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عیدی برای کارگران
امسال شاید عید رنگ و بوی همیشه 
باشد. شرایط  برای بسیاری نداشته  را 
اقتصادی سخت شده و افزایش قیمت 
ها باعث شده قدرت خرید مردم کاهش 
یابد. این موضوع تاثیر بسزایی نیز در 
وضع کارخانه های تولیدی و صنعت 
کشور دارد. افزایش قیمت مواد اولیه و 
در کنار آن کاهش تقاضای بازار ، باعث 
مطالبات  افزایش  و  مشکالت  بروز 
معوق کارگران شده است. شاید یکی 
از بهترین راه های همیاری و همراهی 
در این شرایط سخت با جامعه ، خرید 
کاالی ایرانی باشد.کاالی ایرانی جدای 
از تضمین کیفیت و اصالت کاال، چرخ 

اقتصاد کشور را... )مشروح در صفحه 2(
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نان مردم را درست کنید
 بعد به فکر شیرینی باشید

صفحه 2

 

بشار اسد برای تشکر از
 رهبری و مردم به ایران آمد

واکنش سردار سلیمانی 
به استعفای وزیر خارجه

روحانی با استعفای
 ظریف موافقت نکرد

تصویب  30 میلیارد تومان اعتبار
 برای مدیریت بحران ها در استان

در شورای مدیریت بحران خراسان جنوبی مطرح شد:

برگزاری دومین نشست علما، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت خراسان جنوبی

بازسازی راه های خراسان جنوبی؛  نیازمند اعتبار ۹۶ میلیاردی
به همت دانشگاه جامع علمی -کاربردی خراسان جنوبی

نخستین رویداد استارت آپی 
عناب در بیرجند برگزار شد

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

به مناسبت درگذشت

 مرحـومه مریـم دالور
)همسر آقای مرتضی غالمزاده کارمند امور مالیاتی(

جلسه ترحیمی امروز  پنجشنبه ۹۷/۱۲/۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل مسجد امام جعفر صادق 
 )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های :  غالمزاده ،  دالور و  سایر بستگان

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 امروز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۹ از ساعت ۱۴ الی 
 ۱۵ 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

باغ یا محوطه دیوارکشی شده اطراف بیرجند یا در شهرک 
 صنعتی دارای حداقل 30 متر فضای مسقف و 300متر فضای  باز

دارای امتیازات آب و برق جهت اجاره نیازمندیم.
09018374800

بیکرانش  الطاف  سایه  در  که  شاکریم  را  رحمان  خداوند 
عنایت،  پرتو  در  بتوانیم  تا  نمود  عطا  ما  به  که  و صبری 
محبت و همدردی دوستان و آشنایان مصیبت فقدان پدر 
 گرانقدر  و عزیزمان را تحمل نماییم. لذا وظیفه می دانیم
ضمن تشکر از نماینده محترم ولی فقیه در استان،  کارکنان 
ادارات و سازمان ها و تمامی سروران ارجمندی که با تشریف 
فرمایی از راه دور و نزدیک و شرکت در مراسم تشییع و 
تدفین و ترحیم و یا ارسال پیامک، تماس تلفنی، درج آگهی، 
 اعالمیه، بنر و تاج گل بر ما منت نهاده و تسکین بخش
 آالم ما بودند نهایت سپاس و تشکر قلبی خود را ابراز نماییم. 

لذا بدینوسیله به اطالع می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

 عالم ربانی حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد رونقی

 )امام جماعت فقید مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو(
 جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰/۴۵ صبح در محل مسجد 

صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو )واقع در خیابان قائم( برگزار می گردد 
حضور کلیه سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود. 

خانواده رونقی و فامیل وابسته

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: بر اساس 
آئین نامه معامالت داخلی خود، کاالهای مستعمل و راکد خود 
شامل: لوله، اتصاالت، پمپ و موتور شناور، آهن قراضه، لوازم 

اداری، کنتور، تانکر و سایر موارد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام مدارک خواسته شده 
در دعوتنامه مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۱2/2۵ به 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی واقع در بیرجند - بلوار 
شهدای عبادی - روبروی پست برق تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال 
 نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 کلیه هزینه جابجایی و حمل کاالها و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود.  
 تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱2/2۶ خواهد بود.
ضمنا اسناد و دعوتنامه مزایده از طریق وب سایت شرکت آب و فاضالب خراسان 
 جنوبی و سایت ملی مناقصات و سایت معامالت آب و فاضالب کشور قابل دریافت است.

http://iets.mporg.ir            www.abfa-khj.ir

دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره ۲ 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

جلسه ترحیم مرحومه مفغوره

سّیده جلیل القدر بی بی طاهره هاشمی
همسر حاج محمدعلی سیاری 

 والده سردار سیاری و دکتر سیاری رئیس دانشکده کشاورزی 
امروز پنجشنبه ۹ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در محل مسجد باقر العلوم)ع( 

برگزارمی شود، حضور شما سروران معظم موجب آرامش روح آن مرحومه خواهد گردید.

از طرف خانواده های: سیاری ، هاشمی و فامیل وابسته
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یارانهنانافزایشمییابد

باشگاه خبرنگاران- نمایندگان با افزایش یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ موافقت کردند.نمایندگان در جلسه علنیروز گذشته مجلس 
شورای اسالمی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با افزایش یارانه نان و خرید تضمینی گندم
 موافقت کردند.

سرمقاله

عیدی برای کارگران
 *امین جم

امسال شاید عید رنگ و بوی همیشه را برای بسیاری 
نداشته باشد.شرایط اقتصادی سخت شده و افزایش قیمت 
ها باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد.این موضوع 
تاثیر بسزایی نیز در وضع کارخانه های تولیدی و صنعت 
کشور دارد.افزایش قیمت مواد اولیه و در کنار آن کاهش 
تقاضای بازار ، باعث بروز مشکالت و افزایش مطالبات 
معوق کارگران شده است. شاید یکی از بهترین راه های 
همیاری و همراهی در این شرایط سخت با جامعه ، خرید 
کاالی ایرانی باشد.کاالی ایرانی جدای از تضمین کیفیت 
و اصالت کاال، چرخ اقتصاد کشور را نیز به حرکت در می 
آورد. در این روزها که همه در حال پیش بینی برای خرید و 
گشتن مغازه های متنوع برای پیدا کردن البسه نو با قیمت و 
کیفیت مناسب هستند، کاالی ایرانی با توجه به رنج قیمتی 
و کیفیت مطلوب و مورد اطمینان آن، می تواند جایگزین 
بسیار خوبی برای کاالهای خارجی باشد.در نگاه کلی نیز 
خرید کاالی ایرانی و تولیدی دست مردمان همین مرز و 
بوم، اقتصاد کشور را بهبود می بخشد.این مهم را نیز باید در 
نظر گرفت که در شرایط فعلی و سختی کار تولیدکنندگان، 
باشند.کارخانجاتی  توانند کمک حال خوبی  مردم می 
که این روزها به سختی نفس می کشند و امیدوارند به 
بهانه عید ، نفسی تازه کنند. متاسفانه به دلیل تحریم ها 
و مشکالت داخلی و خارجی که کشور با آن مواجه شده 
است، تولید کنندگان نیز آن طور که باید حمایت نمی شوند 
و قربانی این شرایط هستند. تنها کور سوی امید همین 
 حمایت مردم از آنان است که بتواند چون معجزه ای ، 
شرایط را بهبود بخشد.امیدواریم با همیاری تمامی آحاد 
جامعه از این مرحله سخت عبور کنیم و برگ زرین دیگری 
در تاریخ ایران به یادگار بگذاریم و با خرید کاالی ایرانی به 
کارگران و تولیدکنندگان کشورمان عیدی دهیم تا حالوت 

آن ، در این روزها کام شان را شیرین کند.

کاهوراگرانتراز۸۷۷۵توماننخرید!

اقتصاد آنالین- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
مدعی شد: مراکز عرضه کاهو را به زیان می فروشند 
چرا که حداقل ۵۰ درصد این محصول سبزی و صیفی 
به دلیل کیفیت پایین تولید و حمل دورریز است. کارگر 
قیمت هر کیلوگر کاهو برای فروشندگان را 4۰۰۰ تومان 
تا 6۵۰۰ تومان عنوان کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
توسط  کاهو  عرضه  قیمت  حداکثر  سبزی  و  میوه 
مردم  از  اعالم کرد. وی  تومان  را ۸77۵  فروشندگان 
خواست: هر نوع گران فروشی را به اتحادیه و دستگاه 
های ذیربط دیگر گزارش دهند چرا که گزارش های 

مردمی در اولویت رسیدگی به تخلفات قرار می گیرد.

مهر- با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسالمی وام 
زوجین ۳۰  از  برای هر یک  در سال ۹۸  ازدواج جوانان 
میلیون شد.نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس 
شورای اسالمی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه ۹۸، بند )الف( تبصره ۱6 را به تصویب رساندند. بر 
اساس این مصوبه، به  منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک 
از محل  است  موظف  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی، تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها 
ازدواج دریافت  وام  تاکنون  و  از ۱۳۹6/۱/۱ می باشد  بعد 
تسهیالت  نماید.  پرداخت  نخست  اولویت  با  ننموده اند، 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۳۹۸ 
بازپرداخت  با دوره  ریال  سیصد میلیون )۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.بانک مرکزی 
می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در 

این زمینه بپذیرد.  

تسنیم-مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از پایان بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت بسته حمایتی 
خبر داد و گفت: از بین این افراد، یک میلیون نفر مستحق 
دریافت بسته حمایتی شناخته شدند که از هفته آینده رقم 
ریالی بسته به حساب آنها واریز می شود.احد رستمی مدیرکل 
امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
بررسی تمام اعتراضات ثبت شده از سوی خانواده ها و افرادی 
که نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی معترض بودند، 

اظهارکرد: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ نفر اعتراضات خود را 
در دو سامانه ۸#*۱4۲* و ۸#*۱4۲۰* ثبت کردند که به 
تمام این اعتراضات رسیدگی شد. مدیرکل امور رفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تصریح کرد: بر همین اساس، از 
بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که نسبت به عدم دریافت 
بسته حمایتی خود معترض بودند، یک میلیون نفر شرایط 
دریافت بسته حمایتی را داشتند که هفته آینده رقم ریالی 

بسته حمایتی خود را دریافت خواهند کرد.

حسابهایبانکیفاقدشمارهملیمسدودمیشود
ایسنا- مجلس در مصوبه ای مقرر کرد حساب های بانکی 
اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه 
ملی مسدود می شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنیروز 
 ،۹۸ بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در  و  مجلس  گذشته 
بند الحاقی سه بند و تبصره ۱6 را به تصویب رساندند که 
براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، 

مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱. بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از 
اشخاص  بانکی  قانون حساب های  این  الزم االجرا شدن 

حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی 
را مسدود نماید.

۲. کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس 
درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی 
و اطالعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی 
و بین بانکی( مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار دهند.
برای  اعتبار،  و  پول  با تصویب شورای  بانک مرکزی   .۳
شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب 

با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه ای )سقفی( را تعیین 
کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه )سقف( را برای 
اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی )درون 
مشروط  پرداخت،  ابزارهای  سایر  و  بانکی(  بین  و  بانکی 
به درج »بابت« و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید. 
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری 
می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب 
بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند )ج( مستثنی 

شوند.

زمانتوزیعبستهحمایتیجاماندگانوامازدواج60میلیونتومانشد

سالآیندهمبلغیارانه
نقدیتغییرینمیکند

مصارف  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ایسنا- 
هدفمندی را تعیین کردند، سال آینده مبلغ یارانه نقدی 
نیز تغییر نمی کند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از مصارف  خانوارها  غیرنقدی  و  نقدی  یارانه  پرداخت 
کردند،  تعیین  ریال  میلیارد   4۱۱,۰۰۰ را  هدفمندی 
همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق 
افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از 
مصارف هدفمندی را ۰۰۰, ۸4 میلیارد ریال تعیین کردند.

توزیعگوشتکوپنیردشد

مشکالت  درباره  کشاورزی  جهاد  وزیر  میزان-حجتی، 
در توزیع گوشت اظهار کرد: زمانی که تفاوت قیمت بین 
گوشت توزیعی و بازار وجود دارد و توزیع هم به صورت 
باز و محدود باشد، این مشکالت رخ می دهد که برخی 
برای رفع آن پیشنهاد توزیع کوپن دادند که رد شد و حال 
داد: ادامه  دارد.وی  هدفمند گوشت ضرورت  توزیع   نیز 
می گویند قاچاق باعث افزایش قیمت شده درست نیست، 
چرا که ۵۸ میلیون دام سبک در کشور تولید می شود، در 
حالی که حجم قاچاق حدود یک میلیون راس است و این 
مقدار نمی تواند نقش آنچنانی در قیمت ها داشته باشد.

صادراتسیبوپرتقالممنوعشد

ستاد  جلسه  در  گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
تنظیم بازار مقرر شد فعال صادرات سیب و پرتقال تا بعد 
از عید ممنوع شود .رضا رحمانی گفت: وزارت کشاورزی 
که مسئولیت تأمین اقالم اساسی مانند گوشت و مرغ را 
دارد در این جلسه گزارشی از میزان ذخایر اقالم اساسی 
در  کشاورزی  جهاد  وزیر  آن  اساس  بر  که  کرد  ارائه 
خصوص تامین کاال های اساسی اطمینان داد.وی افزود: 
تصمیم گرفته شد واردات در مقابل صادرات انجام شود 
و کسانی که صادرات داشته اند بتوانند در قبال آن اقالم 
مصرفی را وارد کنند. رحمانی گفت: در خصوص بحث 
گوشت قرمز معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد که 
ثبت سفارش و تامین ارز با ارز نیمایی برای واردات 

تسهیل شود و به وفور بین مردم توزیع شود.

روحانیبااستعفایظریفموافقتنکرد

روحانی،رئیس جمهور در پاسخ به نامه »محمد جواد 
ظریف« گفت: از آنجا که شما را به تعبیر رهبر معظم 
انقالب “امین، غیور، شجاع و  متدین” و در خط مقدم 
ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا قرار دارید؛ 
پذیرش استعفای شما را بر خالف مصالح کشور می 

دانم و با آن موافقت نمی کنم.

واکنشسردارسلیمانیبهاستعفایوزیرخارجه

سردار سلیمانی در واکنش به استعفای وزیر امور خارجه   
و اظهارنظرهای پیرامون آن گفت: آقای ظریف مسئول 
سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران است و همواره 
مورد تائید و حمایت مقامات عالی نظام بوده است.وی 
افزود: ایشان برای تامین منافع ملی کشور پیوسته 

اقدامات ارزشمندی را در سطوح گوناگون انجام داده است.

بشاراسدبرایتشکرازرهبریومردمبهایرانآمد

جانشین قرارگاه ثارا... )ع(گفت: بعد از پیروزی جبهه 
مقاومت در سوریه، بشار اسد به ایران آمد تا حضورا از 
رهبر معظم انقالب و مردم ایران تشکر کند. کوثری 
گفت: مردم سوریه مظلوم واقع شدند، آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و عربستان گروه هایی همچون داعش را 

فعال کردند و آنها را به جان این مردم انداختند، ما باید به آنها کمک می کردیم.

وزارتخارجهمسئولپاسخگوییبرجاماست

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت:وزارت 
خارجه مسئول پاسخگویی برجام است چراکه حضرت 
آقا گفتند به آمریکایی ها اعتماد نکنید و این دوستان 
همه این تذکرات را به خوبی رعایت نکردند. سخنگوی 
وزارت خارجه می گوید روند خیلی مثبت است،این مثبت 
است که می گویند ما شما را از صدام هم بدتر می دانیم؟ این تحقیر ملت است.

نانمردمرادرستکنیدبعدبهفکرشیرینیباشید

آیت ا... نوری همدانی،مرجع تقلیدگفت: گاهی می بینیم 
تلویزیون می گویند شیرینی برای شب عید  که در 
فراهم کرده ایم؛ درحالی که مردم نان پیدا نمی کنند 
بخورند؛ چطور به فکر شیرینی شب عید هستید؟ ابتدا 
باید نان برای مردم فراهم و مشکل معیشت مردم را 

حل کنید سپس به فکر شیرینی شب عید باشید.

روحانیادعامیکندرهبریبالوایحموافقاند!!

حجت االسالم مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور ادعا کرده که رهبری 
گفته اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ 
چه اشکالی دارد ایشان که رئیس جمهور هستند طی 
مکاتبه ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت 
با این لوایح اعالم کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟

حملتخصصیاثاثیهمنزلباکادریمجربوماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 

* 100 درصد تضمینی *
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر فشاری کریمپور 
۲- شرکت تیران سازه اداره راه بیرجند 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره ۱5356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- کوره آجر 
فشاری کریمپور ۲- شرکت تیران سازه اداره راه بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای موسی شاکری نسب با کد شناسایی بیمه 
65۹۱5۹0۹ ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی آجر زنی و آماتور بند  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 ۱5 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.
دبیرخانهمشاغلسختوزیانآوراستانیمستقردرادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانجنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره ۱5356 / ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی حیدری  با کد شناسایی بیمه 68۹۱۴553 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی اپراتور دستگاه  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 ۱5 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.

دبیرخانهمشاغلسختوزیانآوراستانیمستقردرادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانجنوبی
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میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی دارای 
پالک ثبتی شماره پنج هزار و یکصد و شانزده فرعی از هفده فرعی از دویست و چهل و نه اصلی بخش ۲ شهاباد )5۱۱6 

فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹- اصلی( به نشانی بیرجند، خیابان مدرس 5۲، پالک ۴5 ملکی آقای مهدی حاجی پور فرزند غالمرضا به شماره 
ملی 065۱68۴۲0۱که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3۱030 صفحه ۱۷8 دفتر جلد ۲00- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده 
است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱0 متر پی دیواریست به پالک 5۱۱۷ فرعی شرقا به طول ۲5 
متر پی دیواریست به پالک 5۱۱5 فرعی جنوبا به طول ۱0 متر پی دیواریست به کوچه غربا به طول ۲5 متر پی دیواریست به پالک 
5۱۱۴ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۱0۱۱8۱ مورخ ۹5/۹/۲3 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 بیرجند در 
قبال مبلغ ۲/۲۷۲/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای محمدرضا حاجی پور فرزند مهدی به شماره ملی 
0653۲۲6۷۲۱ برای مدت سه ماه در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است.چون متعهد و راهن ظرف مدت 
مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده 3۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند 
راجع به وصول مبلغ ۲/۲83/۲۱۱/65۷ ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۱/8۴۲/۷۹6/536 ریال اصل طلب و مبلغ ۲۴۹6۷۲65۲ ریال 
سود و مبلغ ۱۹0/۷۴۲/۴6۹ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۹6/۱۱/۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور 
اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹60۱360 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع 
ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق گزارش کارشناس اجرای 
اسناد رسمی بیرجند وارده به شماره ۱3۹۷0۱۲۷۷5 مورخ ۹۷/۱۱/۱5  و  نظریه هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری وارده به 
شماره ۹۷0۱۲۷۹5 - ۹۷/۱۱/۱6 ششدانگ پالک فوق که به صورت ساختمان مسکونی شمالی بدین شرح: با عرصه ای به مساحت ۲50 
مترمربع و اعیان مشتمل بر دو طبقه شامل طبقه همکف دارای پارکینگ و یک واحد مسکونی به مساحت حدود ۱0۹/۴0 مترمربع دو اتاق 
خواب با کف پارکت، کاغذ دیواری، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، سرمایش کولر آبی، گرمایش پکیج و رادیاتور طبقه اول مشتمل بر یک 
واحد مسکونی به مساحت ۱6۲/۷0متر مربع دارای سه اتاق خواب،کف سرامیک، کاغذ دیواری، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی، سرمایش کولر 
آبی، گرمایش پکیج و رادیاتور، شومینه و گچ بری در سقفها و رنگ آمیزی کل واحد، نوع سازه ساختمان نیمه اسکلت )شناژی(، نما سنگ 
مرمریت سفید و آنتیک، درب و پنجره ها فلزی با شیشه معمولی و دارای اشتراکات منصوبه، به مبلغ نه میلیارد و چهارصد میلیون ریال 
)۹/۴00/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۱3۹8/۱/۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. به موجب جوابیه شماره 30۱/۹۷/۱303۹  
مورخ ۹۷/۱۱/30  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند مازاد ششدانگ مورد رهن در قبال مبلغ ۴/8۹۲/۷3۹/830 ریال به نفع بانک 
توسعه تعاون بازداشت می باشد و بانک بستانکار به موجب نامه شماره ۹۷/۱۲۷۴6۴0 مورخ ۱3۹۷/۱۱/۲۹ ضمن گواهی اینکه مورد رهن 
فاقد بیمه نامه رسمی است، مانده طلب خویش را تا تاریخ ۱3۹۷/۱۱/۲۹ مبلغ۲/0۷۱/3۲8/580 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول 
به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به 
بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴0 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به 
طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز می باشد . هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف 

بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۲/۹
غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
پیرو آگهی شماره     به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های ذیل:

 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۷33 فرعی از ۴33 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای محمد اعظم 
صادق نژاد - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک ۲۷3۴ فرعی از ۴33 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای 
محمد حسین عثمانی -  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲۷35 فرعی از ۴33 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد 
تقاضای الهه خطیب - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک ۲۷36 فرعی از ۴33 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت باشد 
مورد تقاضای محمدحسین عثمانی - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک۲۷3۷ فرعی از ۴33 - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت 
بجد مورد تقاضای امیر عثمانی. در روز چهارشنبه مورخ ۱3۹8/0۱/۲۱ ساعت ۱0 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۲/۹علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

آگهی تغییرات شرکت سامان راه سعادت )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴68۲ و شناسه ملی ۱036006۱5۲5 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۷/۱۱/۱6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی ، بیرجند، به محل جدید خراسان 
جنوبی، بیرجند، بلوار پاسداران، ۲۲بهمن6 )پاسداران۲3( پالک3، طبقه همکف با کدپستی ۹۷۱863536۱ موافقت گردید و ماده مربوطه 

در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)۳۹4۹۱۳(

آگهی تغییرات شرکت آتیه تامین طبس گلشن )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱3۲5 و شناسه ملی ۱۴008۱۱۱۴50 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱3۹۷/۱۱/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش 
مرکزی ، شهر طبس، پهن کوچه ، کوچه )مسجدامام صادق( ، بلوار امام خمینی ، پالک ۱۹۲ ، طبقه همکف کد پستی ۹۷۹۱86۹۴۹5 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریطبس)۳۹4۹۱4(

تاسیس شرکت افرا تجهیز فردید )سهامی خاص( در تاریخ ۱3۹۷/۱۲/05 به شماره ثبت 5۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴008۱۷3008 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید،فروش و تعمیر و نگهداری 
پیشگیرانه )pm( ، کنترل کیفی و کالیبراسیون کلیه تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی و تصویربرداری پزشکی و توان بخشی و انجام کلیه 
کارهای تاسیسات و الکتریکی، الکترونیکی مخابرات و تامین نیروی انسانی جهت ادارات در صورت لزوم و موسسات،انعقاد قرارداد و عقود 
اسالمی با مراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت ازبانک ها و شرکت درمزایدات و مناقصات نهادها سازمان 
ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
 مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معلم ، 
خیابان استاد شهریار ، بن بست استاد شهریار ۱ ، پالک 53 ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۷8۱۷۱۹6 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط 
 موسسین طی گواهی بانکی شماره 5۴3 مورخ ۱3۹۷/۱۱/0۷ نزد بانک رفاه کارگران شعبه طالقانی با کد 5۴3 پرداخت گردیده است. اعضای 
هیئت مدیره: آقای نادر نخعی نژاد به شماره ملی 06۴05۱3۴۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای مجید قلی زاده به 
شماره ملی 065۲۲530۱6 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای مصطفی نخعی نژاد به شماره ملی 0653۲005۴۴ به سمت 
مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
 از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءآقای مصطفی نخعی نژاد )مدیر عامل( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا کرمانی به شماره ملی 00۱۷5۷0۲63 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای معین نخعی نژاد به شماره ملی 06۴0۱۲3۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند)۳۹54۷6(

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهرشهراممداحی0۹۱۵363364۷
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سیزدهم اسفند، برپایی نمایشگاه بهاره

صداوسیما-معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از برپایی نمایشگاه بهاره از سیزدهم تا نوزدهم اسفند 
در بیرجند خبر داد. تهوری  گفت: به منظور کنترل قیمت و ارائه خدمات مطلوب نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت بهاره 

فاطمه از سیزدهم تا نوزدهم اسفند در بیرجند برپا خواهد شد تا کاالها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از قیمت بازار به دست مردم برسد. حضرت  والدت  تبریک  عرض  ضمن 
راهنمایی  پرسنل  خدمت  قوت  خدا  و  )س(  زهرا 
و رانندگی بیرجند با توجه به نزدیک شدن روزهای 
پایان سال و ترافیک فراوان هیچ نظارتی بر پارک 
هر  نیست  قبرستان  محوطه  در  خودروها  کردن 
کسی به دلخواه خود پارک می کند که مشکالتی 
برای خروج از پارکینک ایجاد می شود. روزهای 
پنجشنبه هیچ نظارتی بر رفت و برگشت اتوبوس 
های واحد نیست پشت سر هم به فاصله اندک در 

مسیر خیابان ها تردد می کنند.
9۱۵...4۱2
گاز  پمپ  به  االن  تا  شهرداری  دوستان  کنم  فکر 
مراجعه  شعله(  )پمپ  زاهدان  سمت  شهر  خروجی 
نداشتند وگرنه مطمئنا به وضع بسیار نا مطلوب خیابون 
پشت پمپ گاز که باالجبار جاده خروجی پمپ هست 
سر و سامانی می دادند. با توجه به اینکه حتما مسافرین 
عزیز شهر ما هم از این پمپ استفاده می کنند و 
آبروی شهر محسوب میشه لطف کنید اقدام الزم رو 

در آستانه سال نو انجام بدید. با تشکر
9۰۱...469
آسفالت خیابان اندیشه در سجادشهر خیلی خراب 

است لطفا شهرداری اقدام فرماید.باتشکر
9۱۵...947
در کمتر شهری دیده می شود که چندین باغ بزرگ 
آن هم با پیشینه تاریخی وجود داشته باشد اما به لطف 
خداوند در بیرجند بیش از هفت باغ تاریخی با مساحت 
باال نظیر امیرآباد، معصومیه، رحیم آباد، اکبریه، منظریه 
سراب، شوکت آباد وجود دارد.مسئوالن شورا و میراث 
به نحوی اقدام فرمایند تا با باز بودن باغ ها جهت 
بازدید شهروندان از طریق واگذاری به سفره خانه هم 
برای باغ کسب درآمد و هم برای عده ای اشتغال 
زایی و هم به مکان های تفریحی بیرجند افزوده گردد.
ارسالی به تلگرام آوا
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
9۱۵...4۵۱
در جدیدترین مزایده بنیاد حدود پانزده میلیارد تومان 
از فروش زمین های بیرجند عاید این نهاد می گردد.
با توجه به کمبود کتابخانه و سالن ورزشی در بیرجند 
پیشنهاد می شود در صورت امکان درصدی به این 

امر اختصاص یابد.
9۱۵...2۵4
و  محترم  استاندار  فقیه،  ولی  بزرگوار  نماینده  از 
نمایندگان محترم مجلس و شورای شهرخواهش می 
کنم به داد کسبه وکارخانه دارها برسند. اگر به این 
شکل ادامه پیداکند همه باید فروشگاه ها وکارخانجات 
را تعطیل کنند. با این بحران اقتصادی و حضور هر 
روزه خودروهای پخش از استان های دیگر، بستن 
این مالیات زیادتر از شهرهای بزرگ نوبر است. لطفا 
بین کسبه حضور پیداکنید و درد دل این ها را بشنوید 

به خدا کالفه شدیم. تشکر
9۱۵...3۱4
قابل توجه شهرداری بیرجند،کف کانال سجادشهر 
در اثر حرکت سیالب فرسایش کرده و دیوارهای 
دو طرف ریزش خواهد کرد. نسبت به کف سازی 

آن اقدام فرمایید.
9۱۵...3۵۰

سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم تولیت 
آستان قدس رضوی حجت االسالم رئیسی برای توجه 

و نظرتان به محله مهرشهر بیرجند اجرکم عندا... 
9۱۵...3۵8

که  است  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  چه  این 
چند  اختالف  هم  با  ها  سازمان  کارمندان  حقوق 
میلیونی دارد؟ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور یک سال پیش از اصالح این قانون و کاهش 

اختالف پرداخت ها گفت ولی خبری نشد ...
9۱۵...3۵۵

با سالم خدمت دادستان محترم استان! در ارتباط با 
تصادف دو شب پیش و فوت دو نفر از هم استانی 
های عزیز و با توجه به اتمام حجت های قبلی جناب 
عالی و صورتجلسه ماه گذشته، خواهشمند است به 
عنوان مدعی العموم به پرونده جاده بیرجند- قاین 
ورود کرده و حکم بازداشت متخلفان را صادر فرمایید
938...37۰

با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
تردد  به  توجه  با  پیاده روها  بهسازی  در خصوص 
دانش آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر 

تصادف با خودروها اقدامی نمایید.
9۱۵...3۵8

از ما خراسانی ها غمگین تر و افسرده تر و البته 
جوشی و استرسی تر وجود نداره! بس که چشم و 

هم چشمی زیاد شده.
ارسالی به تلگرام آوا

تو سایت اداری حدفاصل خیابان استاندارد تا خیابان 
شهدای نیروی انتظامی با اینکه ادارات مستقر و چند 
سال هست که فعالیت دارند اما آسفالت نشده. فقط 
خواستم بگم اداره های کلّی که به درد خودشون نمی 
خورند و نمی رسند امید داشتن از آنها برای به درد ما 
خوردن کامال امیدی واهی و باطله. البته حداقلش اینه 
که بگیم بخاطر مردم دارند خاک می خورند و خدمت 

می کنند. واقعا خسته نباشند؛ خیلی زحمت می کشند.
9۱۵...8۰۰

در خیابان جمهوری مشکل تامین پارکینگ است 
شهرداری داره پارکینگ حاشیه خیابان را تبدیل به 
 پیاده رو می کند با وجود پیاده رو اول ایجاد پیاده روی

دوم چه ضرورتی دارد؟ اگر منظور زیباسازی است 
همان پیاده رو اول را زیبا کنید.

9۱۵...9۱8
چرا تصور انسان های امروزی که خود را خیر مدرسه و 
بیمارستان می دانند، این است که فقط باید به این اماکن 
کمک کرد؟آیا اگر به یک انسان آبرومند جهت تهیه 

جهیزیه یا خرید مسکن کمک شود کار نیک نیست؟
9۱۵...۵37

اتاق  کمیسیون  رئیس  خدمت  وخداقوت  باسالم 
مردم  به  بخشیدن  نشاط  برای  بیرجند.  بازرگانی 
بیرجند در زیباسازی و بازسازی میراث فرهنگی و 
تاریخی اقدام فرمایید،تابه عنوان مکان های تفریحی 
در آخر هفته مردم بیرجند بتوانند از آن استفاده کنند. 
باتبلیغات آن را تبدیل به جاذبه گردشگری کنید تا به 

اقتصاد این منطقه کمک شود.اجرکم عندا...
93۰...86۱

پیام شما

پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

معامالت سگ و گربه در بیرجند
مهدی آبادی -زندگی و نگهداری حیوان در زمان های گذشته 
در کنار انسان مشکل جدی نبود، در خانه های بزرگ امکان 
نگهداری از حیوانات اهلی فراهم بود و حیوانات نیز هرگز به 
درون خانه راهی نداشتند و به طور طبیعی در کنار انسان ها 
امکان  توسعه شهرها، دیگر  با  امروزه  اما  زندگی می کردند. 
نگهداری حیواناتی مانند مرغ و خروس و گوسفند در خانه فراهم 
نیست، ولی در یک دهه اخیر نگهداری برخی حیوانات مانند 
سگ، گربه و کبوتر در جامعه مشاهده می شود. این حیوانات با قد 
 و قواره و نژادهای گوناگون، راهی بازار خرید و فروش شده و بازار 
پر مشتری با حاشیه سود باالیی دارند. اکنون نگهداری حیوانات 
خانگی تبدیل به صنعتی! پردرآمد شده که تبلیغات گسترده ای 
هم برای آن می شود!. در شهرهای بزرگ معامالت حیوانات به 
ویژه سگ و گربه به طور گسترده ای رواج یافته با این حال این 
فرهنگ در حال گسترش به سایر شهرها است و چند سالی است 

که به بیرجند نیز رسیده است. 

خرید سگ برای جلب توجه دیگران 
خرید و فروش حیوانات در بیرجند در حال افزایش است و شبکه 
اجتماعی برای معامالت حیوانات ایجاد شده است. در سایت دیوار 
آگهی های فروش سگ نظرم را جلب می کند.  عکس هایی 
از یک سگ با قیمت 8۰۰ هزار تومان، به همین بهانه با مالک 
سگ برای دیدن آن قرار می گذارم. سجاد جوان 28 ساله ای 
است که هر روز غروب پس از برگشتن از محل کار »ایمی« 
سگ پشمالو و کوچکش را سوار ماشین کرده و در خیابان های 

شهر دور می دهد. 
زمانی که از او درباره هزینه  های نگهداری سگ کوچکش 
تومان!  هزار  حدود 4۰۰  چیزی  ماهانه  می گوید:  می پرسم، 
می گوید:  وابستگی    اش  از  می کنم.  هزینه  »ایمی«  برای 
روزهای اول که »ایمی« را خریدم فقط برای ژست گرفتن 
بین مردم بود؛ احساس کردم زمانی که با سگم در خیابان ها 
راه می روم مورد توجه قرار می گیرم          ، همین طور هم بود اما 
امروز »ایمی« برایم حکم یک عضو خانواده را دارد و برایش 
 دلتنگ و نگران می شوم. سجاد از برخورد همسایه ها گالیه مند

است و می گوید: از ترس همسایه ها صبح تا شب »ایمی« را 
داخل قفس کوچکش در اتاق دربسته ای نگهداری می کنم تا 

همسایه ها از سروصدایش شکایت نکنند! 

پیش فروش ! توله مالینویز،
  0 4500000ریال

کیفیت  اتفاقی نیست!
تا کنون آنچه از پیش فروش می شنیدیم مربوط به اتومبیل 
و آپارتمان بود اما به تازگی در سایت دیوار بیرجند آگهی پیش 
فروش توله سگ منتشر شده است که در توضیحات آن چنین 
نوشته شده است »پیش فروش توله مالینویز، کیفیت اتفاقی 
نیست،  بهترین توله ها از بهترین مولدها« بر اساس این آگهی 
این توله  با قیمت 4 میلیون و پانصد هزار تومان پیش فروش می 
شود. فروشنده دیگری نیز سگ »هاسکی« خود را دو میلیون و 
پانصد هزار تومان می  فروشد. او مشخصات سگش را چنین بیان 
 می کند: جنس سگ نر و  بسیار باهوش است که سالمتی اش

تضمین شده و واکسیناسیون نیز انجام شده است. 

 سفارش سگ از طریق فضای مجازی
رضا از افرادی است که خارج از شهر تعدادی سگ نگهداری 
می کند. او درباره سگ های موجود در شهر می گوید: بیشتر 
سگ ها در بیرجند نگهبان هستند مثل »ژرمن« و »افغان« 
که قیمت آن از ۵۰۰ هزار تومان شروع و به 2۰ میلیون تومان! 
هم می رسد البته در مقایسه با شهرهای دیگر قیمت آنها کم 
 است! وی ادامه می دهد: سگ میکس شیتزو و تریر از دیگر 
سگ های پرطرفدار است که قیمت آنها نیز از 2۰۰ هزار تومان 
شروع و به یک میلیون تومان می رسد. او در پاسخ به سوالی 
درباره مخارج نگهداری سگ در طول ماه، می گوید: هزینه 
نگهداری سگ های نگهبان در ماه 3۰۰ هزار تومان و سگ 

های زینتی ۱7۰-۱6۰ هزار تومان می باشد.

وی درباره بازار معامالت حیوانات خانگی می گوید: خرید و فروش 
این سگ ها در بیرجند زیاد نیست زیرا پانسیون در شهر وجود 
ندارد. افراد سگ های خودشان را با هم جفت می اندازند و توله 
های آنها را می فروشند، البته برخی نیز از طریق شبکه های 
اجتماعی سگ را سفارش داده و با اتوبوس به بیرجند می آورند و 

یا بالعکس به خریدارانی در شهرهای دیگر می فروشند.
به نظر رضا معامالت سگ در بیرجند از گردش مالی آنچنانی 
برخوردار نیست. می گوید: در ماه شاید 3 - 2 سگ به فروش 
برسد و درآمد آن نیز بستگی به فروش نژاد سگ دارد. او هاسکی، 
 روتوایلر، پاکوتاه، اشپیتز را نژادهای دیگر سگ های موجود 

می داند که بین ۵۰۰ تا 2 میلیون تومان قیمت آنها می باشد.

معاوضه گربه  با لوازم جانبی! 
با پخش و باند اتومبیل

 نسبت به سگ، نگهداری از گربه در خانه  مورد توجه بیرجندی  ها
قرار نگرفته است، اما افرادی از این حیوان در خانه خود مراقبت 
و نگهداری می کنند. محسن در شبکه اجتماعی گربه خود را به 
فروش گذاشته است!  او که گربه اش  را 7۰۰ هزار تومان قیمت 
گذاری کرده، می گوید: نژاد پرشین کت محبوب ترین گربه بین 
خریداران بیرجندی است. او  این گربه را بسیار ملوس، آرام و دوست 

داشتنی می داند که اتفاقا هر چیزی را نمی خورد. وقتی درباره هزینه 
نگهداری گربه سوال می کنم، پاسخ می دهد: ماهی بیشتر از ۵۰ 
هزار تومان هزینه  ندارد و حیوان کم خرجی است!! البته حدس 
می زنم برای ترغیب به خریدن گربه چنین قیمتی بیان می کند.با 
فروشنده دیگری تماس می گیرم او  که گربه خود را بازیگوش و 
زیبا معرفی کرده حاضر است آن را با پخش و باند اتومبیل! معاوضه 
کند. درباره قیمت گربه می گوید: با لوازم باکس برس و توپ 
بازی 9۰۰ هزار تومان و قیمت خود گربه 7۰۰ هزار تومان است.!

نحوه قیمت گذاری پرندگان سلیقه ای است
عالوه بر گربه و سگ پرنده از جمله حیواناتی است که مورد 
توجه بیرجندی ها قرار گرفته است. نحوه قیمت گذاری سلیقه ای 

است و تعرفه خاصی برای فروش این پرندگان وجود ندارد، به 
همین دلیل  قیمت برخی از پرندگان حتی به میلیون ها تومان نیز 
می رسد. مالیی از فروشندگان پرندگان است که قناری خود را 
در  شبکه اجتماعی به فروش گذاشته، می گوید: هر پرنده ای 
مشتری خودش را دارد اما با این حال قیمت پرندگان بین ۵۰ 
هزار تومان تا 2 میلیون تومان  می باشد. وی قناری و کبوتر را 

پرفروش ترین پرندگان در بیرجند می داند.

معامله حیوانات  گسترش خواهد یافت
علی حاتمی، فعال حیوانات در این باره می گوید: در بیرجند هنوز 
بازار خرید و فروش حیوانات رونق نیافته و در مقایسه با شهرهای 
بزرگ بسیار اندک می باشد. وی افزود: در گذشته بازار پرندگان 
در سه راه اسدی، بیشترین معامالت را در خود جای می داد اما 
اکنون شبکه های اجتماعی این انحصار را شکسته و به محلی 
برای خرید و فروش حیوانات تبدیل شده است. به گفته وی، 
سگ و قناری پرفروش ترین حیوانات در بیرجند هستند. حاتمی 
با بیان اینکه در بیرجند مانند شهرهای بزرگ بازار پرندگان و 
حیوانات وجود ندارد، می افزاید: این مسئله باعث شده، گردش 
مالی آنچنانی هنوز در  این شهر شکل نگیرد و خرید و فروش 
حیوانات به قشر خاصی محدود شود که با توجه به کم شدن 

حساسیت مردم به حیواناتی نظیر سگ و گربه، به مرور زمان بازار 
معامالت حیوانات گسترش خواهد یافت.

خالء عاطفی، علت گرایش جوان ها به حیوانات
 به نقل از ایسنا، ابهری رفتارشناس اجتماعی با اشاره به علل 
گرایش جوانان به نگهداری از حیوانات اظهار کرد: برخی از 
جوانان به علت خالء عاطفی به این کار روی می آورند اما دسته 
دیگری از آن ها به تقلید از زندگی غربی که از طریق شبکه های  
گوناگون ترویج می شود و جلب توجه جنس مخالف، حیوانات را 
نگهداری می کنند. وی درباره راهکارهای کاهش گرایش جوانان 
به حیوانات گفت: الزم است نهادهای فرهنگی برای پر کردن 
اوقات فراغت جوانان برنامه ریزی کنند عالوه بر آن والدین رابطه 
محکم تری با فرزندان خود برقرار کنند.این رفتارشناس ادامه داد: 
عمده این رفتارها در اقشار و طبقات متمول و ثروتمند جامعه 
ظهور و بروز پیدا می کند و کمتر شاهد هستیم جوانان و نوجوان 
اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه با خرید مار،آفتاب پرست،میمون 
و...همنشینی و همزیستی با این گونه های جانوری را تجربه کنند.

از نگاه شرعی
مرکز  رئیس  منصوری  سادات  محمد  سید  االسالم  حجت 
پاسخگویی به سؤاالت دینی سازمان تبلیغات اسالمی در گفتگو 
با خبرنگار آوا در مورد موضوع سگ بازی و انس با سگ در 
میان جوانان می گوید: تمام حیوانات به نوعی آلودگی دارند و اگر 
بخواهیم در خانه از این حیوانات نگهداری کنیم مستلزم رعایت 
اصول بهداشتی است اما در میان حیوانات اهلی و خانگی در دین 

اسالم سگ را حیوانی نجس عنوان کرده اند. 
دلیلش این است تنها سگ است که با آدمی انس می گیرد و وارد 
حریم خصوصی خانه انسان می شود و چون تردد سگ در خارج 
از خانه است، با خود می تواند انواع انگل ها را حمل کند که اسالم 
تاکید بر نجس بودن آن دارد و به فکر سالمت خانواده است. البته 
خون هم در نظر اسالم نجس است و خوردن آن حرام است اما 
آیا تزریق کردن آن بد است یا اهدای آن؟ باید بدانیم نجس بودن 
دلیل بر بد بودن نیست و اسالم خواسته به نوعی مسلمانان را به 
رعایت سالمت دعوت کند تا بتوانیم نسبت به این حیوان حریمی 
قائل شویم.رئیس مرکز پاسخگویی به سؤاالت دینی در ادامه 
می گوید: اسالم هیچ وقت نگفته سگ موجود بدی است اتفاقا 
سگ را موجودی با فایده برای آدمی دانسته اما برای ارتباط با آن 
قواعدی را وضع کرده است. وقتی فردی خود را مسلمان می داند 
باید قواعد زندگی اسالمی را رعایت کند و نمی تواند بر اساس 

منافع خود حرام اسالم را حالل کرده و روی آن پافشاری کند.

الیحه  خاک گرفته
داستان گرایش جوان ها به حیوانات در جامعه شاید امروز بیش 
از گذشته نیازمند تدبیر مردان قانون درکشور می باشد. قصه  ای 
که برای ختم به خیر شدنش باید الیحه  های خاک گرفته را 
از قفسه  های مجلس درآورد و با تصویب آن راه چاره ای برای 
پایان دادن به بالتکلیفی درباره حیوانات یافت. الیحه ای که 
درباره حقوق حیوانات، تردد حیوانات در اماکن عمومی، نگهداری 
حیوانات در آپارتمان ها و ...  از دهه 8۰ در مجلس مانده و 

همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.

نت
نتر

س :ای
عک

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیمارانسرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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 عرضه کننده برنج هندی و پاکستانی 

نقد- مدت دار

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت
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پخش مستقیم برنج ایرانی امید
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فقط با ۲0 هزار تومان

بیش از صدها نمونه گل جدید و برتر برای فضاهای بیرونی و داخلی 
کارشناسی و طراحی و اجرای فضای سبز منزل، ویال و محوطه سازی 
با کمترین هزینه ، زیباترین طبیعت را برای شما آشکار خواهیم کرد. 

زبرگترین مجتمع گل و گیاه طبیعی
خـدمات رایگـان

* انواع گل های آپارتمانی *گل های بیرونی *درختچه
* کاکتوس * گلدان های سفال و پالستیک 

* بذر  *سم  *کود ارگانیک
* نهال های پیوندی و لیبل دار

آدرس: خیابان بهشتی روبروی چهارشنبه بازار ، داخل پارک خانواده 
بازار گل و گیاه شهرداری - گلخانه من   با مدیریت: علی عباسی  ۰۹۱۵۰۰۶۹۳۸۶

آماده عقد قرارداد با تمام ارگان های دولتی و خصوصی



موفقیت و انرژی

اصول موفقیت

اصول موفقیت كاربردی

زندگی  و  تحصیل  كار،  در  موفقیتی  نوع  هر  برای 
مشترك فرد می تواند با استفاده از اصول كاربردی 
اخالق، موفقیت را در خود پرورش دهد. هوشیاری 
در  اطالعات  آوری  جمع  و  آینده  و  حال  وضع  از 
 كنار شجاعت و روبرو شدن بارها و بارها با شكست 
می تواند ریشه شما را در موفقیت در زمینه مورد 
نظر عمیق كند. اصل اساسی موفقیت صبر است. در 
زندگی مشترك نیز بررسی دقیق در مورد همه مسائل 
و صبر و تحمل بسیار در پیش بردن امور و اهداف 
منجر  انگیز  حیرت  ای  نتیجه  به  مشترك   زندگی 
می شود. برنامه ریزی برای آینده فرزندان و محاسبه 
دقیق هزینه و درآمد خانوار ، می تواند به تنهایی به 
یك موفقیت مالی خوب در بلند مدت منجر شود. 

بنابراین برنامه ریزی بلند مدت داشته  باشید. 

برای موفقیت در زندگی اینها را باید بدانید

زندگی فراز و فرود بسیاری دارد و انسان موفق كسی 
است كه بتواند از لحاظ روحی خود را برای مواجهه با 
انواع مشكالت و موانع آماده و گوش به زنگ كند. 
همیشه سعی كنید در مسیری كه حركت می كنید، 
یك برنامه ریزی دقیق داشته باشید تا در صورت بروز 

مشكل، به آن پناه ببرید.
در تعامالت اجتماعی نباید به دیگران اجازه دهید با 
حرف و رفتار خودشان، شخصیت اصلی و واقعی شما 
را تغییر دهند و به شما بگویند كه چه كسی هستید و 
چه كاری باید انجام  دهید. همیشه خودتان باشید و 

همزمان از مشاوره دیگران كمك هم بگیرید.
سعی كنید در رقابت باشید. رقابت موجب پیشرفت 
می شود. وقتی خود را باالتر از دیگران دیدید، حتی 
با خودتان رقابت كنید. هرگز اجازه ندهید تب و تاب 

تالش بیشتر خاموش شود.
وقتی بتوانید خود را از نگاه دیگران ببینید، می توانید 
روی نقاط ضعف خود كار كنید و خیلی درست و 

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

مسیری كه می خواهید، پیش می رانند.
اگر همه لذت های دنیا را بر درآمد و دارایی بیشتر تعریف 
كنید، نمی توانید از شادی های كوچك و ارزشمند 
 زندگی بهره مند شوید. وقتی دائم در حال كار باشید 

نمی توانید در كنار خانواده بودن را تجربه كنید.
های  خواسته  و  ها  حرف  به  بتوانید  كه  هنگامی 
اطرافیان واكنش درستی داشته باشید، می توانید تاثیر 
خوبی هم روی آنها بگذارید. هنگامی كه بتوانید با 
حرف های درست و مناسب، نظر كسی را تغییر دهید، 

كاری را پیش ببرید.

مواد مضر برای
 پوکی استخوان

چای، قهوه و نسكافه تاثیر خیلی مخربی بر استخوان 
ها برجای می گذارد. مصرف نوشیدنی های گازدار و 
تركیبات اسیدی نیز مضر است. سیگار كشیدن، سبك 

زندگی نامناسب همه اینها می تواند نقش مخرب داشته 
باشد. همه این عوامل تاثیرگذاری های متفاوتی دارند، 
همچنین در خصوص پوكی استخوان هورمون های 
سنین  در  معموال  كه  دارند  مهمی  نقش  هم  بدن 
دوران  اواخر  یا  سالمندی  دوران  نزدیك  سالمندی، 

میانسالی   تا حدود زیادی اتفاق می افتد.  

خیار  تسهیل  کننده هضم غذا 
و کاهش وزن

مقدار باالی آب و مواد معدنی و همچنین كالری كم 
خیار برای رژیم های الغری مناسب است. همچنین 
فیبرهای غذایی دارد كه برای بهبود روند هضم غذا و 

دفع مواد زائد جمع شده در روده ها بسیار الزم است. 
خیار جذب ریز مغذی ها را تسهیل كرده و می تواند 
از احتباس آب در بدن نیز جلوگیری كند. سعی كنید 
هر روز خیار را در برنامه غذایی خود بگنجانید.خیار 
برای بیماران مبتال به دیابت بسیار مفید است. در این 

صورت حتما خیار میل كنید.

گوجه فرنگی سرشار
 از چربی اضافی و ریز مغذی ها

گوجه فرنگی عالوه بر طعم خوشایند، سرشار از ریز 
مغذی ها و تركیبات مفید برای بدن است. مقدار 
آنتی  عنوان یك  به  آن  در  موجود  لیكوپن  باالی 

اكسیدان قوی مانع از رسوب آن در دیواره عروق 
می شود. از طرفی گوجه فرنگی فیبرهای زیادی 
دارد كه با دفع چربی های اضافی به پاكسازی بدن 
 C كمك می كند. همچنین منبع غنی از ویتامین
است كه یك آنتی اكسیدان طبیعی بوده و قادر است 

متابولیسم چربی ها را بهبود بخشد.

مصرف نان سفید 
خوب یا بد؟

نان سفید مضر شناخته می شود و می گویند  قند 
خون را زیاد كرده و در نهایت باعث چاقی می شود.  
 مصرف نان سفید لزوما بد نیست، به شرطی كه از انواع 

غنی شده اش كه حاوی مواد مغذی )مثل نان های 
حاوی جو و دانه ها( هستند بخورید. یك متخصص 
تغذیه می گوید: تنها زمانی كه ما مصرف نان سفید را 
توصیه می كنیم، زمانی است كه فرد تمرین ورزشی اش 
را تمام كرده، به این ترتیب گلوكز سریعتر ذخیره شده و 

این برای عضالت مفید است.

فلفل دلمه ای قرمز
C سرشار از ویتامین 

زمانی كه صحبت از یك میوه یا سبزی سرشار از 
ویتامین C به میان می آید به یاد پرتقال یا دیگر 
مركبات می افتید. اما فلفل دلمه ای قرمز به اندازه 

پرتقال و لیموترش ویتامین C دارد. فلفل دلمه ای 
قرمز همچنین حاوی ویتامین B6، E و منیزیم است. 
پختن فلفل دلمه ای قرمز به مدت بیش از چند دقیقه 
ویتامین C موجود در آن را از بین می برد. تنها راه 
حل این است كه فلفل دلمه ای را برش بزنید و درون 
ساالد یا با سس كم چرب مورد دلخواه تان میل كنید.

تهیه غذا و نگه داشتن باقی مانده آن برای روز بعد برای ما كاری عادی است. تحقیقات نشان داده برخی عناصر 
موجود در این مواد غذایی در صورت گرم شدن دوباره به شدت مضر می شوند.مرغ سرشار از پروتئین است، اما 
گرم كردن دوباره آن می تواند مشكالت گوارشی جدی برایتان ایجاد كند. بهترین روش مصرف مرغ باقی مانده 
این است كه در ساالد یا ساندویچ های سرد گنجانده شود. اسفناج پر از آهن و نیترات است. وقتی آن را دوباره 
گرم كنید، نیترات به نیتریت كه عنصری سرطان زاست تبدیل شده و غیر قابل مصرف می گردد. تحقیقات می 
گویند گرم كردن تخم مرغ باعث ناراحتی معده می شود، زیرا حرارت دوباره آن را سمی می كند. پس دوباره 
تخم مرغ را نجوشانید. در مورد قارچ نیز بهترین كار این است كه آن را در همان روزی كه پخته اید مصرف 

كنید، علتش هم وجود پروتئین در آن است. پس هیچ گاه آن را دوباره گرم نكنید.

مصرف بیش از حد روغن ها عالوه بر ایجاد چاقی، خطر ابتال به بیماری های قلبی - عروقی و برخی از انواع سرطان ها 
را افزایش می دهد. روغن های نیمه جامد و چربی های جامد، حاوی اسیدهای چرب اشباع و ترانس هستند كه سالمت 
را تهدید می كنند. انواع روغن های مایع گیاهی به دلیل وجود اسیدهای چرب غیر اشباع كمتر سالمتی را تهدید می 
كنند. بروز بیماری های غیر واگیر ارتباط مستقیمی با دریافت روغن ها و چربی ها دارد. اگر كلسترول باال یا سابقه بیماری 
قلبی در خانواده دارید، غذاهای كم چرب بخورید.حداقل 2 بار در هفته ماهی بخورید زیرا اسیدهای چرب مفید آن خطر 
ابتال به بیماری قلبی را كاهش می دهد.رژیم های غذایی سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع، خطر بروز بیماری های 
قلبی- عروقی را كاهش می دهد.بی تحركی و افزایش وزن سبب افزایش چربی خون می شوند كه خطر بیماری های 
قلبی- عروقی را باال می برند.  مركز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

در استفاده از روغن ها به نکات زیر دقت نمایید كدام مواد غذایی را نباید دوباره گرم كرد؟

برخوردهای  و  منفی  احساسات  و  موجب خشونت  اگر خشم 
فیزیكی شود می تواند دردسرساز شود.كنترل خشم برای كمك به 
اجتناب از درگیری و انجام كاری كه پشیمانی به بار بیاورد اهمیت 
زیادی دارد. قبل از اینكه احساس خشم شدت بگیرد می توانید از 
روش های خاصی برای كنترل آن استفاده كنید.معكوس بشمارید: 
از ده معكوس بشمارید )یا تا ده بشمارید(. اگر واقعا عصبانی هستید 
از ۱۰۰ شروع كنید. در مدت زمانی كه مشغول شمردن هستید 

ضربان قلب تان آرام می شود و خشم تان نیز فروكش خواهد كرد.
نفس عمیق بكشید: وقتی عصبانی هستید نفس های تان سطحی و 
سریع می شوند، اما باید این رویه را معكوس كنید. نفس های عمیق 

و آرام بكشید: با بینی دم بگیرید و با دهان تان بازدم انجام دهید و 
چند بار این كار را تكرار كنید.

قدم بزنید: قدم زدن و راه رفتن اعصاب تان را آرام می كند و از 
خشم تان می كاهد. به پیاده روی بروید، دوچرخه سواری كنید و 
یا چند حركت با توپ انجام دهید. هر فعالیتی كه پاهای تان را به 

تحرك وادارد برای ذهن و بدن تان خوب است.
عضالت تان را ُشل كنید: به آرامی تمام عضالت بدن تان را ابتدا 
منقبض و سپس ریلكس كنید. همزمان با این كار، نفس های آرام 

و عمیق و آگاهانه بكشید.
عبارتی را كه آرام تان می كند با خود تكرار كنید: عبارت یا كلمه و یا 

جمله ای را پیدا كنید كه كمك تان می كند آرام شوید و تمركزتان 
را به دست بیاورید. هر وقت عصبانی می شوید بارها آن عبارت را 
پیش خودتان تكرار كنید. »سخت نگیر«، »آرام باش« و »همه چیز 

درست خواهد شد«، نمونه های خوبی هستند.
بدن تان را بكشید: چرخش گردن و شانه ها، حركات یوگا مانند بسیار 
خوبی هستند كه كمك تان می كنند بدن  و هیجانات تان را كنترل 

كنید. به هیچ ابزار خاصی هم نیاز ندارید.
فكرتان را به چیز دیگری مشغول كنید: به یك اتاق ساكت 
آرام  را در یك فضای  ببندید و خودتان  را  بروید، چشم ها 

بخش تصور كنید.                      .

راهکار مفید و عالی برای کنترل خشم

آیه روز

 و كسانی كه آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند اعمالشان تباه شده است آیا جز در برابر آنچه 
می كردند كیفر می  بینند. سوره االعراف/ آیه  )۱۴۷(

سخن روز

یكی از كلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن كارهایی است كه باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی 
به انجامش ندارید اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند. برایان تریسی
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودوکو
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

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

برگ سبز خودروی سیتروئن 
تیپ زانتیا SX به شماره پالک 
52 - 28۷ ب 29 به نام سید 
معید  حسینی به شماره ملی 

0640123414 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پژو آردی 
به شماره پالک 914 د 18ایران 
32 به نام محمد خسروی حسین 
آباد فرزند عباس به شماره ملی 
0652025153 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

نیازمندیم.
05632211۷86 - 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 و  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(

کنـاف ، دکوراسیون 

بازسازی ، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

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

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156۷05323- عبدالهی

ظروف یکبار مصرف و پالستیک 
شمس

عرضه سرویس عروس،  
بلورجات، چینی جات، مس، چدن،  

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت 43

09336۷3283۷ - سلیم
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اجرای طرح نسخه های الکترونیک در استان

تصویب  30 میلیارد تومان اعتبار مدیریت بحران

اعزام نوروزی ۱۴۰۰ نفر به عتبات عالیات دومین نشست علما، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت 

حوادث

ورزشی

در شورای مدیریت بحران خراسان جنوبی مطرح شد:

بازسازی راه های خراسان جنوبی؛ نیازمند  اعتبار ۹۶ میلیاردی

دادرس مقدم- مدیر کل حج و زیارت خراسان جنوبی از 
اعزام یکهزار و 400 زائر از 24 اسفندماه تا 9 فروردین ماه 
98 به عتبات عالیات خبر داد. نوفرستی با اشاره به قطعی 
شدن پیش ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات عالیات اظهار 
کرد: یکهزار و 400 نفر از مردم استان به سفر زیارتی 

عتبات نوروزی اعزام می شوند.
وی به نحوه اعزام زائران اشاره و بیان کرد: این افراد در 
قالب 35 کاروان هوایی و زمینی به عتبات عالیات اعزام 
و تعطیالت سال نو را در حرم های مطهر ائمه معصوم )ع( 
خواهند گذراند. مدیر کل حج و زیارت با اشاره به تاریخ 
اعزام ها مطرح کرد: اعزام زائران عتبات عالیات از 24 اسفند 

آغاز و تا 9 فروردین ماه 98 ادامه خواهد داشت.
نوفرستی با اشاره به اینکه ثبت نام عتبات عالیات به صورت 
اینترنتی بوده و افراد با گرفتن کد رهگیری نسبت به ثبت نام 
اقدام و هیچ گونه تخلفی در بحث ثبت نام زائران را شاهد 
نبودیم، تصریح کرد: اکیپ های بازرسی نیز از دفاتر کاروان ها 

سرکشی و بازدید به عمل می آورند.
وی از عالقه مندان به تشرف اماکن زیارتی عراق درخواست 
کرد: برای ثبت نام و اعزام، کاروان های مجاز تحت پوشش 
حج را انتخاب کنند چرا که این گروه ها از پوشش بیمه ای، 

امنیتی و درمانی برخوردار هستند.
مدیر کل حج و زیارت با تأکید بر اینکه مردم باید قبل از 
هر گونه اقدامی جهت ثبت نام از داشتن مجوز قانونی افراد 
اطمینان حاصل کنند، تبیین کرد: چنانچه افرادی به صورت 
خودسرانه اقدام به راه اندازی کاروان های مسافرتی به عتبات 
عالیات کنند، با آنان برخورد قانونی می شود. نوفرستی با 
بیان اینکه اخیرا افرادی با تبلیغ تحت عنوان اعزام ارزان 
قیمت به عتبات عالیات در نوروز به خصوص در روستاها 
اقدام به ثبت نام و اخذ وجه از مردم می کنند، اضافه کرد: این 
افراد فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت هستند و مواردی 
از کالهبرداری و متواری شدن آنان بعد از جمع آوری وجوه 

مردم گزارش شده است.

دومین نشست علما، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت خراسان 
 جنوبی با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

به گزارش صداوسیما، آیت ا... عبادی در این نشست بصیرت 
و هوشیاری مسلمانان در برابر دشمن را مهم دانست و افزود: 
دشمنان اختالفات جزئی در عقاید مسلمانان را برجسته می 
کنند اما درباره اشتراک های اصلی در اصول دین اسالم 
سخنی به زبان نمی آورند. نماینده ولی فقیه در استان رفع 
شبهات دینی را یکی از وظایف مهم علما عنوان کرد و گفت: 
علمای مسلمان باید با بحث و صحبت با هم شبهات را 

برطرف کنند اما نباید این مباحث به گونه ای باشد که وحدت 
مسلمانان را خدشه دار کنند.حجت االسالم فرجام رئیس دفتر 
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان بزرگ هم با 
اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در مورد جوانان در گام 
دوم انقالب گفت: باید گام دوم را جوانان با انگیزه تر بردارند و 
پس از کسب علم و دانش، در مساجد با معنویت و اخالق آشنا 
شوند. فرجام با بیان اینکه یکی از ویژگی های مسجد این بوده 
که باید اساس و پایه ریزی آن بر معنویت و تقوا استوار گردد، 
اضافه کرد: مسجد عرصه کشمکش های هواهای نفسانی و 
بی تقوایی نیست و ائمه جماعات نباید اسیر هوای نفس باشند.
حجت االسالم مشرفی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
امور اهل سنت در استان هم ارائه خط مشی های الزم در 
مسیر هر چه فعال تر شدن مساجد را از جمله اهداف این 
نشست اعالم کرد. مولوی حسینی از علمای اهل سنت 
زیرکوه هم گفت: مردم همیشه نشان دادند که در مقابل نقشه 

های دشمن هوشیارند و آنها را خنثی می کنند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

به هر پیامک لبخند  نزنید تا 
گرفتار کالهبرداری نشوید!

نسرین کاری - کالهبردارن با شگردهای جدیدی چون 
تماس تلفنی و یا پیامکی به مردم آنها را برنده مسابقه 
ای در رادیو، تلویزیون یا هر ارگان دولتی دیگر معرفی 
می کنند و از این طریق از آنها می خواهند که برای 
دریافت جایزه خود به عابر بانک برای  جابه جایی پول 
بروند. مردم بدانند اگر چنین  تماس هایی گرفته شد 
کاله سرشان نرود. چند ماه قبل پلیس آگاهی استان 
هشدار داد: روند  کالهبرداری اینترنتی در استان افزایش 
چشمگیری داشته که به طور میانگین روزی 7 تا 10 
تماس بوده است که  اغلب هم کالهبرداران غیر بومی 
هستند. سرهنگ سید غالمرضا حسینی گفت: هم 
استانی ها در اینگونه مواقع تماس را قطع و مراقب 
شگردهای افراد کالهبردار باشند. وی افزود: 80 درصد 
از این کالهبرداران در استان های دیگر هستند که این 
موضوع روند بازگشت پول را دشوارتر می کند. وی 
خواستار توجه شهروندان به کارت  بانکی شد و گفت: 
از شهروندان می خواهیم به هیچ عنوان رمز دوم کارت 
خود را در اختیار دیگران قرار نداده و به هر پیامکی لبخند 
نزنند تا گرفتار کالهبرداری نشوند.چند روز پیش هم در 
شهر بیرجند از حساب خانم کارمندی 3 میلیون و ۶00 
هزار تومان پول برداشت شد که کالهبردار با ترفند خرید 
۶00 هزار تومان شارژ خط موبایل دست نیروی انتظامی 
را هم عمال بست!  در اقدام دیگری ماه گذشته در طبس 
فراد سودجو تحت عنوان مجری برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی با شهروندان تماس گرفته و خبر برنده شدن 
آنان که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات است را 
اعالم کرده و از آنان می خواهند که بالفاصله برای 
دریافت جایزه به دستگاه عابر بانک مراجعه کنند و زبان 

دستگاه عابربانک را به انگلیسی تغییر دهند. 
فرمانده انتظامی طبس اظهار کرد: سودجویان از نبود 
تسلط و آشنایی قربانی به زبان خارجی سوء استفاده 
کرده و با شگرد خاصی عالوه بر تحصیل رمز اینترنتی 
حساب بانکی قربانی، باعث انتقال مبلغی به حسابی که 

کالهبردار آن را »کد« معرفی می  کند، می  شوند.
سرهنگ علی پور از شهروندان خواست به تماس  ها و 
پیامک  های برنده شدن و دریافت جایزه به هیچ عنوان 
توجه نکنند و هوشیار باشند. فرمانده انتظامی طبس با 
بیان این که رمز اول و دوم و کد CVV2 کارت بانکی 
ارائه  از  شهروندان  کرد:  تاکید  است،  محرمانه  افراد 
اطالعات محرمانه کارت خود به دیگران خودداری کرده 
و هیچ بانکی به اطالعات محرمانه کارت بانکی )نظیر 

رمز اول یا دوم، کد و تاریخ انقضای کارت( نیاز ندارد.
رئیس اداره مبارزه با جرائم جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی استان  هم  اعالم کرد: کالهبرداری های تلفنی 
در خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کالهبرداران تلفنی با ترفند های گوناگون  مردم را به 
پای دستگاه خودپرداز می کشانند و با استفاده از شیوه 

های اینترنتی حساب کارتی مردم را خالی می کنند.
از  اینکه چند شب گذشته  بیان  با  سرهنگ مرادی 
حساب خانمی در شهر قاین ۶0 میلیون تومان به 
همین شیوه برداشت شد، افزود: پلیس فردی را که 
اقدام به کالهبرداری از این خانم کرده است در کرج 
شناسایی کرده که پس از دستگیری به مراجع قضایی 
تحویل داده می شود. همچنین تمامی حساب های 
این کالهبردار نیز مسدود شده است.وی با اشاره به 
تعطیلی بیشتر شعب بانکی در تعطیالت سال خبر داد 
و افزود:  مردم نسبت به اینگونه کالهبرداری ها هوشیار 
تر باشند و به توصیه های پلیس توجه کنند تا به دام 
چنین افرادی نیفتند.سرهنگ مرادی از مردم خواست 
چنانچه با مورد مشکوکی مواجه شدند در اسرع وقت با 
پلیس 110 تماس بگیرند. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

انتظار ۶ ساله مردم زهان به پایان رسید

تسنیم- سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی، امنیتی 
استانداری گفت:  انتظار ۶ ساله مردم هفت روستای 
زهان به پایان رسید و هیئت وزیران با تقسیمات موافقت 
کرده تا این هفت روستا به بخش مرکزی قاین الحاق 
شوند. حسنی مقدم اظهار کرد: این روستاها به دلیل 
فاصله کم با قاین و بعد مسافت با زهان چند سال بود 

خواهان انتزاع بودند.

آغاز گلکاری عیدانه از هفته آینده

غالمی- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری بیرجند گفت: گلکاری و نورپردازی از اقدامات 
عملیاتی برای نوروز امسال است. ابراهیم زاده اذعان 
کرد: امسال به جای فراخوان المان و برگزاری مسابقه 
برای انتخاب المان های نوروزی و هزینه شدن مقدار 
زیادی از بودجه شهرداری، کار های حجمی مربوط به 
گل و گیاه، نورپردازی زیبا، نقاشی های دیواری و آذین 
 بندی در سطح شهر اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه

 گلکاری میادین از هفته آینده آغاز می شود، افزود: بیشتر 
نورپردازی ها و گلکاری ها در ورودی شهر خواهد بود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز خاطر نشان 
کرد: تعدادی جعبه و باکس گل توسط شهرداری و 
2 المان متناسب با آداب و رسوم و سنن استان نصب 
خواهد شد. ابراهیم زاده افزود: الله، شب بو، همیشه بهار، 
میمون و گل های فصلی متناسب با فصل بهار برای عید 
نوروز در نظر گرفته شده اند. وی با بیان اینکه حدود 700 
میلیون تومان برای زیبا سازی سطح شهر در استقبال از 
نوروز هزینه خواهد شد، ادامه داد: این بودجه از محل 

اعتبارات شهرداری بیرجند اختصاص می یابد.

سرقت در  استان20 درصد افزایش یافت

گروه خبر-رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی گفت: میزان سرقت از ابتدای امسال 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان 
بیش از 20 درصد افزایش یافته و بیشتر در اماکن 
خصوصی روی داده است. شهابی، در نشست شورای 
پیشگیری از وقوع جرم افزود: آزادی زندانیان، منجر به 
افزایش سرقت شده به گونه ای که فقط در شهرستان 
خوسف 9 فقره سرقت توسط این افراد گزارش شده 
است.وی وضعیت اقتصادی را یکی از دالیل افزایش 
سرقت دانست و گفت: سرقت از اماکن در حال ساخت 
استان امسال افزایش بی سابقه ای یافته و یکی از دالیل 
رعایت نکردن نکات ایمنی توسط مالکان است. معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز با 
بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید وقفیات واقفان 
هدایت  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  جهت  در  را 
کنند، گفت: هفته آینده همایش ترویج فرهنگ وقف 
 برگزار می شود و فرصت مناسبی برای این کار است. 
حجت االسالم وحدانی نیا همچنین به حوادث چهارشنبه 
آخر سال اشاره کرد و افزود: با کسانی که اقدام به فروش 
مواد محترقه در خراسان جنوبی کنند برخورد جدی 
می شود.مدیرکل زندان های استان هم گفت: برای 
پیشگیری از وقوع جرم برنامه های مختلف و متنوعی از 
قبیل کارگاه های آموزشی با همکاری اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای، جهاد دانشگاهی و میراث فرهنگی در 
زندان ها برگزار می شود.هاشمی افزود: همچنین برنامه 
هایی متعدد از قبیل کارگاه های آموزشی در سال آتی 
برنامه ریزی شده که تاثیر بسیار مثبتی در پیشگیری از 

وقوع جرم، خشونت، نزاع و سایر جرائم خواهد داشت. 

یک کشته و یک زخمی در حادثه رانندگی 
محور قاین - بیرجند

حادثه رانندگی محور قاین - بیرجند یک کشته و یک 
زخمی برجای گذاشت.در این حادثه که سه شنبه شب 
رخ داد، 2 پراید و یک دستگاه تریلر برخورد کرده که 
راننده یک پراید در دم جان باخت و راننده پراید دیگر 
زخمی شد. رضایی، رئیس پلیس راه قاین، علت حادثه 
را تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیر مجاز خودروی 
پراید از پراید مجاور و برخورد رخ به رخ با تریلی که از 
سمت بیرجند به قاین در حرکت بوده است، اعالم کرد.

جمعه؛ رقابت مچ اندازی بانوان استان

رقابت های مچ اندازی بانوان استان به مناسبت سالروز 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز  زن، جمعه 10 
اسفند در بیرجند برگزار می شود. مالیی مسئول  کمیته 
آموزش و مچ اندازی هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
استان گفت: این رقابت ها جمعه 30: 8 صبح  در مجموعه 
ورزشی و فرهنگی علوی بیرجند برگزار خواهد شد.

10 سال تولید موفق در بزرگترین کارخانه 
تولید لوله های  upvc شرق کشور

صداوسیما-تولید لوله های upvc در بزرگترین کارخانه 
تولید این محصول در شرق کشور، با تالش جوانان 
خراسان جنوبی، دهمین سال فعالیت خود را می گذراند.
یوسفی مدیر عامل این کارخانه با بیان اینکه اینگونه لوله 
ها در صنعت برق ساختمان و طرح های عمرانی و تجاری 
کاربرد دارد، افزود: هم اکنون تولیدات این کارخانه برای 
استفاده در بیمارستان های کشور و طرح های مختلف 
به کار می رود و همچنین راهی بازار دو کشور عراق و 
افغانستان نیز می شود. کاهش هزینه های ساخت و 
ساز، حذف اتصاالت از ساختمان و تسهیل کار برای برق 
کاران ساختمان، از دیگر مزیت های این محصول است. 

دانشجوی دانشگاه بیرجند در سومین 
جشنواره ملی ایثار تجلیل شد

تسنیم- سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه 
ملی ایثار  دیروز در تهران با همکاری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت 
بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه 
آزاد اسالمی و مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد 
و از دانشجوی برگزیده دانشگاه بیرجند تجلیل به 
عمل آمد. زهرا باعزم، دانشجوی مقطع کارشناسی 
ارشد رشته مهندسی عمران دانشگاه بیرجند براساس 
شاخص های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی موفق 
به کسب این جایزه در سال تحصیلی 97-9۶ شد. 

مساجد در تراز انقالب نقش خود را به خوبی ایفا کنند

ایرنا-نماینده ولی فقیه گفت: امید است مساجد در تراز انقالب و اسالم، آن هم در یک جریان جنگ تمام عیار با استکبار جهانی که نفس های آخرش را می کشد، نقش خود را به خوبی ایفا کنند.  
حجت االسالم عبادی روز چهارشنبه در همایش توانمندسازی ارکان مسجد افزود: وقتی از مسجد به خانه خدا تعبیر می شود به این معناست که این محیط، محیط خدایی است نه هوایی. وی 
با اشاره به اینکه مسجد تراز اسالم و انقالب مسجدی است که خدایی بماند و هوایی نشود اظهار کرد: انسان آلودگی های نفسانی دارد و همه بدبختی های انسان از نفس سرچشمه می گیرد.

حسینی- مدیرکل بیمه سالمت از اجرای طرح 
نسخه الکترونیکی از ابتدای اسفند در استان خبر 
داد و گفت: این طرح کمک شایانی به هدایت 
درست منابع سالمت در جایگاه خودش، بهینه 
از هدررفت  منابع سازمانی و جلوگیری  سازی 
پرداخت های مردم می کند. اربابی صبح دیروز 
در نشست خبری با بیان این که سال 97 بیش از 
80 میلیارد تومان از مطالبات بیمه سالمت پرداخت 
شده است، ادامه داد: حدود 40 میلیارد تومان دیگر 
باقیمانده است که 15 درصد نسبت به مطالبات 
سال 9۶ کمتر می باشد. به گفته وی، بر اساس 
قوانین موجود، عقب ماندگی در زمینه پرداخت ها 
نداریم. وی همچنین با اشاره به این که مطالبات 
دانشگاه علوم پزشکی تا پایان شهریور 97 پرداخت 

شده و 70 درصد مطالبات مهر و آبان نیز پرداخت 
شده است، ادامه داد: مطالبات موسسات خصوصی 
پایان شهریور و مطالبات مطب پزشکان و  تا 

داروخانه ها نیز تا پایان آبان ماه پرداخت شدند.
مدیر کل بیمه سالمت به پرداخت تمام بدهی 
های این سازمان که از سال 9۶ با مبلغی بالغ بر 
۶0 میلیارد تومان باقی مانده بود، خبر داد و افزود: 
این موضوع با عنایت رهبری و کمک صندوق 

توسعه ملی محقق شد.

اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان
اربابی در ادامه به اجرای نظام ارجاع الکترونیک 
در اقدام مشترک با دانشگاه علوم پزشکی اشاره 
کرد و گفت: شهرستان سرایان برای این موضوع 

به صورت پایلوت انتخاب شده و پس از بررسی 
مشکالت طرح و برطرف کردن نقاط ضعف، سال 
98 در تمام استان اجرا خواهد شد. وی با بیان این 
که با همکاری نیروهای مسلح ، تامین اجتماعی و 
کمیته امداد بیش از 50 درصد از هم پوشانی ها در 
استان رفع شده اند، خاطرنشان کرد: طبق آماری 
که ما احصاء کردیم بالغ بر ۶0 هزار نفر در استان 

دارای بیش از یک دفترچه بیمه هستند.

پس از برطرف شدن نواقص، نسخه
الکترونیک در تمام استان اجرا می شود

اجرای طرح نسخه  به  بیمه سالمت  مدیرکل 
الکترونیکی نیز اشاره و با بیان این که مقدمات کار 
انجام شده و نرم افزار در اختیار مطب پزشکان و 

داروخانه ها قرار گرفته است، اضافه کرد: طرح به 
صورت پایلوت در شهرستان بشرویه شروع می 
شود و مردم با ارائه کد ملی خود می توانند در مراکز 
طرف قرارداد بیمه سالمت از خدمات مورد نظر 
بهره مند شوند. وی با اشاره به این که بعد از بر 
طرف شدن نواقص احتمالی ، نسخه الکترونیکی 
در سال آینده در همه استان اجرا می شود، افزود: 
در صورتی که سامانه مورد نظر با اشکالی مواجه 
شود مردم می توانند از نسخه های کاغذی استفاده 

کنند. به گفته وی در خراسان جنوبی بالغ بر 4 هزار 
نفر اتباع خارجی تحت پوشش این بیمه هستند 
که آن ها نیز می توانند با ارائه کد لحاظ شده ، از 

خدمات نسخه الکترونیک بهره مند شوند.
مدیرکل بیمه سالمت همچنین از کاهش 15 
درصدی هزینه ها و مصارف در سال جاری خبر داد 
و گفت: این در حالی بوده که هیچ کس از دریافت 
خدمات محروم نشده و از این طریق از خدمات 

القایی و فاقد نیاز مردم نیز جلوگیری شده است.

گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: یکی از مصوبات سفر رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور به استان موافقت با تامین 30 میلیارد 
 تومان اعتبار مدیریت بحران است. علوی مقدم 
هماهنگی  شورای  نشست  در  شنبه شب  سه 
مدیریت بحران استان که با حضور »اسماعیل 
نجار« رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار 
شد، افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی مکلف 
به تهیه سناریوی مربوط به خود در بخش های 
متفاوت اعم از قبل، حین و بعد از حادثه شده اند.

وی بیان کرد: کارگروه های مدیریت بحران استان 
فعال شده و کارگاه عملیاتی - آموزشی مدیریت 
جامع سوانح و بالیای طبیعی استان با حضور 
از فرمانداران، بخشداران و مسئوالن  300 نفر 
شد.  برگزار  بیرجند  در  اجرایی  های  دستگاه 
معاون استاندار اظهارکرد: مصوب شده کارگروه 
و  اطالعات  بحران،  مدیریت  تخصصی  های 
برنامه های خود را تا پایان فروردین 98 به اداره 
کل مدیریت بحران استان ارسال کنند. وی یادآور 
شد: با توجه به نزدیک شدن تعطیالت نوروزی و 
چهارشنبه سوری، مسئوالن دستگاه های اجرایی 
باید آمادگی الزم را داشته باشند یا اینکه فهرست 
ارسال  استانداری  به  و  تهیه  را  جانشینان خود 
کنند.علوی مقدم گفت: برای پرداخت تسهیالت 
جبران خسارت سیالب به بهره برداران بخش 
کشاورزی کارگروه های الزم تشکیل و اعتبار 
است. شده  توزیع  ها  شهرستان  بین  مربوطه 

8 هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت: 
اکنون بیش از 8 هزار روستا در کشور با تانکر 
آبرسانی می شود که به این نتیجه رسیده ایم 
نباید تانکر بخریم بلکه باید در این زمینه از توان 
بخش خصوصی استفاده کنیم. نجار افزود: یکهزار 
آبی در  برای تنش  اعتبار  تومان  میلیارد  و 20 
کشور تصویب شد. وی از تصویب قانون الیحه 
مدیریت بحران کشور خبر داد و اظهار کرد: این 
قانون پس از 45 ماه گردش کار در کمیسیون 
های مختلف باالخره در مجلس شورای اسالمی 

به تصویب رسید.وی ادامه داد: این قانون نسبت 
به قانون آزمایشی یکسری برتری هایی دارد و 
برای دستگاه های اجرایی در آن به طور مشخص 
تعریف انجام وظیفه شده است. نجار عنوان کرد: 
ساالنه 500 میلیارد تومان اعتبار از ماده 10 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به 
هالل احمر اختصاص می یابد اما اینکه نتوانسته 
اند تخصیص بگیرند مربوط به حوزه ما نیست.وی 
ادامه داد: همچنین در حوزه راهداری و حمل و نقل 
جاده ای امسال 450 میلیارد تومان از محل ماده 
های مذکور نوشته شد که باید برای تخصیص آن 

از خزانه تالش شود.

درخواست اعتبار خاص برای
 پیشگیری از بحران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  نیز 
گفت: پیشنهاد داریم اعتبار خاصی برای پیشگیری 
از بحران در نظر گرفته شود و اینگونه نباشد که 
بحرانی ایجاد و بعد درخواست تامین اعتبار شود. 
آرین افزود: اکنون اعتبارات مربوط به پیشگیری 
هر چند صباحی به صورت تنخواه در اختیار استان 
ها قرار می گیرد که تخصیص آن نیز بالتکلیف 
می ماند. وی بیان کرد: طی سه تصویب نامه 
هیئت وزیران به استان اعتبار اختصاص یافت که 
در این راستا 21 میلیارد تومان برای ۶ پروژه آب 
و فاضالب روستایی و آب منطقه ای در خصوص 
تنش منابع آبی، 7.5 میلیارد تومان برای آب و 
فاضالب روستایی به صورت هزینه ای و تملک و 
40 میلیارد تومان برای آبرسانی سیار مصوب شد. 

به گفته وی مصوبه دوم نیز برای تصفیه خانه 
فاضالب بیرجند و تامین مواد مصرفی با توجه 
به بحران به وجود آمده و پنج میلیارد تومان برای 
آبرسانی سیار به آب و فاضالب روستایی تصویب 
شد.وی گفت: مصوبه سوم، تامین 100 میلیارد 
تومان تسهیالت و 12 میلیارد تومان اعتبارات 
تملک که 10 میلیارد تومان در قالب ماده 10 و 
2 میلیارد تومان در خصوص باند امداد و نجات 
بود. آرین افزود: از اعتبار 21 میلیارد تومان تنش 
منابع آبی تاکنون ۶0 درصد، آبرسانی روستایی 85 
درصد تخصیص و برای دو مصوبه دیگر ابالغ 
اعتبار نشده است. وی بیان کرد: هر چند تالش 

ها و پیگیری های سازمان مدیریت بحران کشور 
بر ما پوشیده نیست اما کماکان برای تخصیص 

اعتبارات یادشده نیاز به حمایت داریم.

بازسازی راه های خراسان جنوبی؛ 
نیازمند اعتبار ۹۶ میلیاردی

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
گفت: جمع خسارات ناشی از سیل، طوفان و 
فرونشست در 11 ماهه امسال 9۶ میلیارد و 995 
میلیون تومان است که نیازمند تزریق اعتبار در 
این خصوص هستیم. شهامت، از انجام عملیات 
برف روبی در 12 هزار کیلومتر باند در زمستان 
امسال خبر داد و گفت: جمع خسارات ناشی از 
سیل، طوفان و فرونشست در 11 ماهه امسال 

9۶ میلیارد و 995 میلیون تومان است. 
شهامت با بیان اینکه هزینه ماشین آالت نسبت 
به سال گذشته 300 تا 400 درصد افزایش یافته، 
استان  بحران  مدیریت  امکانات  کرد:  اضافه 

نیازمند تزریق اعتبار است.

کمبود خودروی امداد و نجات در استان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر آموزش 830 نفر 
امدادگر، آموزش تخصصی به 230 مربی، افتتاح 5 
اتاق پراتیک در 5 شهرستان، استقرار امداد هوایی، 
وجود 28 دستگاه آمبوالنس، 18 دستگاه خودروی 
نجات، 9۶ دستگاه خودروی امدادی، وجود 10 
هزار و 500 متر سوله امدادی و عضویت 5 هزار و 
۶00 نفر در جمعیت هالل احمر استان را بخشی از 

فعالیت های این سازمان در استان ذکر کرد.
 شهریاری با اشاره به وضعیت خودرویی جمعیت 
هالل احمر خراسان جنوبی، مطرح کرد: سال ها 
است که خودرویی به این نهاد داده نشده که در 
سال جاری سه خودروی امداد و نجات به استان 
تخصیص یافت اما همچنان با کمبود خودروی 
امداد و نجات در استان مواجه هستیم.وی با بیان 
اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به شش هزار و 
27 نفر در سطح استان امدادرسانی شده که بیشتر 
این امدادرسانی ها مربوط به حوادث جاده ای و 
سیالب بوده، تبیین کرد: همچنین طی این مدت  
سه میلیارد ریال اقالم غذایی در استان توزیع، 220 
عملیات رهاسازی انجام و پنج هزار و 800 نفر 

نیروی امدادی به حوادث اعزام شدند.

عدم استقبال روستائیان از تسهیالت
مدیر کل بنیاد مسکن با بیان اینکه بر اساس 
سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 تعداد 
88 هزار و 835 واحد مسکونی روستایی در استان 
وجود دارد، گفت: از این تعداد 44.5 درصد واحدها 
مستحکم و مقاوم، 14.5 درصد نیمه مقاوم و 41 
درصد بی دوام هستند.وی با اشاره به تسهیالت 
خراسان جنوبی  مردم  گفت:  روستایی،  مسکن 
به دلیل عدم توان در پرداخت تسهیالت از گرفتن 
تسهیالت امتناع می کنند و متأسفانه استقبال 

چندانی از این مهم در استان نشده است.

اعتباری که تخصیص نیافت!
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بیان کرد: برخی 

از ساخت و سازها در مسکن مهر استان در حریم 
رودخانه ها انجام شده که می تواند حوادث جبران 
ناپذیری را در پی داشته باشد. وی اعالم کرد: 
سال گذشته از محل اعتبارات ماده 10 و 12 
و اعتبارات استانی تعداد 14 پروژه در خصوص 
ساماندهی و حفاظت سیالب در 11 شهرستان 
استان با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان انجام 
شده که همچنان با مشکالت مالی مواجه ایم. 
امامی اضافه کرد: همچنین در بحث کیفیت آب 
شرب بیرجند 10 میلیارد تومان ابالغ شد که 

متأسفانه تخصیص نیافت.

بیمارستان صحرایی خراسان جنوبی 
بدون تجهیزات است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در 
این جلسه گفت: بیمارستان صحرایی خراسان 
کرد:  اظهار  دهقانی  ندارد.  تجهیزات  جنوبی 
افتتاح دو اورژانس هوایی در شهرهای بیرجند 
و طبس از مهمترین اتفاقات در حوزه بهداشت 
و درمان مدیریت بحران است. وی  بیان کرد: 
اورژانس هوایی طبس بعد از اورژانس تهران 
بیشترین مأموریت را در کشور داشته است که 
این حجم فعالیت بسیار ارزشمند است. وی با 
نیازمند  دیجیتال  بی سیم  اینکه شبکه  بیان 
توسعه است، گفت: نیاز به یک کمپ پیشرفته 

خدمات پزشکی در مواقع بحران داریم.

خراسان جنوبی؛
 چهارمین استان عشایری کشور

نیز  عشایر  امور  کل  مدیر  حسین پور  حسین 
عشایری  استان  چهارمین  را  خراسان جنوبی 
کشور ذکر کرد و گفت: 15 هزار خانوار عشایری 
در استان وجود دارند که غالبا در نقاط صفر مرزی 

با شعاع 50 کیلومتر زندگی می کنند.
 وی با بیان اینکه یک میلیون و 200 هزار رأس 
دام سبک در اختیار عشایر استان قرار دارد، افزود: 
11 تشکل عشایری با سرمایه 11 میلیارد تومان 
میلیارد  استان 15  که عشایر  داریم  استان  در 

تومان به تشکل ها بدهکارند.

*استاندار به مناسبت میالد باسعادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و هفته بزرگداشت زن و مقام مادر، از مرکز 

جامع توانبخشی سالمندان بیرجند بازدید کرد.
بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  *رئیس، 
در  شاغل  بانوان  از  شهرداری  مدیران  از  جمعی  و 

شهرداری تقدیر و تشکر کردند.
*کارشناس هواشناسی گفت: برای آسمان استان تا 

جمعه وزش باد شدید پیش بینی می شود.
*رئیس سازمان هواشناسی کشور از راه اندازی ایستگاه 
هواشناسی کشاورزی تا نیمه سال آینده در فردوس خبرداد.
*اولین نمایشگاه لباس هوروش از سوی دانشجویان 
دانشکده هنر و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه بیرجند درمحل نگارخانه شهر برپا شد.
*رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 
فردوس گفت: هر گونه حمل دام زنده سبک و سنگین 
که مقصد آن  خارج  از شهرستان مبدا بوده و فاقد مجوز 

دامپزشکی باشد قاچاق محسوب می شود.
* مراسم جشن تکلیف دختران دبستان امام حسین )ع( 
بیرجند شامگاه سه شنبه با حضور این دانش آموزان و 
خانواده های آنها در محل سالن قلم چی بیرجند برگزار شد.
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نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

    خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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پیامبر خدا صلی ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُجلُوُس الَْمْرءِ ِعنَْد ِعیالِِه أَحُبّ اِلی ا... تَعالی  مِْن اْعتِكاٍف في مسجدي هذا

در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتكاف در مسجد من، 
محبوبتر است.
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به همت دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان جنوبی

نخستین رویداد استارت آپی عناب در بیرجند برگزار شد

خراسان  کاربردی   - علمی  جامع  دانشگاه  محمودابادی- 
جوانان  برای  کاربردی  آموزی  علم  رسالت  دنبال  به  جنوبی 
توانست برای اولین بار در کشور نخستین رویداد استارت آپی 

عناب را برگزار کند.
افتتاحیه  مراسم  در  کاربردی   - علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
محصوالت  معرفی  برای  که  رویدادهایی  به  توجه  با  گفت: 
چنین  برگزاری  شده،  برگزار  تاکنون  جنوبی  خراسان  خاص 
رویدادی را در بیرجند الزم دیدیم. دکتر فورگی نژاد با اشاره 
به اینکه در هر رویدادی که تاکنون در استان برگزار شده به 
انجام شده  کار خوبی  در هر بخشی که  نتیجه رسیدیم  این 
آن  در  فعالیت  برای  آوران  فن  و  استان،فعاالن  های  جوان 
بخش زیاد هستند. وی حاصل چنین رویدادهایی را ایجاد تیم 
 هایی دانست که ایده خود را به مرحله عملیاتی و انبوه سازی 
می رسانند. فورگی نژاد تمام شرکت کنندگان این رویداد را 
برنده دانست و افزود: افرادی که توانسته اند ایده خود را درباره 
محصول عناب به این مرحله برسانند که تجاری سازی شود، 

برنده هستند
رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی ابراز امیدواری کرد: این 
استارت آپ بتواند همه افرادی که در آن شرکت کرده اند را در 

مسیرکار آفرینی قرار دهد. در این استارت آپ 121 نفر شرکت 
کردند و 65 محصول را به داوران ارائه دادند. بیشتر شرکت 
عناب  از  استفاده  با  که  بودند  جوانانی  رویداد  این  کنندگان 
انواع شکالت، شیرینی، حلوا، کیک،ترشی،محصوالت آرایشی 
بهداشتی و... را تولید کرده بودند. جوانانی که با اندکی توجه 
می توان ایده هایشان را به یک برند تجاری تبدیل کرد برای 
خورده  جنوبی  خراسان  نام  به  اش  شناسنامه  که  محصولی 
تازه حالت  در  باشد.  می   C ویتامین  از  سرشار  عناب   است. 

 36 الی ۷4 درصد و در حالت خشک 65 الی ۷1/۷۷ درصد 
قند دارد و به همین دلیل از آن در تولید کمپوت و شیرینی 
استفاده می شود. عناب دارای خواص طبی متعددی است و 
در طب سنتی کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای برای کمک 
بر  عبارتی عالوه  به  و  دارد  ها  بیماری  درمان  و  به سالمت 
خواص تغذیه ای، دارای موارد استفاده زیادی به عنوان یک 
از  بهتر  به ذکر است، عناب خشک  گیاه دارویی است. الزم 
عناب تازه است و طبیعت معتدل متمایل به سرد دارد. خراسان 
 جنوبی یکی از استان های مهم در داشتن این دارایی بی نظیر

است که می توان با ارائه محصوالت متنوع بازارهای جهانی 
را به دست گرفت و باعث رونق اقتصادی در منطقه شد.

عکس:قربانی

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست

آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 
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قابل توجه کلیه همشهریان عزیز 
خشکشویی برجیس در نظر دارد 

جهت رفاه حال شما عزیزان
 به مناسبت فرا رسیدن سال نو خدمات 

شستشوی پرده و پتو را در بازه زمانی ۱ الی 
 ۲۰ اسفند با ۱5 درصد تخفیف انجام دهد.
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