حداکثری دانشجویان در دانشگاه پیام نور برگزار 
شد.  در این مراسم که بیش از ۱500 دانشجو مشارکت 
داشتند برنامه های متنوعی چون تئاتر، مسابقه،  موسیقی 

همراه با برش کیک تولد انقالب برپا شد.

۱۹ هزار جهادگر به مناطق محروم 
اعزام شدند

تسنیم-رئیس بسیج سازندگی با بیان اینکه از ابتدای 
امسال ۲۸0 طرح خدمات رسانی و محرومیت زدایی 
با هزینه ۱۷ میلیارد و500 میلیون تومان در استان اجرا 
شد، گفت: امسال ۱۹ هزار و 5۱6 نفر در قالب یکهزار و 
۸۴ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام شدند. 
هنری در نشست خبری برنامه های بسیج سازندگی 
در  محور  محله  گروه های خدمت رسان  کرد:  اظهار 
همه پایگاه های بسیج استان برای سال ۹۸ راه اندازی 
شده و مجمع خیرین در هر شهرستان برای کمک به 
گروه های جهادی برای سال آینده در دستور کار است.

تمامی دستگاه ها در قبال آسیب های 
اجتماعی   مسئول هستند

مهر-مدیرکل تبلیغات اسالمی با بیان اینکه تمامی 
مسئول  اجتماعی  های  آسیب  قبال  در  ها  دستگاه 
هستند،خواستار همت مضاعف برای رفع آسیب های 
اجتماعی شد.رضایی در یازدهمین جلسه کمیته فرهنگی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: اعضای این 
کارگروه اعضای یک خانواده اند و ما در اینجا کمیته ای 
هستیم که تک تک ما در حیطه کاری خود مسئول 
هستیم و باید کار همدیگر را نقد و بررسی کنیم تا بهتر 
از قبل عمل کنیم. رضایی افزود: هر دستگاهی بایستی 
زیر مجموعه خود و جامعه هدف خاص خود را حمایت 
و تقویت کند تا این زیر مجموعه ها با یک تالش 
مضاعف و دلسوزانه برای رفع آسیب ها تالش کنند.

خراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری 
در گردشگری غذا دارد 

بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  تسنیم-رئیس 
بیرجند، گردشگری غذا را یکی از جاذبه های گردشگری 
استان دانست و گفت: مسئوالن باید زیرساخت های 
الزم از جهت سخت افزاری، فکری و فرهنگی برای 
معرفی این جاذبه ها فراهم کنند. مجیدی در جشنواره 
هنر طعم های خراسان جنوبی اظهارکرد: در حال حاضر 
کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق 
بازرگانی بیرجند به همت فعاالن این بخش راه اندازی 
شده که یکی از بخش های مورد توجه در این کمیسیون 
حوزه گردشگری غذا است.وی بیان کرد: اگر قرار است 
سنت ها و آداب و رسوم این خطه به جاذبه گردشگری 
منطقه تبدیل شود باید الزامات کار رعایت شود و این 

موضوع در جلسات مختلف پیگیری شده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین  دانشگاه 
بیرجند و ورزش و جوانان خراسان جنوبی

ایسنا-تفاهم  نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره 
کل ورزش و جوانان منعقد شد.از اهداف این تفاهم نامه 
از  گیری  بهره  مشاوره ای،  خدمات  ارائه  به  می توان 
توانایی های طرفین، طراحی و برگزاری همایش ها و 
نشست های علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی و 
تبادل اسناد و داده ها نام برد.همچنین بهره  گیری از 
پتانسیل های موجود علمی، پژوهشی و ورزشی طرفین 
به منظور رشد و تعالی دانش، پژوهش و ورزش استان، 
بهره مندی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری طرفین 
و  علمی  آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها  برگزاری  و 

تخصصی از دیگر اهداف این تفاهم  نامه است.

قطعی 4 ساعته آب برخی مشترکان 
بیرجندی،  امروز

کاوش-آب برخی مشترکان بیرجندی امروز به مدت ۴ 
ساعت قطع می شود.به منظور انجام عملیات اصالح 
ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان امروز  شبکه و 
چهارشنبه ۸ اسفند آب  مشترکان خیابان های پونه و 
کوچه های پونه زوج از ۴ تا ۱۴ و فرد از 5 تا ۱5 و کوچه 
نیلوفر ۱0 از ساعت ۱0 تا ۱۴ با قطعی مواجه خواهد شد. 

آغاز ساخت مجدد بیمارستان خوسف از شنبه

صداوسیما-ساخت مجدد بیمارستان خوسف پس از 5 
سال وقفه از روز شنبه ۱۱ اسفند آغاز خواهد شد.معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  با 
بیان اینکه مبلغ قرارداد منعقد شده حدود ۱۴ میلیارد تومان 
است، افزود: اعتباری که امسال برای ساخت این بیمارستان 
اختصاص یافته 5 میلیارد تومان است که این هزینه ها از 
محل سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می شود.

صد درصد جمعیت شهری استان از نعمت
 گاز طبیعی بهره مند شدند

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به تزریق 
گاز به شهر دیهوک به عنوان آخرین شهر فاقد گاز در 
استان گفت: با تحقق این مهم تمام جمعیت شهری 
استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.هاشمی در بازدید 
از مراحل تکمیل طرح گازرسانی به شهر دیهوک اظهار 
کرد: با گازدار شدن شهر دیهوک به عنوان آخرین شهر 
فاقد گاز خراسان جنوبی برگ زرینی در تاریخ شرکت گاز 
استان رقم می خورد.وی افزود: با بهره مندی 30 شهر 
خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی، جمعیت تحت 

پوشش شهری استان به صد در درصد رسیده است.

 درب صادراتی قطعه منفصله مرز ماهیرود 
بازگشایی شد

تسنیم-مدیرکل گمرکات استان گفت: پس از یک سال و 
۴ ماه درب صادراتی قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی 
ماهیرود بازگشایی شد. خاشی در بازدید از مرز ماهیرود 
اظهارکرد: با پیگیری های فراوان استاندار درب صادراتی 
قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی پس از یک سال و ۴ 
ماه بازگشایی شد و باز شدن این درب برای تجار و بازرگانان 
بسیار موثر بود. وی بیان کرد: با بازگشایی این درب، هزینه 
های فعلی ترانزیت در مرز ماهیرود از ۱5 میلیون تومان 
به کمتر از ۸ میلیون تومان می رسد که این عالوه بر 
کاهش هزینه های تاجران، به نفع شرکت های حمل 
و نقل باری هم خواهد بود.خاشی با اشاره به اینکه برای 
رفع محدودیت صادرات ۴ قلم کاال با تجار و مسئوالن 
کشور افغانستان رایزنی هایی شده است، خاطر نشان 
کرد: در آینده نزدیک شاهد رفع این مشکل خواهیم بود.

5۰ هزار مترمکعب بتن سبک از بیرجند به افغانستان صادر می شود

مدیر کارخانه تولید هبلکس بیرجند و رئیس شورای مشورتی مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی گفت: ساالنه 30 درصد معادل 50 هزار مترمکعب از هبلکس های تولیدی که در واقع 
بتن های سبک هستند به خارج از کشور از جمله افغانستان و عراق صادر می شود.عابدی با بیان اینکه ساالنه بیش از ۱60 هزار مترمکعب هبلکس با کیفیت باال در بیرجند تولید می شود، اظهار  

کرد: در سه سال گذشته به صورت متوالی رتبه اول کیفیت این محصول را در کشور از سوی انجمن بتن سبک ایران و مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی کسب کرده است.

در مراسم اختتامیه جشنواره منطقه  ای شعر ابن 
حسام از ۱۲ برگزیده این جشنواره تجلیل شد. 
به گزارش ایسنا، دوشنبه شب 6 اسفند، اختتامیه 
و  برگزار  حسام  ابن  شعر  منطقه  ای  جشنواره 
طی آن با حضور مسئوالن کشوری و استانی از 
برگزیدگان در چهار بخش تجلیل شد. برگزیدگان 
بلوچستان،  و  سیستان  کرمان،  استان های  از 

خراسان جنوبی و خراسان رضوی بودند.

ریشه آسیب های فرهنگی و اجتماعی، 
شکاف بین جوانان و مفاخر ملی است

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور گفت: 
ریشه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی، 
شکاف بین جوانان و مفاخر ملی است. علیزاده،   در 
این آیین اظهار کرد : مایه سربلندی و افتخار است 
که سرزمین ایران زمین میراث گرانقدر و سرمایه 
پایان ناپذیر در گنجینه دارد و این مختص به یک 
منطقه خاص نیست بلکه در سراسر آسمان این 
پهنه گسترده، ستارگانی درخشان با پرتو افشانی 

خود راه را بر رهروان و پویندگان علم و حقیقت 
بزرگداشت  با  باید  افزود:  روشن ساخته  اند.وی 
اندیشه و آثار این بزرگان ضمن معرفی آن ها به 
تمامی نسل  ها ، در پاسداشت تالش ها و مرارت 
 های آنان کوشا باشیم و الگوی مناسبی را از آنان 

برای آیندگان ترسیم کنیم.

تبدیل ابن حسام به برند فرهنگی 
نیازمند همکاری تمام سازمان ها است

حسام  ابن  گفت:  نیز  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
خوسفی این پتانسیل را دارد که برند فرهنگی 
امر مهم  این  تحقق  اما  باشد  خراسان جنوبی 
نیازمند همکاری و تالش تمام مسئوالن و ارگان 
 ها است. صادقی با بیان اینکه ابن حسام خوسفی 
شاعر آئینی  است که نه تنها شاعر بلکه عارف 
به حقی بوده است، تصریح کرد: در این راستا 
جهاد دانشگاهی با همراهی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و حمایت سازمان های دیگر تالش 
می کند تا با برگزاری جشنواره منطقه  ای شعر ابن 

حسام، این شخصیت را در سطح ملی معرفی کرده 
تا در سطح بین  المللی نیز معرفی شود. وی افزود: 
جشنواره منطقه  ای شعر ابن حسام برای دومین 

سال متوالی حاصل کار مشترک بین سازمانی با 
مشارکت همه سازمان ها و بخش خصوصی است. 

کنگره ملی شعر ابن حسام تصویب شود
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: امیدواریم 
با مساعدت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و 

دیگر همکاران جهاد دانشگاهی کشور شاهد 
مصوب شدن کنگره ملی شعر ابن حسام در 
آینده نزدیک باشیم چراکه ابن حسام فراتر از 

منطقه ای است. 
مرادی اظهار کرد: برگزاری این گونه جشنواره ها 
شخصیت  معرفی  در  مؤثری  گام  می تواند 
شاعرانی مانند ابن حسام در کشور باشد، چرا که 
ابن حسام یگانه و بی نظیر در روزگار خود بوده و 

اولین سراینده شعر آئینی در کشور است.   

دانشگاه ها برای معرفی 
فرهیختگان تالش کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  هم 
در این مراسم گفت: دانشگاه ها باید جلساتی برای 
فرهیختگان و شاعران استان برگزار کنند تا مردم 
بیشتر با این شخصیت ها آشنا شوند.محمدرضا 
راشدمحصل، با بیان اینکه تذکره ها بخشی از 
افزود:  است،  برگرفته  در  را  حسام  این  زندگی 
ادبیات بهترین وسیله ارتباط بین مردم و زبان بین 
نسل ها است.وی با اشاره به قناعت، اخالق خوب 
و وارستگی ابن حسام خوسفی با اشاره به نقش 
پررنگ جهاددانشگاهی در معرفی این شخصیت، 
خاطرنشان کرد: دانشگاه ها باید جلساتی برای 
فرهیختگان و شاعران استان برگزار کنند تا مردم 

بیشتر با این شخصیت ها آشنا شوند.
در پایان این مراسم از تمبر یادبود این جشنواره و 
جلد کتاب “صهبای نرگس ۲” رونمایی شد. در 
این کتاب گزیده اشعار افراد شرکت کننده در این 

جشنواره چاپ خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
تعداد قهرمانان، باشگاه ها و سهم استان در ورزش 
ملی اندک است در حالی که بعد از برگزاری المپیاد 
ورزشی، جامعه ورزش متوجه شد که استعدادهای 
خوبی در خراسان جنوبی وجود دارد. به گزارش ایرنا 
، مهران سرپرست در گردهمایی مسئوالن ستادی 
و رئیسان ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و 
مسئوالن هیئت های ورزشی و دبیران سازمان 
افزود:  استان  نهاد ورزش و جوانان  های مردم 
باید استعدادها شناسایی شده و پرورش یابد که بر 
این اساس طرح پژوهشی را در شورای پژوهش 

تصویب کردیم.
وی یادآور شد: در حوزه مدیریت ورزش استان به 
سراغ برنامه راهبردی رفتیم که ۲ هفته دیگر این 
برنامه هم راستا با ظرفیت های قانون برنامه ششم 
در ۱۱ جلد برای ۱۱ شهرستان با یک مدل عالی 
ارائه می شود.مدیرکل ورزش و جوانان گفت: آنچه 
وزارت ورزش و جوانان در شاخص های ساختاری 
و عملکردی خود در سامانه مدنظر دارد در برنامه 
راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
لحاظ و تا پایان سال ۱۴00 هدف گذاری شده و 
چشم انداز ما این است که تا پایان آن زمان جزو 
۲0 استان برتر کشور باشیم . وی اظهار کرد: برای 
اینکه قهرمانان خوبی داشته باشیم سال آینده با 
همکاری آموزش و پرورش یک طرح 60 هزار 
نفری را اجرا می کنیم که شاید در کشور بی نظیر 

باشد و در قالب یک فراخوان عمومی نیز به 60 
هزار دانش آموز گواهینامه فعالیت های پزشکی 
می دهیم که از این تعداد چند هزار نفر شناسایی 
می شوند تا این تعداد در یک مکان بحث پرورش 
استعدادهای استان را شروع کنند. وی تصریح 

کرد: بعد از شناسایی استعدادهای برتر، مربیان را 
به کار می گیریم، استعدادهای شناسایی شده با 
محوریت مربیان بوده و هر ۲ ماه دانش آنها در 
مرکز سنجش قوای جسمانی استان به روز می 
شوند تا فرآیند شناسایی و پرورش استعدادها به 

مرحله مسابقات المپیاد نخبگان استانی برسد. 
سرپرست اضافه کرد: خراسان جنوبی به دلیل 
این  ادامه  به  نیاز  ریزی  برنامه  نوع  در  ضعف 
چرخه دارد تا با تداوم این حرکت بتوانیم قهرمانان 
و باشگاه های خوبی داشته باشیم که به عنوان 
نماد توسعه خراسان جنوبی بتوانند چرخ استان را 

به حرکت درآورند.

9 ماه گزارش پرافتخار از ورزش استان
مدیرکل ورزش و جوانان بیان کرد: ۹ ماه پرافتخار 
را در کنار یکدیگر تجربه کردیم و امروز با افتخار 

امور مجلس  امیررضا خادم معاون حقوقی،  به 
و  ورزش  وزیر  های  استان  امور  هماهنگی  و 
 جوانان این گزارش را تقدیم می کنم که ما را با 

استان های موفق دیگر مقایسه کنند.
وی گفت: ابتدای حضورم در مجموعه ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی به یک اداره کل وارد 
شدم که ۱۹ میلیارد و 500 میلیون تومان در 
حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در 
حساب باقی مانده بود و نیز یک تصویر کدر از 
حوزه فعالیت های آن نزد دستگاه های نظارتی 
استانی و ملی وجود داشت. وی بیان کرد: در حوزه 

استانداری، وزارت ورزش و دستگاه های نظارتی و 
جامعه هدف، تصویر شفافی نداشتند که کار را به 

محوریت نیروی انسانی خوب شروع کردیم. 
با افتخار می گویم که  سرپرست گفت: امروز 
اعتبارات سال ۹6 و ۹۷ حوزه ورزش و جوانان 
استان از مرز 35 میلیارد تومان گذشته و 3۴ پروژه 
ملی و استانی ، 6۲ پروژه خیرساز، 3۷ پروژه تفاهم 
نامه چمن مصنوعی محل بنیاد مستضعفان و یک 
استخر و یک سالن با کیفیت باال ساخته شده 
است.وی افزود: از ۱35 مکان ورزشی استان، ۹۷ 
مکان ورزشی امضای موجر نداشت یعنی سالن 
را تحویل داده بودیم و به هر شکلی که آن را 
به ما پس می دادند باید قبول می کردیم ، امروز 
کمیسیون ماده پنج امور باشگاه های استان یکی 
از باکیفیت ترین کمیسیون های کل کشور است.

وی اظهار کرد: ارتباط با وزارت ورزش وجوانان، 
ها  رسانه  و  اجرایی  و دستگاه های  استانداری 
تقویت شد و تصویر خوبی از اداره کل ورزش و 
جوانان ارائه شده که بیانگر این است این اداره کل 

می خواهد به مردم خدمات ارائه کند.

خدمت مسئوالن به دلیل چالش ها 
به خوبی دیده نمی شود

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور 
هر  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزیر  های  استان 
مسئول در هر جایی که قصد خدمت داشته باشد، 

چون چاله ها و مشکالت زیادی وجود دارد که رفع 
آن نیازمند زمان است آن خدمت مسئول به خوبی 
دیده نمی شود. امیررضا خادم افزود: واقعیت این 
است باید برای آیندگان شرایطی را فراهم کنیم که 
آنها در شرایط حساس کنونی نباشند و تقاضا دارم 
که سطح توقع جامعه ورزش و جوان را توجیه کنیم 
هرچند یک قهرمان انتظار دارد بعد از قهرمانی به 

او توجه شود. 
با مدیران کل  داد: در جلساتی که  ادامه   خادم 
مدیرکل  که  کردم  احساس  داشتم،  ها  استان 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی فردی کاربلد است 
و امیدوارم شرایط داخل استان به شکلی باشد که 
وی بتواند برای بهبود اوضاع ورزش تالش کند. 
وی گفت: اینکه آقای سرپرست پذیرفت از تهران 
به این استان بیاید برای ما موجب خوشحالی شد 
و متاسفم االن که اینجا با جان و دل کار می کند، 
مسائل و حرف و حدیث هایی برایش ایجاد کرده 
اند که این مسائل را به وزیر ورزش و جوانان منتقل 
کردیم و ایشان به طور قطعی اعالم کردند آقای 
سرپرست با قدرت به کارش در خراسان جنوبی 
آقای  که  ماه  این ۹  در  گفت:  دهد. وی  ادامه 
سرپرست مدیریت ورزش و جوانان این استان 
را عهده دار است 6 اعتبارنامه دیگر برای سازمان 
های مردم نهاد گرفته شده و سه اعتبارنامه دیگر 
هم به زودی می گیرند که این یعنی هر ماه یک 

سمن به سمن های استان افزوده شده است.

*نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با خانواده شهید 
کوشه ای و  وحید جلیلی جانباز ۷0 درصد دیدار کرد.

*روستای اسفندیار طبس از خراسان جنوبی در جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب برگزیده شد.

از  طبس  سنگ  زغال  صادراتی  محموله  *دومین 
ایستگاه مبادله پروده زغال سنگ طبس از طریق شبکه 

ریلی به چین بارگیری شد
*مرکز پایش و مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی با حضور 
رئیس سازمان هواشناسی کشور در بیرجند افتتاح شد.
*۲۲0 طرح اشتغالزایی از ابتدای سال برای مددجویان 

کمیته امداد امام خمینی بیرجند اجرا شد.
*خدمتی از راهیابی به فینال تفنگ سه وضعیت بانوان 

جام جهانی هند بازماند.
*مسئول اردویی و راهیان نور سپاه انصارالرضا)ع(گفت: 
پیش بینی می شود دو هزار و 500 نفر از خراسان جنوبی به 

مناطق عملیاتی جنوب  اعزام شوند.
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 پیامبر خدا صلی ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ً قَْوُل الَرُّجِل لِلَْمْرأَةِ »إنّي اُِحبُِّک« ال یَْذَهُب مِْن قَلْبِها اَبَدا

این گفته مرد به همسرش که »من تو را دوست دارم« هیچ گاه از قلب زن بیرون نمی  رود.
)وسائل الشیعه : ج 14، ص 10(

استقرار شرکت های دانش بنیان در دل دانشگاه ها
امضای قرارداد واگذاری مکان برای شرکت ها  بین دانشگاه صنعتی و پارک علم و فناوری

ظریف: نیاز به دلجویی ندارم

دکتر  با  اختصاصی  گفتگوی  در  آریا  خبرگزاری 
ظریف، دلیل استعفا را جویا شد که پاسخ ذیل متن 
پاسخ وزیر امور خارجه کشورمان به این سوال می 
باشد:»استعفای من صرفا به منظور دفاع از شان و 
جایگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجی بوده 
که آن را در کنار سایر توانمندی ها برای امنیت 
ملی ایران حیاتی می دانم. من ناراحتی و دلخوری 
شخصی ندارم و نیازی به دلجویی ندارم. به عنوان 
وزیر خارجه وظیفه داشتم به خاطر منافع ملی و 
اقتدار کشور در برابر رعایت نشدن جایگاه وزارت 
خارجه واکنش نشان دهم. بقیه گمانه زنی ها صرفا 

زاییده تخیالت افراد است.« 

ادعای کریمی قدوسی: استعفای 
ظریف قبول شده و قطعی است؛ 

رفتن زنگنه هم حتمی است

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خانه ملت با 
اشاره به استعفای ظریف گفت: از رفتن ظریف نه 
خوشحال می شوم و نه ناراحت؛ هرچند این خبر 
برای ما غیرمنتظره نبود و احتمال آن را می دادیم 
و  مذاکره  نوع  این  سرانجام  می دانستیم  زیرا 
کریمی  جواد  می رسد.  اینجا  به  توافق  نوع  این 
شده  قبول  ظریف  استعفای  کرد:  اظهار  قدوسی 
و قطعی است؛ رفتن زنگنه هم حتمی است یکی 
در شرف  دارد که  دیگر هم وجود  وزارتخانه  دو 
نماینده مردم در  این  استعفا و جابجایی هستند. 
آنجا که بحث اجرای  از  ادامه داد:  مجلس دهم 
روحانی  آقای  پیچید،  هم  در  تعهدات  و  برجام 
را مقصر می دانست و ظریف  ایشان  در جلسات 
اینکه »ظریف  با بیان  هم آقای روحانی را. وی 
دیگر ظریف دولت یازدهم نبود که اطاعت کند«، 

افزود: ظریف مقابل روحانی ایستاد.

فراکسیون والیی: ظریف باید بماند

استعفای  درباره  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
والیی  فراکسیون  نوشت:  ای  بیانیه  در  ظریف 
با اطالع از اختالفاتی که مدتی است بین آقای 
روحانی و آقای ظریف ایجاد شده معتقد است در 
شرایطی که امروز به وجود آمده است، فرار کردن 
با  اختالف  بهانه  به  چه  پاسخگویی  میدان  از 
رئیس جمهور باشد و چه به بهانه فشار مخالفان 
باشد از منظر مردم عزت ایجاد نمی کند بلکه آن 
عاقبت  و  ظریف  ماندگاری  موجب  که  مسیری 
بخیری ایشان می شود عبرت گرفتن از گذشته و 
اصالح اشتباهات و استفاده از تجربیات خود برای 
روزآمد کردن دستگاه دیپلماسی کشور است و در 
شرایط سخت فرار کردن از میدان پاسخگویی و 
باید  و وی  نیست  روحانی، درست  تنها گذاشتن 

بماند.«

نماینده مجلس: ظریف مدت هاست 
که با روحانی اختالف دارد

محمددهقان، نماینده مجلس گفت: به نظر می رسد 
ظریف مدت هاست که با رئیس جمهور دچار اختالف 
شده و معتقدم که اشتباهات ظریف نباید منجر به 
استعفای او شود، چرا که هنر یک دیپلمات در این 
است که اشتباهات خود را جبران کند نه اینکه تا 
دچار ناامیدی شود، خود را از میدان پاسخگویی خارج 
کرده و مردم و تیم همراه خود را تنها بگذارد لذا این 

امر مردانگی سیاسی نیست.

ذوق  زدگی نتانیاهو از استعفای 
ظریف؛ از دستش راحت شدیم

به  توئیتر خود  در  رژیم صهیونیستی  وزیر  نخست 
استعفای وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد.
بنیامین نتانیاهو در صفحه توئیتر خود به زبان عربی، 
نوشت: ظریف رفت، از دستش راحت شدیم. مادامی 
که من اینجا هستم، رژیم ایران به سالح هسته ای 

نخواهد رسید.

بازتاب گسترده سفر بشار اسد
 به ایران در رسانه های عربی

ایران  به  سوریه  جمهور  رئیس  دوشنبه  روز  سفر 
جمهور  رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  با  دیدار  و 
کشورمان بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی 
داشت. شبکه الجزیره با تیتر »به وقت تشکر؛ 
به  تهران«  در  خامنه ای  آیت ا...  محضر  در  اسد 
العربیه شبکه  پرداخت.  سفر  این   پوشش 
نیز با تالش برای نشان دادن تفرقه میان مسئوالن 
با  کشورمان در این دیدار، گفت: دیدار بشار اسد 
آیت ا... خامنه ای در غیاب روحانی و حضور سردار 
سلیمانی. شبکه روسیا الیوم نیز با انتشار ویدئو 
و تصاویری به بازتاب دیدار مهم بشار اسد با مقام 
معظم رهبری پرداخت. روزنامه الیوم السابع 
مصر نیز تصاویری از دیدار بشار اسد با مقام معظم 
رهبری و حسن روحانی رئیس جمهور ایران منتشر 
پرداخت.  دیدارها  این  از  جزئیاتی  بیان  به  و  کرد 
شبکه المیادین نیز گفت: برای اولین بار پس از 
آغاز بحران سوریه؛ اسد در تهران و دیدار با آیت ا... 

خامنه ای و روحانی.

 ملت ایران قوی تر از ۴۰ سال قبل 
و دشمنان آن ضعیف تر شده  اند

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار جمعی از مداحان 
کشور فرمودند: در این چهل سال، دشمنان با همه 
صف  اسالمی  انقالب  مقابل  در  امکانات  و  توان 
آرایی و ضرباتی را هم وارد کردند اما ملت ایران با 
توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها 
فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی 
جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است. 
ایشان گفتند: امروز صف بندی جبهه حق و باطل 
همان صف بندی های دوران پیامبران بزرگ الهی و 
دوران ائمه اطهار علیهم السالم است و همان گونه 
که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات 
امروز هم همان  نابود شد،  تبلیغات  و  تجهیزات  و 
سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل انقالب اسالمی است 
و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد.
در مقابل برنامه دشمن علیه خانواده بایستید

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره 
خاطرنشان  خانواده،  موضوع  جایگاه  و  اهمیت  به 
کردند: نظام خانواده، سنت الهی است اما دشمنان 
بشریت که همان جریان سرمایه داری بین المللی 
و صهیونیستی است تصمیم به نابودی بنیان خانواده 
در جهان گرفته اند، بنابراین باید برای حفظ و تقویت 
ارکان نظام خانواده در جامعه، همت گماشته شود.

رهبر انقالب : حمایت از سوریه
 را حمایت از مقاومت می دانیم

 و به آن افتخار می کنیم

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار رئیس جمهور سوریه، 
رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن آمریکا و 
استقامت رئیس جمهور و  را  مزدوران منطقه ای آن 
مردم سوریه و پافشاری آنان بر مقاومت خواندند و 
با تأکید بر لزوم مراقبت در مقابل توطئه های آینده 
خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی ایران، کمک 
به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان 
مقاومت می داند و از صمیم قلب به آن افتخار می کند.

از ایستادگی دکتر ظریف تشکر 
 می کنم/ دیوارهاباید برداشته شود 
حسن روحانی پس از استعفای خبرساز محمدجواد 
ظریف از وزارت امورخارجه که در راس اخبار رسانه های 
بزرگ دنیا قرار گرفته ، در پنجاه و هشتمین مجمع 
عمومی بانک مرکزی به این مسئله واکنش نشان داد 
و گفت: از ظریف، همتی و زنگنه به خاطر تحمل و 
مقاومت در فشارها به عنوان کسانی که در خط حمله 
ایستاده بودند و ایستاده هستند تشکر می کنم، عمدتا 
فشار بر این سه بخش بوده است و شکر خدا با وجود 
سختی های بسیاری که به ما وارد بوده آنها را تحمل 
کردیم و موفقیت های خوبی داشته ایم و باید این دو 
را در کنار هم قرار دهیم،اگر وزارت خارجه و بانک 
مرکزی کاری انجام می دهند برای مردم است.وی 
گفت:همه تالش ما، تالش برای ملت ایران است و هر 
کسی در مسئولیت خودش بار سنگینی به دوش دارد.

بشار اسد در دیدار با ما، از
 وزارت خارجه ایران تشکر کرد 

رئیس جمهور به سفر بشار اسد به کشورمان اشاره کرد 
و گفت: رئیس جمهور سوریه از دمشق به تهران پرواز 
کرد و خدمت مقام معظم رهبری رسید. با من هم 
مالقات داشت و گفت: این سفر صرفاً برای تشکر 
از ملت و دولت ایران و رهبر معظم انقالب و اتفاقاً از 
وزارت امور خارجه است و ضمن بحث هایش به طور 
صریح گفت از وزارت خارجه به خاطر کارهای بزرگی 
که امروز در منطقه انجام می دهد تشکر می کنم.

رهبری چند بار به من گفته اند
 با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم

رئیس جمهور با بیان اینکه نمی شود کشور را به دست 
10 تا 20 نفر داد، گفت: صاحب این کشور، این ملت 
است. واقعیت ها را به مردم نمی گویند؛ تا مشکل پیش 
می آید، می گویند مدیریت دولت. ما بودیم یا شما که 
این مشکل را به وجود آوردید؟ تصمیم گیر در این 
کشور یا مجلس است یا دولت یا رهبری. رهبری چند 
بار گفته اند من با این لوایح مشکلی ندارم. اگر عده ای 
بخواهند دور کشور دیوار بکشند، کار دولت را سخت 
می کنند. از همه خواهش می کنم، در هر خطی که 
هستند، دور دولت دیوار نکشید. وی افزود: اگر رابطه 
ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار 
مشکل می شود.تمام کشورهای دنیا در این گروه 
شرکت کرده اند؛ یعنی هیچکدام عقل نداشته اند؟ 

سال آینده سال مهار تورم است
روحانی با بیان اینکه سال آینده سال مهار تورم است 
و باید رشد تورم را متوقف کنیم، ادامه داد: تحقق این 
کار با آن چیزی که ما در این چند ماه اخیر دیدیم 
کامال امکان پذیر است، یعنی هم در تورم تولیدکننده 
هم در توهم مصرف کننده روند کاهشی را داشتیم، اما 
باید تالش بیشتری صورت بگیرد تا این امر به طور 
کامل محقق شود چرا که هدف ما مهار تورم است.

وزیر اطالعات: دولت
 بی عرضه و تنبل نیست

وزیر اطالعات بیان کرد:  دولت روحانی 5 سال  و 
نیم است که کار را آغاز کرده است و از این سال ها 
کرده  قیمت ها  ثبات  به  اقدام  را  نیمش  و  4 سال 
است. حتی نگذاشت دالر از 4 هزار تومان هم باال 
برود. حاال چه شده است که در این یک سال اخیر 
کشور  مشکالت  و  می گیریم  نادیده  را  تحریم ها 
می گوییم  و  می نویسیم  ناکارآمدی اش  پای  به  را 
حالی  در  است  بی عرضه  و  تنبل  ناکارآمد،  دولت 
ما  مشکالت  بلکه  نیست،  چنین  این  دولت  که 
ناشی از نتیجه کار ترامپ و آمریکاست. وی افزود:  
مدیریت  روحانی  دولت  می کنند  متهم  را  ما  آنها 
کند. حل  را  مشکالت  نمی تواند  و  ندارد  جهادی 

عکس:قاسمی

  

امین جم - عصر دیروز جشن والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز زن ، در سینما بهمن توسط مخابرات منطقه استان 

برگزار شد.

بانوان همکار ما با تالش خود
 زحمات زیادی کشیده اند

در ابتدای این مراسم مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی ضمن 
گرامیداشت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن ، با بیان 
اینکه این روز را به بانوان همکار خود صمیمانه تبریک می گویم ، 
عنوان کرد: از بانوان همکار خود که با تالش و کوشش و کمترین 
اند برای مجموعه مخابرات کشیده  زیادی   توقعات زحمات 
تشکر ویژه دارم. عیدی زاده ادامه داد: مخابرات استان با همت 
پرسنل خود ظرف ۴ سال اخیر همواره حائز رتبه های دوم 
 و سوم بین مخابرات های کشور بوده است که بر خود الزم 
می دانم از همت و همدلی این عزیزان تشکر ویژه داشته باشم 
و امیدواریم امسال با پشتکار ، همدلی و همراهی شما تالشگران 

عرصه ارتباطات به رتبه اول دست یابیم.

بانوان با همت و پشتکار توانسته اند گام های
 بلندی در مخابرات منطقه بردارند

مشاور امور بانوان مخابرات منطقه استان نیز در این جلسه 
ضمن تقدیر از جایگاه زن در جامعه ، با بیان اینکه بانوان با 
 همت و پشتکار توانسته اند گام های بلندی در جامعه بردارند ،
گفت: بانوان خود و ظرفیت هایشان را به خوبی به جامعه 
اثبات کرده و نشان داده اند توانایی باالیی دارند. وی در ادامه 
از زحمات سرکار خانم خیاط، یکی از بانوان نمونه تقدیر و 
هدایایی به ایشان اهدا شد. همچنین طبق اسامی گرفته شده 

در ابتدای جلسه، به افرادی که نام فاطمه و یا زهرا داشتند 
جوایزی تقدیم شد.

یازده برنده خوش شانس معرفی شدند
یکی از مهمترین بخش های این جشن بزرگ ، اهدای جوایز 
به 11 نفر از برندگان خوش شانس کمپین های همراه اول بود 

که به ازای هر نفر مبلغ 100 میلیون اهدا شد. 
اسامی برندگان به شرح ذیل است : 

1 - مهدی براتی
2- نعیمه جهانی

3- اختر حبیبی فر
۴- معصومه زارعی

5 - محمد حسین سبزیان
6- محمدرضا علیزاده

7-معصومه مالکی
8- علیرضا محمدی چهکند

9- رجبعلی معینی
10- محسن نیک
11- مریم یوسفی

تأکید بر اهمیت امنیت اطالعات 
سیستم ها در فضای مجازی 

در ادامه نیز مهندس اختر کارشناس امنیت شبکه مخابرات 
منطقه ، توضیحاتی درخصوص امنیت اطالعات و جلوگیری 
از هک شدن سیستم ها و دزدی های شایع شماره بانکی از 
طریق فضای مجازی ارائه کرد.در پایان این مراسم نیز یک 

فیلم سینمایی اکران شد.

11 برنده خوش شانس همراه اول معرفی شدند
عکس: احمدرضا ریوندی

نامه همکاری و قرارداد واگذاری  حسینی- ظهر دیروز تفاهم 
فضایی در دانشگاه صنعتی بین پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 
و این دانشگاه منعقد شد. هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی با بیان این 
که فضای مد نظر فقط در ایام امتحانات استفاده می شده و غیر از 
آن بالاستفاده بود، عنوان کرد: براساس این تفاهم نامه ، این فضا به 
دانشجویان و شرکت های دانش بنیان اختصاص داده می شود.وی 
با تاکید بر این که وظیفه ذاتی ماست تا بدون چشم داشت ، توقع یا 
اخذ هزینه ای ، این فضاها را فراهم کنیم، اضافه کرد: 50 درصد از 
این مکان در اختیار پارک علم و فناوری و 50 درصد دیگر در اختیار 
مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه صنعتی خواهد بود.رئیس دانشگاه 
صنعتی خاطرنشان کرد: تمام سخت افزار و نرم افزارهای دانشگاه در 
اختیار این موضوع قرار خواهد گرفت، زیرا تنها این خدمات از دوران 

مسئولیت ما باقی می مانند.

 ایجاد اشتغال برای دانشجویان
 درکنار فرهنگ سازی کارآفرینی

 ناصری رئیس پارک علم و فناوری هم ضمن تشکر از ریاست دانشگاه ،
عنوان کرد: جامعه هدف پارک علم و فناوری، دانشگاه ها هستند و 
قصد داریم از طریق این مراکز علمی به اهداف مان دست یابیم. وی 
با بیان این که پارک علم و فناوری به خودی خود زیرساخت ندارد 
و مطابق قانون نیز باید همین گونه باشد، اضافه کرد: با این که درب 
پارک به روی همگان باز است اما فقط می توان از هسته های فن آور 
حمایت کرد، نهادهایی همچون دانشگاه ها هستند که توانایی تامین 
زیرساخت را دارند. به گفته وی از طرفی راه اندازی و تامین این گونه 
فضاها در دانشگاه ها ، عالوه بر فراهم کردن ظرفیت برای کسانی 
که مایل به ایجاد شغل برای خودشان هستند، سایر دانشجویان را 
نیز راغب به انجام این قبیل فعالیت ها می کند و به نوعی در این 

زمینه که منتظر شغل کارمندی نباشند فرهنگ سازی می شود. 
رئیس پارک علم و فناوری با اشاره به این که هدف بلند مدت ، اخذ 
مجوز مرکز رشد توسط خود دانشگاه صنعتی است، یادآورشد: اکنون 
بخش اول یعنی زیرساخت فراهم شده و گام بعدی که آوردن شرکت 
های دانش بنیان و آشنایی دانشجویان با این فعالیت ها است را در 
پیش داریم. ناصری همچنین تاکید کرد: در این جا بخش خصوصی 
مستقر خواهد شد و باید مراقب بود با آن ها همین گونه برخورد شود 

و نگهبانی دانشگاه یا سایر بخش ها گرهی در کارشان ایجاد نکنند.

 امیدواریم شرکت هایی مستقر شوند
 که حرفی برای گفتن داشته باشند

مودی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیز با 
بیان این که مدت هاست به دنبال امضای این قرارداد بودیم ، 
ادامه داد: 2 سال پیش پیشنهادی از سمت پارک علم و فناوری 
برای ایجاد مرکز نوآوری داده شد و پس از پیگیری کار سرانجام 
به  بازدید  برای  فناوری کشور  و  علم  معاونت  از  امسال  خرداد 
بیرجند آمدند. به گفته وی معاونت علم و فناوری 200 میلیون 
تومان برای تجهیز مرکز تخصیص داده که بخشی از این مبلغ 
واریز شده است. وی به ۴ فضای داخل این مرکز اشاره کرد و 
توضیح داد: بخش اول ورودی سالن و میز اطالعات بوده، پس 
مهیا  استارتآپی  تیم   8 استقرار  برای  استارتآپی  فضای  آن  از 
شده است، فضای دیگری نیز برای استقرار 10 شرکت در نظر 
گرفتیم. همچنین فضای استراحت هم تعبیه شده است.مودی 
با تاکید بر این که دسترسی دانشجویان به تیم ها و شرکت ها 
راحت بوده و می توانند با آن ها ارتباط بگیرند، ابراز امیدواری 
کرد: تیم ها و شرکت هایی در این مکان مستقر شوند که حرفی 

برای گفتن داشته باشند.


