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استان  نخستین سازه آبخیزداری الستیکی جهان را دارد مرغ  یک ریال بیشتر از 13 هزار و 300 تومانتخلف است 5مشکالت زنان سرپرست خانوار؛ فشار اقتصادی تا  احساس نا امنی اجتماعی 5 5

»اولویت بندی«؛ 
 نسخه شفابخش 
مشکالت استان!

  پازل سفرهای استانی استاندار محترم با 
سفر به چندین شهرستان دیگر کامل می 
شود. در کنار رضایت مردمی از این سفرها 
و القای حس امید و انگیزه به آنان، از 
دستاوردهای بسیار مهم چنین سفرهایی، 
ترسیم تدریجی نقشه راه اولویت های 
استان برای استاندار و معاونان ایشان 
است. واقعیت این است خراسان جنوبی 
در سال های اخیر دستخوش تغییرات 
و دگرگونی های مختلفی شده است؛ 
دگرگونی هایی که در بخش هایی از 

استان ما  ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*سردبیر
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 انتقادات علیه دولت را می توان 
پنج دقیقه ای جواب داد

صفحه 2

 

مشکل اقتصادی با روابط 
خارجی حل نمی شود

 تندروها خودشان را مهیای 
بازگشت به قدرت کرده اند

فقر و فساد زیبنده 
نظام اسالمی نیست
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روایتی از فراز و فرود کاری یک تصویربردار :

پشت صحنه دوندگی های
سامورایی ها ؛ عکاس آقای استاندار

عالقه مند به حضور 
درخراسان جنوبی

سفیر ژاپن در سفر به استان عنوان کرد : 

صفحه 5

صفحه 3

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴00 هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب 1

0۵۶3۲۲3۷0۷۷ - 0۹1۵۵۶1۸3۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

سرور  ارجمند 
جناب آقای مهندس منصور عابدپور

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان 

مرحوم محسن عابدپور 
 را  خدمت شما و خاندان سوگوار تسلیت عرض می نمایم.

دکتر علیرضا میرغالمی

“منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی”

پیشکسوتان عزیز و همکاران پرتالش
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز درختکاری 

را خدمت شما دلسوزان و حافظان آب، خاک و طبیعت تبریک عرض می نماییم
 از ایزد دادار برای تان تندرستی، سربلندی و بهروزی آرزومندیم.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

استاد  عزیز جناب آقای پروفسور 

سید محمد خراشادی زاده
ارتقای مرتبه علمی جناب عالی را 

از دانشیاری به استاد تمام )پروفسور(
 تبریک می گوییم  و از خداوند متعال توفیق،  سالمتی 

و بهروزی تان را مسئلت می نماییم.

جمعی از دانشجویان

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور جهت تکمیل کادر خود
 در کارخانه تولید اکسید منیزیم واقع در  کیلومتر ۵۷ 

جاده بیرجند- زاهدان نیاز به 

۲ نفر کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 دارد.متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز،  
رزومه کاری خود را به صندوق پستی ۴۴1 بیرجند ارسال نمایند.

آگهـی استخـدام

  مناقصه عمومی یک مرحله ای 97-1۲19
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه با موضوع ذیل برگزار نماید:

ف
شماره ردی

ساعت بازگشاییتاریخ بازگشاییمدت نوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

11۲1۹-۹۷
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری 

ضمانت نامه معتبر به مبلغ  10,۸۲۵,۹۲۷,0۴0تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان بیرجند
1۲13۹۷/1۲/۲۷1۲ماه۵۴۲,000,000

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/12/13 لغایت 1397/12/16 ۲( آخرین تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت 14:30 مورخ 1397/12/26
3( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴( رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای گواهینامه صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 ۵( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813- 97175

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752-056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

شماره : ۶۷/۲۵0
تاریخ: 13۹۷/1۲/1۲

اصالحیـه
پیرو درج آگهی مورخ 97/12/14 با موضوع فروش اراضی شهرداری جهت 
صنوف آالینده به اطالع کلیه متقاضیان می رساند: صنف مصنوعات فلزی 

محمدعلی جاوید- شهردار بیرجندنیز به صنوف مربوطه اضافه گردید.
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دارندگان بیمه نامه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه ندارند

اقتصاد آنالین- با توجه به اینکه نرخ دیه برای سال 98 ، 270 میلیون تومان اعالم شده و نسبت به سال جاری 39 میلیون تومان افزایش داشته 
است، بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارندگان بیمه شخص ثالث نیازی به دریافت الحاقیه ندارند و مابه التفاوت نرخ دیه جدید و نرخ 
تعهدشده توسط شرکت بیمه را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد کرد.

سرمقاله

»اولویت بندی«؛  نسخه 
شفابخش مشکالت استان
 *سردبیر

پازل سفرهای استانی استاندار محترم با سفر به چندین 
رضایت  کنار  در  شود.  می  کامل  دیگر  شهرستان 
مردمی از این سفرها و القای حس امید و انگیزه به 
چنین سفرهایی،  مهم  بسیار  دستاوردهای  از  آنان، 
ترسیم تدریجی نقشه راه اولویت های استان برای 
است  این  واقعیت  است.  ایشان  معاونان  و  استاندار 
خراسان جنوبی در سال های اخیر دستخوش تغییرات 
و دگرگونی های مختلفی شده است؛ دگرگونی هایی 
که در بخش هایی از استان ما در حال تبدیل شدن 
به دگردیسی ها و زایش ها و فرسایش های دارای 
تعریف از جریان های اجتماعی، سنتی و فرهنگی، 
اقتصادی و حتی امنیتی جدید و قدیم است. همه 
کسانی که در سال های گذشته، به ویژه در یکی 
دو دهه اخیر در استان خراسان سابق و بعد از آن در 
خراسان جنوبی مسئولیت داشته اند و مدیریت کرده 
اند، همه پژوهشگران و محققان مطالعات اجتماعی 
و انسانی و جغرافیایی و همه دلسوزان، مطلعان و به 
ویژه اهالی رسانه، کاماًل به این موضوع مهم واقفند 
که وضعیت ما،  وضعیت یک دهه یا دو دهه قبل 
نیست. پاسخ دادن به این سؤال که وضع، بهتر است 
یا بدتر، نیاز به  بررسی منصفانه و مطالعات چند وجهی 
روندهای استانی دارد، اما فی المجموع باید بر این نکته 
تأکید کرد که شرایط، موضوعات، ویژگی ها و مسأله 
ها و معضل های استان و شهرستان های آن، پیچیده 
تر، سخت تر اما نه غیرقابل حل تر شده اند. در این 
جا پرسش مهم این است که با همین بضاعت نیرویی 
و امکانات و اعتبارات برای عبور از اوضاع ویژه ای 
که استان در آن قرار دارد و رسیدن به نقطه ثبات در 
حداکثر ده سال آینده، چه باید کرد و چه ملزوماتی نیاز 
است؟ به نظر می رسد سه محور اساسی و مهم در این 
وضع می تواند نجات دهنده استان از غرق شدن در 
منجالب “چه کنیم” هایی باشد که نه فقط تاکنون به 
داِد استان ما نرسیده اند، بلکه مانعی بر سر راه توسعه 
و چه بسا گاهی قطع کننده خِط اتصاِل فصل هاِی 
حرکِت تدریجی خراسان جنوبی به سوی پیشرفت 
پاالیش  بندی مسائل،  اولویت  و  اند: شناخت  بوده 
کاماًل جدی ذهن مدیران از بی انگیزگی ها و باری 
به هر جهت بودن ها و نهایتاً  از محاق انتظار به در 
آوردن سرمایه های مردمی و چینش مناسب آن روی 
میز توسعه. استاِن ما، مردم ما و نسل آینده این استان 
که این روزها خاطرات زیبای کودکانه اش را برای فردا 
اندوخته می کند، نیازمند ورود مدیران، تصمیم گیران، 
و تصمیم سازان به مجرای جدیدی از تفکر در این 
زمینه هستند. تجربه ثابت کرده است که اولویت بندی 
مسأله ها و چالش ها در اوضاع بحرانی و رسیدگی 
همراه با رعایت این اولویت ها به آنها، در زمان، نیروی 
انسانی و هزینه ها صرفه جویی می کند. به نظر می 
رسد در شرایطی که استاندار و تیم فعلی مدیریتی 
ایشان با تفکر اولویت بندی به مسائل در شهرستان ها 
و تمام استان پای کار حل مشکالت مردم آمده اند، هم 
مردم و رسانه ها الزم است با قدم ها و قلم هایشان، 
وظیفه حمایتی و هدایتی خودشان را به سرعت و 
به اندازی کافی در قبال این فرآیند جدید و مناسب 
مدیریتی انجام دهند. همه باور کنیم که برای توسعه 
استان، یکی از مهم ترین موضوعات، فرصت سنجی 
و غنیمت شمردن موقعیت های مطلوب است که 
شاید گاهی دیر و گاهی هیچ وقت به دست نمی آید.  

 مکانیزم تعیین مزد کارگران 
و کارمندان متفاوت است

تعیین  گفت:  شریعتمداری  آنالین-محمد  اقتصاد 
کار  عالی  شورای  در  کارگران  دستمزد  حداقل 
کارمندان  حقوق  افزایش  میزان  می گیرد،  صورت 
در بودجه ساالنه، به پیشنهاد دولت و سازمان امور 
استخدامی کشور انجام می شوند که هر یک روال 
قانونی جداگانه ای دارند، هرچند که قطعاً باید یک 
از  اما به لحاظ قانونی  باشند  ارتباط منطقی داشته 
یک رویه واحد تبعیت نمی کنند. وزیر کار تاکید کرد: 
باید فاصله جدی بین سبد معیشت و میزان حداقل 
دستمزد در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار گیرد تا 
کارگران هم بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. وزیر 
کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار 
کرد: باید توجه کنیم فاصله جدی بین سبد معیشت 
و میزان حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی مورد توجه 
قرار گیرد تا کارگران که ستون فقرات تولید هستند به 
زندگی خود ادامه دهند. شریعتمداری همچنین درباره 
پرداخت نوبت دوم بسته حمایتی اقشار آسیب پذیر 
گفت: سازمان برنامه و بودجه قرار است منابع الزم 
برای پرداخت نوبت دوم مددجویان نهادهای حمایتی 
مانند بهزیستی و کمیته امداد را فراهم کند که به 
محض تحقق با توجه به اینکه بانک اطالعاتی دقیق 
آنها در اختیار ماست به حساب آنها واریز خواهد شد.

موبایل ۲۰ درصد ارزان شد
لوازم  و  مخابراتی  دستگاه های  اتحادیه  رئیس  مهر- 
گوشی های  درصدی   20 قیمت  کاهش  از  خبر  جانبی 
تلفن همراه در بازار موبایل داد و احتمال تداوم این روند 
التهاب  ایجاد  و  قیمت دالر  اوج گیری  از  داد.بعد  نیز  را 

قیمتی در بازار محصوالت وارداتی، از وقتی که استارت 
اکثر مردم دالر به دست،  کاهش قیمت ها زده شده و 
متقاضی فروش شده اند، قیمت موبایل نیز روند کاهشی 
فروشنده  به  اشاره  با  محبی  مهدی  است.  کرده  پیدا 
قیمت های  در  دالر  خرید  به  اقدام  که  افرادی  شدن 
باال کرده بودند، گفت: اخیرا که بازار فروش دالرهای 
گوشی های  قیمت  لیست  به  نگاهی  شده،  داغ  مردمی 

تلفن همراه نیز نشان می دهد که قیمت محصوالت این 
بازار روند نزولی گرفته است.رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی و لوازم جانبی با تأکید بر اینکه کاهش قیمت 
نرخ دالر همزمان با باال رفتن فروش دالرهای خانگی 
می تواند اتفاق خوبی برای فروش تجهیزات وارداتی با 
نرخ مناسب باشد، گفت: با توجه به کاهش 10 تا 20 
به  نیز  موبایل  قیمت  صرافی ها،  تابلوی  نرخ  درصدی 

چک  که  قیمت هایی  لیست  به  توجه  با  اندازه  همین 
واقعا  اینکه  درباره  است.محبی  داشته  کاهش  کرده ام، 
تأثیر این کاهش نرخ به صورت آنی بر بازار موبایل بوده 
است، گفت: صد درصد همزمان با کاهش نرخ، تأثیرات 
آن به صورت لحظه ای بر بازار اعمال می شود زیرا اکثر 
بازار موجود است، گوشی های  در  اکنون  کاالهایی که 

مسافری است.   

خبر خوش

تسنیم- سخنگوی ستاد بودجه 98 در سازمان برنامه و بودجه 
با بیان این که افزایش حقوق ۴00 هزار تومانی برای تمامی 
کارمندان یکسان است، گفت: اعتباری که باقی خواهد ماند، 
طبق یک فرمول بین ضریب صفر تا 10 درصد به حقوق 
پرسنل اضافه می شود. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 98 
درسازمان برنامه و بودجه در خصوص ضریب حقوق 20 درصد 
در الیحه بودجه 98 گفت: »این درصد برای همه کارمندان در 

نظر گرفته شده بود؛ البته با دریافت پلکانی مالیات تفاوت های 
دریافتی به تناسب پیش بینی شد. وی با اعالم اینکه در مجلس 
گزینه های جایگزین برای این افزایش 20 درصد مطرح بود، 
اظهار کرد: در کمیسیون ها نیز همین میزان رای گیری شد 
و به صحن آمد. سخنگوی ستاد بودجه 98 در سازمان برنامه 
و بودجه با بیان اینکه افزایش حقوق ۴00 هزار تومانی برای 
تمامی کارمندان بعد از اعمال نظر شورای نگهبان، قانون و فصل 
الخطاب برای دولت خواهد بود، ادامه داد: »این سقف افزایش از 
پایین ترین رده حقوقی تا باالترین رده ها یکسان است و اعتباری 
که باقی خواهد ماند، طبق یک فرمول بین ضریب صفر تا 10 
درصد به حقوق پرسنل اضافه می شود. وی گفت: اعمال ۴00 
هزار تومان قطعی است و مابقی باید بر اساس یک مدل جدید 

پیاده سازی شود.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به 
اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود دارد، گفت: قیمت 
بسته های 900 گرمی شکر ۴ هزار و بسته های یک کیلویی آن 
۴ هزار و 200 تومان است و مردم قیمت های باالتر از این مبالغ 
را به عنوان گران فروشی به 12۴ اطالع دهند. یزدان سیف بیان 
کرد: بازار برنج رو به آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم 
تأمین شده است. وی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در 

خوزستان به واسطه بارندگی در این استان گفت: برداشت نیشکر 
در خوزستان از 10 روز پیش آغاز شده و با ورود ۵۵0 هزار تن 
شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است. وی با اشاره به توزیع 
23۵ هزار تن شکر از محل ذخایر کشور افزود: برای سال آینده 
مجوز ۴00 هزار تن شکر به کارخانجات داده شده است. سیف 
با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه های کشور شکر وجود 
دارد، گفت: شکر مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین 98 هم تأمین 
شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: اقدامات 
الزم برای تأمین کاال های اساسی و  آرد و گندم مردم صورت 
گرفته است. وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای مصوبه مجلس 
در زمینه کاالبرگ های الکترونیک افزود: فعاًل هیچ تصمیمی در 
خصوص تغییر روند کاالهای اساسی از نرخ ۴ هزار و 200 تومان 

به دیگر نرخ ها گرفته نشده است.

7500 تن گوشت تنظیم بازارشکر را گران تر از کیلویی ۴۲۰۰ تومان نخریدافزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی برای تمام کارمندان اعمال می شود
 در اختیار استان ها قرار گرفت

ایسنا- مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد: 7۵00 تن گوشت قرمز با قیمت 
مصوب دولتی با هدف تنظیم بازار در یک ماه گذشته در 
اختیار استان ها قرار گرفته است. »محمد قبله« با تاکید 
بر لزوم خودداری از اظهارنظرهای غیرواقعی که موجب 
ایجاد نگرانی و بهم ریختگی بازار می شود، گفت: خروج 
مصرف کنندگان عمده از بازار به آرامش بازار گوشت 
کمک می کند و همه تالش ها برای رسیدن گوشت به 
دست مصرف کننده واقعی است. وی تاکید کرد: با تامین 
گوشت مورد نیاز مراکز عمده مصرف و مناطق پرمصرف 
نوسان از بازار حذف خواهد شد. قبله خاطرنشان کرد: 
گوشت تنظیم بازاری در سراسر کشور توزیع می شود.

افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان 
کمیته امداد از سال ۹۸

فارس- فاطمه رهبر، معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد درباره »توزیع بسته حمایتی به مددجویان«، 
اظهار کرد: دولت به ما قول داد در سه مرحله بسته 
حمایتی تا پایان سال جاری بین مددجویان توزیع شود 
که اکنون توزیع یک مرحله آن به پایان رسیده است. 
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد درباره 
زمان افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان کمیته 
امداد، افزود: این افزایش 20 درصدی مستمری از ابتدای 

فروردین سال 98 اعمال خواهد شد.

کاال برگ الکترونیکی روش مناسبی
 برای توزیع کاالهای اساسی است

تسنیم-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید از آنجایی که در کارت الکترونیکی 
قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش های روش 
کوپنی و رانت ها برطرف می شود. حسینی تاکید کرد: 
کاال برگ این اطمینان را می دهد که تمام مردم 
کاالهای اساسی شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، 
کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان 
پرداخت های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه 
ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه 
به استفاده از تکنولوژی، این کارت ها امکان می دهد 
آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کاالها  توسط 
مصرف کنندگان نهایی مورد استفاده  قرار گرفته است.

پرداخت 7۱0میلیارد تومان از
 مطالبات فرهنگیان تا پایان سال

آموزش  وزیر  بطحایی  آنالین- سید محمد  اقتصاد 
و پرورش از پرداخت 710 میلیارد تومان از مطالبات 
فرهنگیان تا پایان سال خبر داد و گفت:  این مبلغ 710 
میلیارد تومانی شامل حقوق نیروهای خرید خدمات و 
بخشی از حق التدریس معلمان شاغل است که متأسفانه 
حدود یک سال است پرداخت نشده و همچنین حقوق 
نیروهای خارج از کشور است که البته ارز را گرفتیم و 
منتظر اعتبارات ریالی هستیم و در نهایت بخشی از 
حق الزحمه امتحانات را نیز شامل می شود. بطحایی 
در پاسخ به پرسش دیگری درباره استخدام جدید در 
آموزش و پرورش، گفت: خوشبختانه سازمان اداری و 
استخدامی کامال همسو با نیازهای آموزش و پرورش 
است و تاکنون به مانعی برنخوردیم. وی ادامه داد: رقم 
۵۵ هزار نفر در تعامل با سازمان اداری و استخدامی مورد 
قبول است که البته یک بخش برای ماده 28 و بخشی 

هم از طریق کنکور و دوره های ۴ ساله است.

صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد

مهر- علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع 
»ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ 1۵ 

اسفند 97 تا 1۵ فروردین 98« را ابالغ کرد.

مدیر عامل بانک مسکن: 
سال آینده خانه گران نمی شود

ایسنا- مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه 
سال آینده مسکن گران نمی شود، اعالم کرد: زنجیره 
تأمین مالی مسکن تابستان آینده نهایی و اجرا می شود 
که بر اساس آن هزینه های ساخت و ساز تا 30 درصد 
ایجاد   درباره  انارکی،  رحیمی  یافت.  خواهد  کاهش 
زنجیره تأمین مالی مسکن برای کاهش هزینه های 
ساخت و ساز، اظهار کرد: ایجاد این زنجیره در حال انجام 
است و بخشی از آنکه با بنیاد مسکن است، نهایی شده 
که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال آن را عملیاتی کنیم.

فقر و فساد زیبنده نظام اسالمی نیست

جریان  اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
پیشرفت کشور هیچ محرومیتی را برنمی تابد، اظهار 
کرد: فقر و فساد زیبنده نظام اسالمی نیست چرا 
که جامعه ما می تواند با این ثروت و نیروی جوان 
از بسیاری مشکالت با موفقیت عبور کند، بنابراین 

سخن از جامعه ای بدون محرومیت و فقر گفتن سخن گزافی نیست. 

بسیاری از نمایندگان با عوام تفاوتی ندارند

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس 
عصاره تمام نمای ملت ایران نیست، گفت: بسیاری از 
نمایندگان مجلس با عوام تفاوتی ندارند . محمود صادقی 
گفت: به همین خاطر باید تربیت مدنی از سطوح پایین 
آغاز شود. وی تصریح کرد: در این ۴0 سال فراز و 

فرودهایی داشتیم و موظفیم که پیش از بیان ضعف ها، دستاوردها را برشماریم.

مشکل اقتصادی با روابط خارجی حل نمی شود

سردار محمدرضا نقدی ، معاون فرهنگی سپاه با بیان 
اینکه مشکل اقتصادی با روابط خارجی حل نمی شود، 
گفت: عده ای فکر می کردند اگر دموکرات ها در آمریکا 
سرکار بیایند به برجام پایبند خواهند ماند، این تحلیل سر 
تا پا غلط است. وی گفت: مسئوالن باید به دنبال عملی 

کردن بیانیه مهم مقام معظم رهبری باشند.

 تندرو ها خودشان را مهیای بازگشت به قدرت کرده اند

ظریفیان،فعال اصالح طلب گفت:گروهی در داخل بی 
توجه به شرایط دشوار، در مقام مخالفین بی انصاف، 
تالش کردند  ناکارآمدی ها و خطاهای استراتژیکی که 
کشور را با بحران های شدید روبرو کرده بود را به نام 
دولت بنویسند،این تندروها برای پوشاندن ضعف های 
دولت  خود هر کاری می کنند و مهیای بازگشت به عرصه تصمیم گیری هستند.

برگزاری رفراندوم برای FATF باعث التهاب می شود

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: برگزاری 
از طرف  چه   FATF با مرتبط  لوایح  برای  رفراندوم 
مجلس شورای اسالمی و چه از طرف دولت باعث ایجاد 
فضای التهابی در کشور می شود به خصوص در جامعه 

فعلی که به اندازه کافی به دلیل مسائل اقتصادی رنجیده خاطر است.

 انتقادات علیه دولت را می توان در پنج دقیقه جواب داد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره 
نقد به عملکرد دولت دوازدهم گفت: همه حرف هایی 
که علیه دولت زده می شود را می توان ظرف ۵ دقیقه 
جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتما جواب خواهیم 
داد، اما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها 

را تحمل کنیم.

تاسیس شرکت دیبا آبتین هور )سهامی خاص( درتاریخ 1397/12/07 به شماره ثبت 5929 به شناسه ملی 14008179951 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره، 
پیمانکاری، مشارکت و مدیریت طرح مربوط به ساخت و مقاوم سازی و بهسازی و نوسازی ساختمان ها و سازه ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، 
سنگی، بتنی و فلزی ، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، 
سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل شامل )تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر 
تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی. دربر گیرنده امور پیمانکاری)طراحی، مشاوره، تعمیرونگهداری، مشارکت و مدیریت طرح( مربوط به 
بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع و انتقال آب، شبکه های جمع 
آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای 
پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب . امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال 
 نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق . 
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب،نفت و گاز(، شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده 
ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، پیمانکاری دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره، پیمانکاری، 
مشارکت.تعمیر ونگهداری و مدیریت طرح در نقشه برداری با انواع دوربین های نقشه برداری )ترازیاب،تئودولیت، توتال استیشن(شامل:تعیین 
اندازه و شکل زمین و سنجش کلیه داده های مورد نیاز برای مشخص نمودن اندازه ، موقعیت، شکل وعوارض هر قسمت از زمین و نمایش 
تغییرات ایجاد شده در آن.موقعیت یابی اشیاء در مکان و زمان مانند موقعیت یابی و نمایش عوارض فیزیکی، ساختارها و کارهای مهندسی 
در رو، باال یا زیر سطح زمین.توسعه، آزمایش و تنظیم سنسورها، وسایل و سیستمها برای مقاصد فوق الذکر.جمع آوری و استفاده از اطالعات 
مکانی از فاصله نزدیک، تصاویر هوایی و ماهواره ای و اتوماسیون این مراحل .تعیین موقعیت مرزهای زمین اعم از عمومی یا شخصی، شامل 
مرزهای ملی و بین المللی. جمع آوری ،ذخیره، تحلیل، مدیریت، نمایش وتوزیع داده ها)جی ای اس(طراحی ایجاد واداره سیستمهای 
اطالعات جغرافیایی.تحلیل، تفسیر و تلفیق عوارض و پدیده های مکانی ، ارزیابی ارزش و مدیریت ملک چه به صورت شهری یا روستایی 
و چه به صورت زمین یا ساختمان. انجام کلیه امور پیمانکاری دربرگیرنده امور طراحی، مشاوره، پیمانکاری، مشارکت. تعمیر ونگهداری و 
مدیریت طرح شبکه های تلفن ثابت، سیار، انتقال داده ها و محتوی، واجرای خطوط فیبر نوری و تاسیسات الزم، انجام کارهای مربوط به 
تعمیر، تنظیف و مدیریت طرح مربوط به فضا سازی وتوسعه شهری و روستایی ، توسعه و ایجاد معابروتنظیف و تسطیح معابر و مجاری آبها 
و فاضالب و الیروبی  کردن قنات ها و همچنین شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها ، سازمان ها شرکتهای دولتی و خصوصی و همچنین 
عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت 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، مدرس ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ،

 کوچه شهید مدرس7 ]شهید محمدعلی میرزایی[ ، پالک 29 ، ساختمان پردیس ، طبقه سوم کدپستی 9713835957 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-144/1783 مورخ 1397/10/23 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت 
گردیده است اعضای هیئت مدیره آقای بنیامین چهکندی به شماره ملی 0640383807 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای محمد محمدی به شماره ملی 0653210027 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال، خانم عذرا پنهانی بهلولی به شماره ملی 0933533292 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 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 با امضای آقای 
بنیامین چهکندی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای سعید خسروی به 
شماره ملی 5239966941 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بهروز معینی به شماره ملی 5239967466 به سمت 
بازرس اصلی 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. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )397۲16(

آگهی تغییرات شرکت آریا آرایه پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 4523 و شناسه ملی 10360059800 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای جالل صباغیان فریز به شماره ملی0640223923 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی0640183360 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صائبی 
به شماره ملی0889058334 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم آیلین زمانی به شماره 
ملی0653177658 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و 
اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای خانم آیلین زمانی به شماره ملی0653177658 )مدیر عامل( یا با امضای آقای جالل صباغیان 

فریز به شماره ملی0640223923 )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۰۰557(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شادی سازه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10360025880 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدرضا بوشادی به شماره ملی 0651762294 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کاظم بوشادی به شماره ملی 0651969794 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
حمیده بوشادی به شماره ملی 0650174569 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا بوشادی )مدیرعامل( به همراه مهر 

شرکت  معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۰1۲۴۴(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی شادی سازه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10360025880 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدرضا بوشادی به شماره 
ملی 0651762294 و آقای کاظم بوشادی به شماره ملی 0651969794 و خانم حمیده بوشادی به شماره ملی 0650174569 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حسین واحدی پناه به شماره ملی 0653126352 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم فاطمه احمدی شوکت آباد به شماره ملی 0651788481 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 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 )۴۰1۲۴5(

آگهی تغییرات شرکت تروند زعفران قاین )سهامی خاص( به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 10360014111 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و به موجب گواهی 
بانکی شماره 1889 مورخ 1397/11/25 صادره از بانک ملی شعبه قاینات مبلغ شش میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت 
واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ 16900000000ریال به مبلغ 22900000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 22900000000 ریال منقسم به 114500 سهم 200000 ریالی با نام که کال نقدی 

می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )۴۰1۲۴6(

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر آتیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 4868 و شناسه ملی 10360063829 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل استان خراسان جنوبی، بیرجند به استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش دیهوک ، دهستان دیهوک ، روستای بازگ، خیابان هاشمی نژاد 1 ، خیابان حمام عمومی ، پالک 

0 ، طبقه همکف کد پستی 9793147411 انتقال 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 )397578(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4377 و شناسه ملی 10360058303 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین رازقی به شماره ملی 6529951288 و آقای محمد 
مومنی به شماره ملی 0653220278 و آقای محمد علی رازقی به شماره ملی 0943141631 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب شدند. 2 - آقای مهدی احمدی به شماره ملی 6529933107 به عنوان بازرس اصلی و خانم شیما خراشادیزاده به 
شماره ملی 0640229700 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 )3999۰8(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4377 و شناسه ملی 10360058303 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین رازقی به شماره ملی 6529951288 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و آقای محمد مومنی به شماره ملی 0653220278 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی رازقی به 
شماره ملی 0943141631 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت از قبیل 
چک وسفته و قراردادهاو همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین رازقی )مدیرعامل( و آقای محمد مومنی )نایب رئیس هیئت 

مدیره( به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )3999۰9(

آگهی تغییرات شرکت آرد زرین فردوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 1256 و شناسه ملی 14004212325 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/15 به 
هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 3450000000ریال به مبلغ شش میلیارد 
ریال از محل آورده نقدی به موجب گواهی شماره 2083/2174/73 مورخ 1397/09/07 بانک کشاورزی شعبه فردوس افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ شش میلیارد ریال منقسم به شش هزار سهم یک میلیون ریالی 

با نام عادی که کال نقدی می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۴۰۰555(

آگهی تغییرات شرکت آریا آرایه پارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 4523 و شناسه ملی 10360059800 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای جالل صباغیان فریز به شماره ملی0640223923 
و خانم مریم صائبی به شماره ملی 0889058334 وآقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی0640183360 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای جعفر نخلی فریز به شماره ملی 0653240864 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا 

بنی اسدی به شماره ملی 0640247210به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۴۰۰556(
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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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اختصاص تسهیالت به حدود 2 هزار کشاورز خسارت دیده زیرکوه

صداوسیما- هزار و 798 کشاورز خسارت دیده از سیل در شهرستان زیرکوه، تسهیالت جبران دریافت می کنند. مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: اردیبهشت امسال سیل به 
30 درصد از اراضی و باغ های این شهرستان خسارت زد که 13 میلیارد تومان برای جبران این خسارت اختصاص یافته است. درویشی با بیان اینکه کشاورزان خسارت دیده 

تو نمایشگاه رئیس ها غرفه های اصلی را به فامیل به بانک عامل معرفی شده اند، افزود: به ازای هر هکتار اراضی کشاورزی خسارت دیده، 3 میلیون تومان تسهیالت با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 6 ساله پرداخت می شود.
خودشون بقیه  راهم به اتباع دادن و به من آجیل فروش 
که بار مستقیم دارم و بیشتر جنسهام از تمام نمایشگاه 
قیمتش پایین تره تو در پوشاکی ها غرفه فرعی که 
هیچکس رد نشه دادن واقعا مدیریت هم زیرصفره!
903...066
دیشب رفتیم نمایشگاه مسیر دور،  جنس های بی 
کیفیت، ترافیک وحشتناک واقعا چه کارشناسایی بیرجند 

ما دارد که نمایشگاه را از ما گرفتن ؟
915...346
گله ای از مسئوالن دست اندرکار در توزیع گوشت دارم 
متاسفانه به فروشگاه ... مراجعه کردم دو بسته کوچک 
گوشت برزیلی برداشتم با خریدهای دیگر وقت مراجعه 
به صندوقدار با کمال بی حرمتی بسته های گوشت 
توسط مسئول فروشگاه گرفته شد که پس از اعتراض 
فرمودند شما از پرسنل نیستید پس اینست عدالت و بچه 

های بنده باید محروم باشند از همین گوشت برزیلی!!
915...416
مسئوالن ... لطفا نسبت به کاشت درخت در خیابان 
همت )وسط بلوارها( مهرشهر اقدام کنید. یک سال 
گذاشت از خاک ریزی وسط بلوارها چرا اقدام نمی کنید؟
903...451
از سرمقاله شما لذت بردم ای کاش مسئوالن همت 
داشتن برای آخرت شان حداقل مجوزهای ساخت و 
ساز و تخریب درختان تنومند سالهای گذشته را نمی 
دادند تا عده ای بساز و بفروش بگویند این محل فضای 
سبز در آینده می خواهد تغییر کاربری شود و ساخت 
دلسردی  باعث  و  انجام خواهد گرفت  آن  در  و ساز 
بعضی از مردم برای آینده فضای سبز شهرشان شود
915...483
گزارش  مسئوالن و  نمایندگان شورا و معتمدین در 
خصوص اراضی پادگان خیلی خوب بود . کاش سازمان 
مسکن و شهرسازی در  برنامه های خود تجدید نظر 
کرده  و در چنین فضایی که لطف و عنایت خدا  و 
انتقال پادگان برای مردم به وجود آمده  اجازه ساخت و 
ساز مسکن ندهند.  نماینده محترم مسکن فرموده بودند 
زمین  برای متقاضیان جدید مسکن نیست باید پرسید 
اگر پادگان انتقال پیدا نمی کرد می خواستید چیکار کنید. 
گناه ما مردم بیرجند چیست که تمام زمین های ما در 
اختیار اوقاف و بنیاد مستضعفان است. چرا از این زمین 
ها برای مردم که صاحبان اصلی آن هستند استفاده 
نمیشود. اصال چرا مسئوالن بخشی از زمین های بنیاد 
را با این زمین ها تهاتر نمی کنند مگر بنیاد مدعی نیست 
که برای مردم کار می کند خب این زمین  پادگان را 
طراحی و به نام خودشان پارکی عظیم بنمایند و وقف 
مستضعفان کنند. نزدیک 30 درصد مردم  بیرجند تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند. مستضعف تر کجا 
سراغ دارند. اگر دنبال در آمد نیستند. از نمایندگان ارشد 

استان  تقاضای پیگیری این موضوع را داریم.
ارسالی به تلگرام آوا

یکی از اهالی روستای ماخونیک در تماس تلفنی با 
روزنامه آوای خراسان جنوبی ، گزارشی از مشکالت 
آن شده  نارضایتی مردم  را که موجب  روستا  این 
است، ارائه دادوگفت: مرکز جامع سالمت ماخونیک 
در سال 96 کلنگ زنی شد اما تاکنون اقدامی برای 
ساخت آن انجام نشده است، جاده روستا سال 84 
آسفالت شد اما اکنون که تعداد ماشین ها و تردد 
در این جاده بیشتر شده، 16 کیلومتر از جاده نیاز 
جلوگیری  تصادف  خطر  از  تا  دارد  گاردریل  به 
از  هم  ماخونیک   قنوات  مرمت  و  شود،الیروبی 
توان مردم خارج است و نیاز به اجرای طرح های 
به  توجه  با  باشد،  می  منطقه  این  در  آبخیزداری 
این که تاکنون سازه ای در راستای آبخیزداری یا 
اجرا نشده است، هنگام اجرای طرح  بند و سدی 
را  کار  تسریع  قول  مسئوالن  روستا  به  گازرسانی 
دادند اما اکنون 40 درصد از روستا که در طرح هادی 
نبوده، گازکشی نشده است.کم بودن آب شرب در 
تابستان دیگر مشکلی است که زندگی مردم این 
روستا را سخت کرده است، بیکاری جوانان به دلیل 
خشکسالی های پی در پی، نداشتن شبکه دیجیتال ، 
عدم واگذاری زمین برای ساخت خانه جوانان، وجود 
شغال های فراوان و خسارت زدن به دام مردم و نیاز 
به توسعه گردشگری و مرمت بافت روستایی و ایجاد 
اشتغال، از دیگر مواردی است که نیاز به توجه و 

همت مسئوالن را دارد.
یک شهروند
بسیاری ازمردم از بیکاری کارشون شده جمع کردن 
ضایعات از آشغالی ها! برای جوانان مرکز استان فکری 
بردارید... اگه نمی تونین اشتغال زایی کنید ما هم بریم 

مشهد یا زاهدان!؟  
915...368
با توجه به کم عرض بودن جاده نمایشگاه جدید و 
مراجعین به نمایشگاه و همچنین جمعیت چند هزار نفری 
شهرک بعثت )علی آباد( احداث الین دوم جاده و نصب 
تابلوهای ترافیکی و چراغ به دلیل تاریکی جاده ضروری 
به نظر می رسد. مسئوالن نمایشگاه، راه و شهرسازی، 
اداره برق و راهنمایی و رانندگی پیگیری فرمایند تا 
نمایشگاهی در حد و اندازه بین المللی برگزار گردد.
ارسالی به تلگرام آوا
هزاران سپاس از مطالب عالی تان در سرمقاله در 
رابطه با وضع درختان و آنچه بر سر درختان اومده 
داغ آن را بعدا خواهیم دید. کاری کنید که همه بسیج 
برای نهال کاری بشیم اول خودم که آماده برای 

درخت کاری ام .
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما

پیام شما

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

روایتی ازفراز و فرود کاری یک تصویربردار :

حسینی- بارها تصاویر سفرهای استانداران خراسان جنوبی به 
مناطق گوناگون ، همچون روستاهای دور افتاده، کویر، نزدیکی 
مرز و حتی در عمق معدن را در رسانه های استان دیده و در دنباله 
آن اخباری که شرح این سفرها بوده را خوانده اید. همیشه در قاب 
این تصاویر استاندار و همراهان وی دیده می شوند و کمتر کسی 
از حال افرادی که پشت دوربین به عنوان تیم رسانه ای استاندار 
پا به پای آن ها رفته و رسالت اطالع رسانی را بر عهده دارند، 
خبردار می شود. این حرفه به گفته کارکشتگان آن، موقعیتی 
برای معروف شدن و کارآموزی نیست، بلکه فقط عشق است 
که باعث می شود روز و شب نشناسند و در این حیطه کار کنند.

کار روابط عمومی استانداری 
مستقیم در زندگی شخصی تاثیر می گذارد

 در همین راستا گفتگویی صمیمانه با »حمید اکبری«، عکاس 
روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی داشتیم. او با بیان این 
که سال 83 کار روابط عمومی را در دانشگاه آزاد اسالمی شروع 
کرده است، ادامه می دهد: پس از مدتی وارد بدنه استانداری شده 
و اکنون 14 سال سابقه فعالیت به عنوان نیروی روابط عمومی را 
دارم. وی با اشاره به این که روابط عمومی کاریست که باید حتما 
آن را دوست داشت و به آن عشق ورزید، اضافه می کند: این 
کار مستقیم در زندگی شخصی فرد تاثیر می گذارد و هیچ زمان 
و مکان مشخصی ندارد، به خصوص برای ما که در بخش خبر 
هستیم و همراه استاندار به ماموریت ها می رویم. اگر هم تاکنون 
این حرفه را ادامه دادم ، فقط به دلیل همین عالقه بوده و هیچ 

محدودیتی هم در انجام آن ندارم. 

معدن زغال سنگ طبس بهترین تجربه کاری من بود
عکاس روابط عمومی استانداری در بخش دیگری از سخنانش 
به تجربه های کاری خود اشاره می کند و می گوید: تاکنون با 5 
استاندار از جمله آقایان رشید، خدمتگزار، پرویزی، مروج الشریعه و 
معتمدیان کار کردم و با همه این افراد ماموریت رفتم اما بهترین 
تجربه کاری من در این 8 سال کار، سفر به معدن زغال سنگ 
طبس بود. وی با بیان این که تا قبل از این سفر ، تصور می 
 کردم کار کردن من با شرایطی همچون سه روز در ماموریت ، 
دور از خانواده و در هوای سرد سخت است، ادامه می دهد: وقتی 
در عمق 650 متری معدن در دل زمین رفتیم ، به جایی رسیدیم 
که به نقطه صفر معدن می رفت و عبور از آن به سختی و حتی 
 سینه خیز انجام شدنی بود، به غیر از استاندار و مدیرعامل شرکت ،
به فرد دیگری اجازه ورود ندادند. همان طور که منتظر استاندار 

بودیم، تعدادی کارگر در کنار ریل زغال سنگ ایستاده بودند و 
اینگونه برایتان توصیف کنم که اگر این کارگران چشم هایشان 
را می بستند نمی توانستیم آن ها را ببینیم! جز دو سفیدی روی 

صورت شان هیچ چیز به چشم نمی آمد! هنگام صحبت با یکی 
از این کارگران و شنیدن درد و دل هایش به شدت تحت تاثیر 
قرار گرفتم، تنها کاری که آن لحظه از دستم بر می آمد بوسیدن 
دست او بود. اکبری اضافه می کند: داخل معدن که چهره خودم 
را نمی دیدم اما پس از بیرون آمدن با دیدن صورتم متاثر شدم 

و با خودم گفتم من فقط یک ساعت در معدن بودم و چهره ام 
این گونه سیاه و دوده ای شده است، این کارگران که مجبورند 
ساعت ها با این شرایط سخت کار کنند و همین دوده ها به ریه 

هایشان هم می رود، چه می کنند؟!

خبرنگاران به مشکالت کارگران معدن بپردازند
عکاس روابط عمومی استانداری البته با انتقاد از این که خبرنگاران 
همراه ما ، در گزارش سفر خود به شرایط سخت این کارگران 

نپرداخته بودند، بیان می کند: چه خوب بود که در کنار پوشش 
سفر استاندار به این مسائل هم می پرداختند، با کارگران داخل 
معدن صحبت کرده تا درد و دل هایشان را می گفتند. اکبری به 
خاطره دیگری از سال های خدمت خود اشاره و تعریف می کند: 
تقریبا 4 سال پیش به روستای اِشک  درمیان رفته بودیم، هوا 
به شدت سرد بود ولی با این حال،  چند بچه 4 لیتری آب دست  
می لرزیدندومنتظر بودند تانکر آب بیاورد. البته بعد از سفر استاندار 

وقت ، روستا آبرسانی شد.

استاندار به بطن جامعه می رود و روی 
محروم ترین روستاها تمرکز دارد

اکبری در بخش دیگری از سخنانش به ماموریت هایی همراه 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی اشاره می کند و می گوید: 
استاندار حسن بسیار خوبی دارد که در این سفرها به بطن جامعه 
می رود و روی محروم ترین قسمت شهرستان ها تمرکز می کند. 
برای مثال در سفر به نهبندان به منطقه ای رفتیم که تصور می 
کردم پایان راه به ایستگاه مرزی خواهیم رسید ولی به روستایی 
رسیدیم که مردم با وجود مشکالت فراوان در آن سکونت داشتند. 
به گفته وی استاندار به قدری با مردم روستا راحت صحبت می 
کند که فرد روستایی با خیال راحت هر آنچه می خواهد را بیان 
می کند. ایشان کم صحبت می کنند و بیشتر گوش می دهند 
، این ویژگی را کمتر در استانداری دیده ام که در یک روز 7 
روستا را برود و چنین صبورانه پای درد و دل روستاییان بنشیند.

خراسان جنوبی مردمی واقعا قانع دارد
عکاس روابط عمومی استانداری با اشاره به این که به تازگی 
به دلیل حضور بانوان مدیر در این ماموریت ها، خانم های 
روستایی راحت تر جلو آمده و مشکالت شان را مطرح می 
کنند ، خاطرنشان می کند: طی این سال ها دیدم که خراسان 
جنوبی واقعا مردم قانعی دارد، برای مثال به روستایی رفته 
بودیم که سطح زندگی مردم آن واقعا پایین بود، ولی وقتی 
از فرد سوال می کنند مشکلت چیست ساده ترین آن را می 
افزایش  تقاضای  بلکه  بسازید  خانه  برایم  گوید  نمی  گوید. 
سهمیه آرد را دارد. اکبری ادامه داد: تاکنون یک بار از مردم 
روستایی بی حرمتی به هیچ کدام از استانداران ندیده ام. وی 
همچنین با اشاره به سفر استاندار به معدن زغال سنگ طبس 
عنوان کرد: هنگامی که کارگران دیدند استاندار به تنهایی 
 تا نقطه صفر معدن رفت خیلی خوشحال شده بودند و تصور 

نمی کردند ایشان تا دل معدن پیش برود.

پشت صحنه دوندگی های عکاس آقای استاندار

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
  اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به شماره 

)۲۰۹۷۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰۶( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 

Www.setadiran.ir ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه ۹۷/۱۲/۱۴ می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۵ روز پنجشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۱۶ 

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۲۶ 
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت ها: بلوار مدرس - چهار راه سیلو - خیابان امام موسی صدر شرقی - دبیرخانه مرکزی 

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - تلفن: ۰۵۶3۲۴۶۲۱۲۱
 آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران : ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن 

و تجارت
تلفن : ۰۵۶3۲۲۲۱۲۲۰

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰۹۱۵۵۴3۸۷۶۰ و 32۴۵۷۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 
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موفقیت و انرژی

جمالت آرامبخش

اعتماد به نفس

زمانی که صحبت از استرس و تنش های فراوان به 
میان می آید اعتماد به نفس معموال به عنوان یکی از 
خصوصیات افراد حرفه ای و کلیدی ترین عامل موفقیت 
به شمار می رود. اعتماد به نفس انگیزه الزم برای شروع 
و ادامه کار را به شخص می دهد و همواره توانا بودن در 
انجام کار مورد نظر را به شخص گوشزد می کند. اعتماد 
به نفس الزمه اساسی برای زندگی بدون استرس و 
آرامش است. اعتماد به نفس از اساسی ترین عوامل در 
رشد شخصیت افراد و کسب موفقیت های زندگی است. 
داشتن اعتماد به نفس و مجهز بودن به مهارت های 
زندگی بدون تردید پیشرفت های تحصیلی و کارآمدی 
بیشتری را به ارمغان می آورد چه بسا بسیاری از شکست 
های شما محصول اعتماد به نفس و حقارتی است که در 

وجودتان به سر می برد.

گفتن جمالت آرامبخش به خود

فرد هنگام استرس، تنش و هیجان های ناخوشایند 
زیادی را تجربه می کند،این حاالت ناخوشایند عالوه 
بر این که سالمت روانی فرد را تهدید می کند، مانع از 
تفکر منطقی برای برطرف کردن عامل استرس زا نیز 
می شود. زمانی که فرد تحت استرس قرار دارد افکار 
منفی در ذهنش می چرخد که تنش و نگرانی وی 
را افزایش می دهد. پس از روش های مؤثر مقابله  با 
هیجان  این است که افکار درست و مثبت  جایگزین 

آن ها شود. برخی از این روش ها عبارتند از:  
قراردادن موقعیت در چشم انداز:  فکر کردن به یک، 
سه، پنج یا ده سال دیگر و پرسیدن این سوال از خود 
که آیا آن موقع هم این موضوع به همین اندازه برای 

من مهم خواهد بود؟
استرس  که  زمانی  به  کردن  فکر  زمان:  فرافکنی 

برطرف شده است. 
- عبادت و راز و نیاز با خداوند 

- فکر کردن به نقاط قوت و توانایی های خود و 
آن ها  و حمایت  روی کمک  کسانی که می توان 

حساب کرد.
- صحبت با یک دوست 

- نوشتن افکار و احساسات خود 
فعالیت های  مثل  عالقه  مورد  کارهای  انجام   -
ورزشی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، نقاشی، 
مطالعه کتاب و... به کاهش تنش کمک می کند. 
چون موجب پرت شدن حواس از عامل استرس زا و 
بهترشدن خلق می شود. انجام کارها و فعالیت های 
روزمره  نیز باعث می شود که فرد کمتر به موضوع 
استرس زا فکر کند و ذهن آرام تر شود.. اختصاص 

دادن زمانی به دیگران و کمک به آن ها 

بهروز کاظمی - روانشناس بالینی

هشدار مصرف 
کورتیکواستروئید ها در کاهش وزن

داروهاي مربوط به خانواده کورتیکواستروئیدها که به 
کورتون معروف مي باشند، با ایجاد اثرات سوء مانند تجمع 
آب و مایعات در بدن، سبب ایجاد ظاهر پف آلود و شبه 

چاق در افرادي که به اشتباه این داروها را براي افزایش 
وزن مصرف مي کنند، مي شود.  عالوه بر این، مصرف 
کورتیکواستروئیدها مي تواند منجر به بروز اختالالت 
خطرناکي در عملکرد غدد فوق کلیوي ، اختالل آب و 

الکترولیت هاي بدن و بروز پوکي استخوان شود . 
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو- معاونت غذا و دارو

میگو موجب افزایش سطح انرژی
 کاهش التهاب ، تقویت سیستم ایمنی

میگو از جمله غذاهای دریایی و حاوی میزان پایینی از 
کالری و چربی به خصوص چربی اشباع است. از مواد 
موجود در میگو می توان به آهن، ید، ویتامین، روی و 

منیزیم اشاره کرد. این مواد مغذی فواید مختلفی برای 
سالمتی دارند که افزایش سطح انرژی، کاهش التهاب، 
تقویت سیستم ایمنی، بهبود سالمت غده تیروئید و 
کاهش خطر ابتال به برخی بیماری های مزمن از جمله 
آن هاست. میگو عالوه بر خواص و فوایدی که دارد ممکن 

است سالمت فرد را نیز به خطر اندازد،پس احتیاط کنید.

صدای وزوز در گوش عالمت عملکرد 
غیر عادی مجاری شنوایی است  

سوت زدن گوش معموال نگران کننده نیست، اما گاه 
غیرعادی  عملکرد  دهنده  نشان  گوش  وزوز  صدای 
مجاری شنوایی است. در واقع ممکن است این صداها 

از یک تروما و ضربه صوتی، بیماری منییر )باال رفتن 
فشار گوش داخلی و ایجاد سرگیجه( یا دیگر بیماری های 
مربوط به گوش ناشی شوند. بنابراین الزم است حتما به 
متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کنید. اگر به طور 
مرتب از گوش تان صدای تپش قلب می شنوید بیشتر به 

سالمتی تان اهمیت دهید.

خواب کافی برای 
 سالمت قلب و عروق

از مهم ترین فواید خواب کافی و با کیفیت، تاثیر آن بر 
سالمت قلب و عروق است. به طور کلی خواب بر تک 
تک فعالیت های بدن تاثیرگذار است و باید تمام موانع 

اختالل خواب و کم خوابی بررسی و حذف شوند. احساس 
خستگی و خواب آلودگی در تمام روز، عدم تمرکز، تمایل 
به مصرف تنقالت مضر،  استرس، کاهش جنب و جوش 
و فعالیت های روزانه ، یبوست، کاهش کارایی ذهنی و 
جسمی و تند شدن خلق و خو از مهم ترین عوارض 

کم خوابی و اختالل خواب هستند.     

اسکراب های حاوی
 پوست مغزها

استفاده از محصوالت الیه برداری که به صورت ژل یا 
صابون اسکراب در بازار موجود هستند، طرفداران خاص 
خود را دارند.  فروشندگان می گویند این محصوالت برای 

الیه برداری پوست حاوی ترکیبات زبری مانند پوسته 
سخت مغزها هستند و به مصرف کنندگان اطمینان 
می دهند که ماساژ دادن این مواد روی پوست صورت، 
باعث نرمی و شادابی پوستشان خواهد شد. اسکراب های 
خشن می توانند به سادگی باعث ایجاد زخم و جوشگاه های 

پوستی شوند و لک های پوستی به جا  گذارد.  

یخ موجب انقباض رگ های خونی شده و در نتیجه سلول های التهابی که در بازسازی بافت دخیل هستند 
نمی توانند خودشان را به بافت آسیب دیده برسانند. از آنجایی که رگ های خونی تا ساعت ها بعد از کمپرس 

سرد، منقبض می مانند پروسه  التیام به تاخیر می افتد.
تورم زمانی روی می دهد که فرآورده های جانبی چرخه  التهاب، اطراف آسیب جمع می شوند. این مایعات نشان 
دهنده  این است که پروسه  بازسازی و درمان، کارش را انجام می دهد اما شما می خواهید بدن تان بتواند هر چه 
سریع تر این مایعات را دفع کند. تورم توسط سیستم لنفاوی تنظیم و کنترل می شود که به فعالیت عضالت 

وابسته است تا عملکرد مناسبی داشته باشد.

حمام محیط مناسبی برای رشد باکتری هاست. شاید محیط حمام شما بسیار تمیز و مطبوع باشد اما باکتری ها همه 
جا هستند و بدون اینکه شما متوجه باشید اثر نامطلوب خود را بر پوست و سالمت عمومی بدن تان می گذارند. به 
همین دلیل الزم است بعد از هر 2 یا 3 دفعه استفاده از لیف حمام آن را با ماشین لباسشویی بشویید. برای اینکه 
مطمئن شوید لیف حمام تان کاماًل تمیز است بهتر است آن را با آب خیلی داغ بشویید.  همچنین الزم است پس 
از 3 ماه مصرف یک لیف آن را دور بیندازید. اگر می خواهید مانع شکنندگی و ایجاد موخوره در موهایتان شوید قبل 
از شست وشوی مو آن را کاماًل شانه کنید. این کار برای پیشگیری از گره های مو هنگام استفاده از شامپو الزم 
است. همچنین برای استفاده از نرم کننده ها می توانید آن را با یک مسواک روی انتهای مو بمالید و به این ترتیب 

گره های مو را با مالیمت باز کنید.

اشتباهات هنگام دوش گرفتن یخ مانع ورود سلول های درمانگر به بافت آسیب دیده می شود

یکی از تاریخی ترین و منحصر به فرد ترین آثار تاریخی شهرستان 
بشرویه می توان به قلعه دختر اشاره کرد.  قدمت این قلعه به هزار 
سال می رسد. این قلعه بر بلندای کوهی ساخته شده و هنگام 
ایستادن در این مکان می توان به تمامی محیط بکر و زیبای منطقه 
تسلط داشت. قلعه دختر بشرویه فضای متعددی از جمله داالن 
عریض، برج های مدور دیده بانی، تاالرها و اتاق های وسیع و 
عالوه بر آن آب انبارها دارد که باعث شده از آن به عنوان سالم 

ترین قلعه کوهستانی استان یاد شود.
 این قلعه به دلیل استحکام باال و مرغوبیت مصالح به کار رفته در 
ساخت آن، همچنان بدون هیچ تغییری پا برجاست. جنس مصالح 

استفاده شده در آن شن، گچ و آهک می باشد. قلعه باالی قله ای 
مخروطی شکل قرار گرفته و از سه طرف مشرف به پرتگاه است 
که تقریبا غیر قابل عبور بوده و فقط از سمت جنوبی به آن، راه عبور 

سختی وجود دارد.
در خصوص سابقه  تاریخی این قلعه می توان گفت قلعه  مزبور در 
زمره سلسله قالعی است که به همین نام از دوران ساسانی باقی 
مانده اند و نمونه هایی از آن در دیگر شهرهای ایران همچون قلعه 
دختر فیروزآباد، قلعه دختر بین مشهد و تربت حیدریه، قلعه دختر 
بجستان و قلعه دختر شوشتر است. نظریه های مختلفی درباره 
ساخت و سرگذشت این بنای تاریخی وجود دارد. یکی از محتمل 

ترین آن ها این گونه است که قلعه هایی مشابه با آن در دوره 
ساسانیان ساخته شده از جمله قلعه دختر فیروزآباد یا قلعه دختر 
بجستان را نام برد. این سازه ها از نظر ساخت بر باالی بلندی و 
نقاط صعب العبور با یکدیگر مشترک هستند. قلعه دختر بشرویه نیز 
با اهداف دفاعی ساخته شده است. نام این قلعه که به نام دختر یا 
الهه میترا که یکی از الهه های دوران ساسانی است هم شاید بتوان 
استناد کرد. اغلب این بناها شیوه  معماری مربوط به قبل از اسالم 
و خصوصا عهد ساسانی را دارا بوده و بیشتر جنبه  مقدس و دفاعی 
داشته اند. گفته می شود این قلعه در دوران نفوذ اسماعیلیان مورد 

استفاده آنان بوده باشد.

قلعه دختر، روایتگر تاریخ بشرویه

آیه روز

ای کسانی که ایمان آورده  اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید 
امید است که رستگار شوید.  )آل عمران/آیه 2۰۰(

سخن روز

ما از آدم هایی که وارد زندگی مان می شوند چیزهایی یاد می گیریم، حاال بعضی درس ها سخت به دست 
می آید بعضی درس ها بدون سختی؛ اما در آخر همه شان بی قیمتند. )جورج ویل(

چهارشنبه   * 1۵ اسفند   1۳97 * شماره ۴۳۰۴ 
4

شماره ۴۳۰۴                         

۵۲۸
۳۸۶۲

۸۵
۶۸۱۵

4۶۹
۹۱4۶

۷۳
۷۵۲۱

۹۷4
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 سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

) 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

زرشک و عناب شما را نقدا
)کارت کش( خریداریم.

09355615115

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

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

آرایشگاه مردانه سیار در محل شما 
رزرو نوبت با ربات تلگرام * 50 درصد تخفیف
09021607373 - @ Hyperstylebot 

وانت تلفنی شبانه روزی یوسفی
درون شهری و برون شهری

09158644269

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

شرکت سراسری پخش گستر
 شعبه پخش متحد جنوب بارثاوا

نمایندگی برندهای معروف غذایی و 
بهداشتی ، تعداد معدودی موزع و راننده 
پایه یک با روابط عمومی باال و تجربه کاری 
در شرکت پخش ، شرایط سنی زیر 30 
سال و مدرک دیپلم به باال استخدام 

می نماید. )مراجعه حضوری(
آدرس:بیرجند شهرک صنعتی، تالش 

شرقی 3 آخرین واحد
 )شرکت متحد جنوب بارثاوا (

05632255723-6 
09339615752

به کارشناس خانم 
در رشته های معماری، سازه، 
برق و مکانیک مسلط به نرم 

  3DSMax - AutoCAD افزار
 Carrier - Revit 

  نرم افزارهای مربوطه 
 و ترسیم نقشه های فاز 2
جهت کار در دفتر فنی 
و مهندسی نیازمندیم. 
09382330798

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  09156655054 - مهدی برگی
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کمک به مستضعفان عبادت است

سامورایی ها ؛ عالقه مند به حضور درخراسان جنوبی

خراسان جنوبی نخستین سازه آبخیزداری الستیکی جهان را دارد

“مرغ”  حتی یک ریال هم بیشتر از 
13 هزار و 300 تومان تخلف است

کلینیک  دندانپزشکی موسسه خیریه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( افتتاح شد

گفت:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
قیمت مصوب گوشت مرغ تازه در استان خراسان جنوبی 
هر کیلو ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است که ۱۱۰۰ تومان 
کاهش داشته است و بیشتر از این قیمت تخلف حساب 
شده و با گران فروشان برخورد جدی می شود. به گزارش 
تسنیم، شهرکی با بیان این که مرغداران موظف به تامین 
نیاز مصرفی مرغ استان هستند و بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، مرغ گرم و زنده با قیمت 9 هزار و 4۰۰ تومان 
در فاز اول به کشتارگاه عرضه شود، افزود: این قیمت برای 
مصرف کننده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است که نسبت به 
آخرین قیمت مرغ در استان یکهزار و ۱۰۰ تومان کاهش 
دارد و نسبت به نرخ کشوری 2 هزار تومان کمتر است. 
وی از نظارت جدی و مستمر بازرسان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت بر مرغداری ها خبر داد و گفت: مرغداران 
برای عرضه مرغ نهایت همکاری را داشته باشند و در 
صورت عرضه نکردن در بازار با مرغداران برخورد قانونی 
می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از کاهش 
نرخ قیمت مرغ تا شب عید خبر داد و گفت: تالش ما این 

است که قیمت مرغ از ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان کمتر شود.

نژاد  نیکوکاری، عرب  و  احسان  روز  با  کاوش- همزمان 
مدیرکل بهزیستی استان درمراسم افتتاح کلینیک دندانپزشکی 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( گفت: طی سالیان اخیر رفتن 
به سمت خیرین و موسسات خیریه در اولویت سیاست های 
بهزیستی کشور قرارگرفته است که خوشبختانه اعتماد جامعه 
خصوصا خیرین نسبت به بهزیستی و جامعه هدف آن رو به 

افزایش است. وی افزود: خوشبختانه سال گذشته با پیگیری 
از حمایت موسسه   فراوان جامعه هدف بهزیستی استان 
حضرت ولی عصر )عج( در زمینه وسایل کمک توانبخشی 
با اعتباری بالغ بر ۱2 میلیارد ریال بهره مند شدند. عرب نژاد 
همچنین گفت: با رایزنی صورت گرفته یک دستگاه یونیت 
بیهوشی توسط این موسسه خیریه به بهزیستی اهدا و مقرر 
شد تعداذ ۱7۰ نفر از معلوالن که برای خدمات دهان و دندان 
نیاز به بیهوشی دارند به طور رایگان توسط موسسه حضرت 
ولی عصر )عج( مداوا گردند. وی ضمن تشکر از خیرگرانقدر 
بیرجندی بابت حمایت در راه اندازی کلینیک دندانپزشکی 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( گفت: به امیدخداوندعالوه بر 
ارائه خدمات دندانپزشکی به معلوالن این توانبخشی تعدادی 
از نیازمندان هم بتوانند از خدمات این کلینیک استفاده نمایند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

مشکالت زنان سرپرست خانوار؛ 
 فشار اقتصادی تا  احساس

 نا امنی اجتماعی

کاری - به دنبال باال رفتن نرخ طالق و فوت همسر  
تعداد زنانی که سرپرست خانوار می شوند، نیز افزایش 
امور  وقت  مدیرکل  سال 9۵   اردیبهشت   می یابد. 
زنان و خانواده استانداری آمار زنان سرپرست خانوار 
استان را ۱۳.۱ درصد اعالم کرد که این رقم ۰.9۳ 
درصد از میانگین کشوری بیشتر  بود. شریفی افزود: 
۳7 سازمان  مردم نهاد برای توانمندسازی و حمایت 
زنان سرپرست خانوار در خراسان جنوبی فعال هستند. 
مدیرکل بهزستی خراسان جنوبی هم در این خصوص 
اعالم کرد: ابتدای دولت یازدهم در سال 92 برای 
۱۱۰ زن سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی استان 
به 22۵  رقم در سال 9۵  این  ایجاد شغل شد که 
شغل رسید و اشتغال و کارآفرینی در حوزه اجتماعی، 
پیشگیری و توانبخشی از ۵۱6 به 8۰۱ مورد افزایش 
یافت. همچنین بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی 

هم در این سال ها افزایش یافته است.  
متاسفانه بیشتر زنان سرپرست خانوار  شوهران شان 
و  معتاد هستند  یا  و  زندانی  مواد مخدر،  در چرخه 
زنان موظف اند بار زندگی را به دوش بکشند. مشکل 
مهمی که در استان داریم تأمین معاش خانواده های 
بی سرپرستی است که زنان وظیفه تأمین آن را دارند. 
زنان استان در نبود کشاورزی و دامداری، باید مسئولیت 
زندگی را برعهده بگیرند. برای تأمین معیشت، صنایع 
دستی را تولید اما در خانه انبار می شود؛ زیرا این کاال 
ها در بازار داخلی استان تا حدی خرید دارد و مابقی 
می ماند. عمده مشکل ما در زمینه زنان سرپرست 
خانوار است. برخی از این زنان به واسطه نبود همسر 
در جامعه با انواع چالش ها و مشکالت از جمله نبود 
امنیت در جامعه هم روبرو  هستند. معاون حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  
درباره این مشکالت اظهار کرد: مشکالت اقتصادی 
و نداشتن سرپناه مناسب، محدویت های اجتماعی و 
عاطفی  مشکالت  مجدد،  ازدواج  موانع  خانوادگی، 
جمله  از  مهارتی  و  آموزشی  مشکالت  تنهایی،  و 

مشکالتی است که این زنان با آن روبه رو می شوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره(  
هم سال گذشته عنوان کرد: در ۱۱ ماه اشتغالزایی 726 
زن سرپرست خانوار در خراسان جنوبی، 8 میلیارد و ۳27 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیالت اشتغال زایی به 
زنان سرپرست خانوار زیرپوشش این نهاد پرداخت شد. 
حسینی افزود: طرح های اشتغال برای زنان سرپرست 
خانوار در بخش های دامداری، خدمات، صنایع، صنفی و 
صنعتی و کشاورزی اجرا شد.وی گفت: این تعداد اشتغال 
در قالب طرح های خوداشتغالی و مشاغل خانگی ایجاد 
شده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(  هم 
گفت:  اکنون ۱6 هزار و 678 خانوار سرپرست زن از 
خدمات حمایتی کمیته امداد استان بهره مند می شوند.
به گفته سلم آبادی از ابتدای سال تاکنون 744 طرح 
اشتغالزایی با اعتبار ۱۰ میلیارد و 4۵7 میلیون تومان برای 
زنان تحت حمایت این نهاد اجرا شده است. وی بیان 
کرد: از ابتدای سال جاری برای توانمندسازی خانوارهای 
تحت حمایت به ویژه زنان سرپرست خانوار 2 هزار و 
۱4۰ فرصت شغلی با اعتبار 4۰ میلیارد و 2۱۵ میلیون 
تومان در استان اجرا شده است. وی ادامه داد: مشارکت 
مددجویان تحت حمایت در فعالیت  های اقتصادی و 
اجرای طرح  های مشاغل خانگی و خوداشتغالی از 
زیر  خانوارهای  توانمندسازی  برای  نهاد  این  اهداف 
ارائه  با  امداد  کمیته  شد:  یادآور  وی  است.  پوشش 
تسهیالت اشتغالزایی همواره سعی کرده است در این 
مسیر گام بردارد. به گفته کارشناسان امور زنان، در 
خراسان جنوبی صنعت و کشاورزی کمرنگ است 
توجه به زنان سرپرست خانوار برای شغلی پایدار و امنیت 
الزم و ضروری است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

بیش از 3 هزار تن برنج دراستان تامین شد

ایرنا - مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: 
سه هزار و 4۳8 تن برنج وارداتی شامل برنج تایلندی 
از نوع رده »ب«، هومالی و هندی برای مصرف شب 
عید در استان تامین شده است. اسداللهی افزود: مصرف 
کنندگان نگران تامین کاالی مصرفی برای شب عید 
نباشند و پیش بینی الزم در این خصوص انجام شده 
است. وی اظهار کرد: همچنین یکهزار و ۳29 تن شکر 
مصرفی خانوار و صنوف تولیدی در استان برای رفاه 
حال مصرف کنندگان توزیع شده و در حال عرضه 
توسط  اساسی  قلم کاالی  این 2  است. وی گفت: 
عامالن فروش صنفی، شرکت های تعاونی مصرف 
و فروشگاه های زنجیره ای در استان توزیع شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ شکر
 در بازار آزاد

فارس-رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان بیرجند 
از توزیع ۱۵9 تن سهمیه شکر بین واحدهای شیرینی 
فروشی و آب نبات سازی بیرجند خبر داد.نیک افروز با 
بیان اینکه این سهمیه روز دوشنبه  با نرخ هر کیلو سه 
هزار و 4۰۰ تومان بین واحدهای مذکور توزیع شد، 
گفت: 9 تن از این سهمیه توسط جهاد کشاورزی و 
۱۵۰ تن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به 
اتحادیه تحویل داده شده است. وی اضافه کرد: هیچ 
واحدی حق افزایش بیش از ۱۰ درصد را ندارد و در 
صورت مشاهده قیمت غیر از نرخنامه با افراد متخلف 
برخورد می شود. وی با اشاره به اینکه قیمت شکر در 
بازار آزاد افزایش 9۰ تا ۱۰۰ درصدی را داشته و به شش 
هزار و ۳۰۰ تومان هم رسیده است، افزود: امیدواریم 
توزیع سهمیه شکر با نرخ دولتی ادامه داشته باشد و این 

قیمت ها نیز در بازار آزاد کاهش یابد.

رقابت ۱68 دانش آموز شهرستان زیرکوه 
در المپیاد آماده

زیرکوه  احمر  رئیس جمعیت هالل  مقدم-  دادرس 
گفت: هفتمین مرحله شهرستانی المپیاد آماده )طرح 
ملی دادرس( با شرکت ۱68 دانش آموز پایه هشتم از 
دوازده آموزشگاه دخترانه و پسرانه در قالب تیم های 
چهارده نفره در دو بخش خواهران و برادران در محل 
جمعیت هالل احمر با همکاری اداره آموزش و پرورش 
برگزار شد. عابدینی با بیان اینکه طرح ملی دادرس با 
هدف گسترش آگاهی عمومی، چگونگی مقابله با 
حوادث و بالیا اجرا می شود، خاطر نشان کرد: در این 
طرح 2۰۰ نفر از دانش آموزان آموزش های امدادی در 
خصوص خونریزی، پانسمان، بانداژ، شکستگی و آتل 
بندی، اطفای حریق، حمل مصدوم، اسکان اضطراری، 
پناهگیری و خروج ایمن، ارزیابی وکنترل عالئم حیاتی 

و احیای قلبی ریوی را فرا گرفتند.

مشکالت کارخانه های آسفالت استان
 هر چه سریع تر برطرف شود

تسنیم-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارگفت: تمام 
نواقصی که در کارخانه های آسفالت استان وجود دارد 
باید در سال آینده احصاء شده و در یک برنامه زمانی 
مشخص برطرف شود. علوی مقدم در جلسه شورای 
فنی استان اظهار کرد: مشارکت فنی در مباحث و 
موضوعات مرتبط مهمترین وظیفه شورای فنی است.

وی تامین و توجه به منافع پیمانکاران و کارفرمایان را از 
دیگر وظایف این شورا دانست و افزود: در کنار این امر 
حقوق و منافع ملی و مردم نیز باید به صورت همزمان 
مورد توجه متولیان امر در شورای فنی استان قرار گیرد. 
وی کارتیمی و گروهی را رمز موفقیت در تمام امور از 
جمله در حوزه های فنی برشمرد و یادآورشد: خروجی 
این شورا باید منجر به بهبود سطح کیفی و کمی طرح ها 
و پروژه های عمرانی در استان شود.وی ضعف بنیه 
فنی و اجرایی برخی پیمانکاران را از ضعف های موجود 
دانست و ادامه داد: عدم تسلط کارفرمایان و پیمانکاران 
به دستورالعمل های فنی و اجرایی از مهمترین مواردی 
است که موجب ایجاد برخی نواقع در طرح ها شده است 
از این رو باید با برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی 

ویژه فعالین امر حوزه این نواقص را مرتفع کرد.

 اهدای خون کارکنان مدیریت شعب
 بانک قوامین  با مشارکت کارکنان ناجا

به گزارش  آوا، کارکنان بانک قوامین استان در روز 
ملی احسان و نیکوکاری، با مشارکت پرسنل خدوم 
ناجا خون اهدا کردند. این طرح که همزمان در سراسر 
کشور در محل مدیریت شعب این بانک با استقرار 
اتوبوس واحد سیار انتقال خون استان انجام گرفت 
جمعا تعداد 47 نفر متقاضی اهدای خون در این امر 

خداپسندانه مشارکت نمودند.

ششمین آزمون استخدامی دستگاه های 
اجرایی توسط جهاددانشگاهی

  برگزار می شود 

های  دستگاه  استخدامی  آزمون  غالمی-ششمین 
اجرایی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی خجمعه 
۱7 اسفند برگزار می شود. صادقی، رئیس مرکز آزمون 
جهاددانشگاهی گفت: ورود به جلسه آزمون بدون در 
دست داشتن کارت شرکت در آزمون که مشخصات 
صحیح و عکس داوطلب بر روی آن وجود داشته باشد، 
ممنوع است و داوطلبان باید کارت ورود به جلسه را حداکثر 
تا روز چهارشنبه ۱۵ اسفند 97 از سامانه  آزمون دریافت 
نمایند تا فرصت کافی برای رفع نقص تا ۱6 اسفند که 
آخرین روز فعالیت باجه برای آنان است را داشته باشند.

صنوف متخلف در ایام نوروز پلمپ می شوند

با  ایرنا - دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت: 
توجه به اهمیت پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات 
اقتصادی مشاهده هر گونه گرانفروشی، احتکار و سایر 
تخلفات برهم زننده تنظیم بازار نوروزی، طبق دستور 
دادستانی موجب پلمپ واحد متخلف می شود. سید 
مکلف  کشور  های  دادستان  افزود:  مقدس  حسین 
به بازرسی و نظارت بر واحدهای تولیدی، توزیعی و 
انبارهای نگهداری کاالها هستند و در صورت وقوع 
تخلف با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. وی گفت: 
اصناف مکلف به درج و نصب قیمت مصوب کاال 
هستند و باید طبق قیمت مصوب از هرگونه گرانفروشی 

و احتکار اجتناب کنند.

 هوا سرد می شود

فارس-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: بارش ها بیشتر در شمال شرق استان خواهد بود و در بخش هایی از شهرستان های زیرکوه، قاین، درمیان 
و احتماال سرایان پیش بینی جاری شدن رواناب وجود دارد. لطفی با بیان این که کاهش محسوس دما را در استان خواهیم داشت، اظهار  کرد: هوای 
استان طی ساعات آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش تندباد، رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات احتمال تگرگ، بارش برف و مه آلود پیش بینی می شود.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
سازه  جنوبی  نخستین  خراسان  گفت: 
آبخیزداری الستیکی جهان را دارد که توانسته 
 توجه نمایندگان ۵6 کشور را به خود جلب کند. 
به گزارش تسنیم، نصرآبادی اظهار کرد: کشت 
گیاهان دارویی ویژه بیابان زدایی نیز از جمله 
اقدامات مهم منابع طبیعی و آبخیزداری است 

به  نشسته  بار  به  که طی سال های گذشته 
طوری که برداشت ساالنه 6۰ تن از گیاه آنغوزه 
توانسته عایدی 44 میلیاردی را برای روستائیان 

به دنبال داشته باشد.
 وی با اشاره به طرح های مهم آبخیزداری که 
صندوق  اعتبارات  کمک  با  کشور  در  امسال 
رهبری  معظم  مقام  سفارش  به  ملی  توسعه 

انجام شد، گفت: خراسان جنوبی با دریافت ۱6 
میلیارد تومان از 2۰۰ میلیارد تومانی که برای 
طرح های آبخیزداری کشور در نظر گرفته شد 
توانست 99 سازه آبخیزداری در قالب 24 پروژه 
به بهره برداری برساند و در این زمینه در مقام 

نخست کشوری قرار گیرد. 
نصرآبادی با اشاره به عملکرد مثبت این اداره در 

اجرای طرح های آبخیزداری افزود: این موضوع 
باعث شده برای سال آینده اعتبار این صندوق را 

تا ۱۵۰ میلیون یورو افزایش دهند.
طرح های  سریع  بازده  کرد:  خاطرنشان  وی 
آبخیزداری از افزایش دبی قنات های پایین دست 
گرفته تا کنترل سیالب  را دلیل خوشایندی برای 
افزایش آب  اهالی روستاها است که به علت 

قنات و یا جاری شدن آب در قنات های خشکیده 
کرد:  اظهار  نصرآبادی  برگشته اند.  روستاها  به 
خراسان جنوبی با 28 کانون بحران فرسایش 
بیابانی  با شرایط شدید  استان های  بادی جزو 
شدن است که برای مقابله با آن باید نه فقط از 
اعتبارات و کمک های دولتی بلکه از کمک های 

مردمی نیز استفاده شود.

دادرس مقدم-نماینده ولی فقیه گفت: عبادت 
پروردگار راه های مختلفی دارد که سرآمد آنها 

کمک به مستضعفان و مظلومان است. 
دیدار  در  گذشته  روز  عبادی  االسالم  حجت 
مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و دست اندرکاران جشن احسان و نیکوکاری 
افزود: شما از اول انقالب در این سنگر هستید 
و به خوبی می دانید که راه های قرب به خدا 
بسیار است اما سرآمد همه آنها اقداماتی است 
که انجام می دهید.وی بیان کرد: مبارزه با فقر 
و محرومیت الزم است اما ابتدا باید علت آن را 
شناخت و ریشه یابی شود زیرا انسان به گونه ای 
خلق شده که انجام انواع کارها از وی ساخته 
است اما هنگامی که به یک بیماری مبتال شود، 
نمی تواند خود را سرپا نگه دارد و جامعه نیز 
اینگونه است. وی گفت: بیماری هایی در جامعه 

وجود دارد که باید ویروس، میکروب و انگل آن را 
کشف کرد و قرآن کتاب تاریخ نیست بلکه کتاب 
ذکر، توجه و هدایت است و انسان ها را راهنمایی 
می کند.وی افزود: فقر دنیا معلول تفکر لیبرالی 
است و جنگ با علت فقر، مساوی با مبارزه با 
است. افراطی  گذاری  سرمایه  و  لیبرال   تفکر 

جوامع  اگر  کرد:  بیان  عبادی  االسالم  حجت 
بشری می خواهند سالم بمانند باید تفکرهای 
فرعونی، قارونی، هامانی و سامری ریشه َکن 
شوند زیرا تا زمانی که تفکر لیبرالی و قارونی 
وجود داشته باشد محرومیت وجود خواهد داشت 

و این فقط به کشور ما محدود نمی شود.

کمک های مردمی افزایش یافت
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی نیز گفت: با 
توجه به افزایش مشکالت اقتصادی و توطئه 
های گوناگون دشمن در راه اندازی هشتک نه 
به کمیته امداد، نه فقط این کار محقق نشد بلکه 
کمک های مردمی ۳۰ درصد افزایش یافت. 

سلم آبادی اضافه کرد: از محل تبصره ۱4 نیز ۱4 
هزار سهمیه برای کمک به خانوارهای محروم 
استان تخصیص یافت و با توجه به ۱4 میلیارد 
تومان تعهد وام کارگشایی، 26 میلیارد تومان 
جذب شد.سلم آبادی گفت: توانمندسازی جامعه 
هدف در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
محرومان  به  خدمت رسانی  جدید  رویکرد  با 
در  ویژه ای  جایگاه  دارای  آسیب پذیر  اقشار  و 

برنامه های این نهاد است. 
کارآفرینی،  را  امداد  کمیته  اصلی  هدف  وی 
اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت 
عنوان و افزود: توانمندسازی جامعه هدف به 
عنوان نخستین وظیفه در اساس نامه این نهاد 
ذکرشده و بر این اساس هدف از تشکیل این 
و  استعداد ها  شکوفایی  و  توانمندسازی  نهاد، 

تأمین خوداتکایی است.

 استاندار  گفت: این استان پذیرای سرمایه گذاری 
شرکت های کشور ژاپن در ایجاد صنایع فرآوری 
محصوالت معدنی است و می توانیم برای پویایی 
این ظرفیت عظیم با این کشور همکاری کنیم. 
به گزارش ایرنا،معتمدیان شامگاه دوشنبه در دیدار 
»میتسوگو سایتو« سفیر ژاپن در ایران افزود: با توجه 
به ماموریتی که کشور ژاپن در پروژه های سرمایه 
گذاری دارد خراسان جنوبی آماده همکاری در 
بخش های درمانی و آموزشی با این کشور است. 
وی از حمایت های کشور ژاپن در زمینه برجام 
 و حمایت این کشور از سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی ابراز خرسندی کرد و اظهار  
کرد: جمهوری اسالمی همواره نسبت به این 

ارتباط امیدوار بوده است.
معتمدیان تصریح کرد: 9.۳ درصد مساحت کشور 
متعلق به این استان است اما یک درصد جمعیت 
در آن ساکن هستند. وی از مراوده تجاری چهار 
شهرستان مرزی این استان سخن گفت و افزود: 

۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان 
و مبادالت مرزی از ظرفیت های استان است. 
استاندار ادامه داد: از 6۰ ماده معدنی شناخته شده 
در کشور 49 ماده معدنی از طال و منیزیت گرفته 

تا سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این استان 
یافت می شود که درموضوع ذخایر زغال سنگ 
۳.۵ میلیارد تن از تمام ذخایر کشور در این استان 

است و رتبه نخست خاورمیانه را دارد. 
های  جاذبه  توریسم  بخش  در  گفت:  وی 
و  یکهزار  که  دارد  وجود  استان  در  زیادی 
۵۰۰ اثر تاریخی و ملی، چهار اثر جهانی، 4۰ 

محصول صنایع دستی و جاذبه های اقلیمی از 
مهمترین آنها است. معتمدیان اظهار  کرد: به 
دلیل اقلیم خاص کویری و کوهستانی جاذبه 

های طبیعی و بسیار زیبایی در این استان وجود 
دارد که کوهستان و کوه های مریخی، بخش 
قابل توجهی از کویر لوت و یکی از هفت نقطه 

تاریک جهان از جمله آنهاست.
وی از تولید ۱۰ محصول کشاورزی با رتبه ملی 
و جهانی در این استان خبر داد و گفت: خراسان 
جنوبی با تولید 97 درصد زرشک کشور بزرگترین 
تولید کننده زرشک دنیاست و 97 درصد عناب 

کشور در این استان تولید می شود.
استاندار خراسان جنوبی خشکسالی های 2۰ ساله 
و سیاست های غلط رژیم شاهنشاهی در این 
منطقه را از مهمترین مشکالت خراسان جنوبی 
عنوان کرد و افزود: این مشکالت زیرساخت های 

مناطق مرزی را تحت تاثیر قرار داده است.

شرکت های ژاپنی به آینده 
کار با ایران امیدوارند

سفیر ژاپن در ایران نیزگفت: شرکت های ژاپنی 

با وجود تحریم ها به آینده کار با ایران امیدوار 
هستند. میتسوگو سایتو افزود: شرکت های ژاپنی 
به شدت درگیر تحریم ها هستند اما با این وجود 
برخالف خروج بسیاری از شرکت های اروپایی 
همچنان در جمهوری اسالمی فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه آمریکا به قرارداد بین المللی 
برجام اهمیتی نداد، گفت: ایران همواره به این 
را رعایت کرده  داده و موارد  اهمیت  موضوع 
است.سفیر ژاپن در ایران اظهارکرد: امروز جامعه 
بین المللی )اروپا( دید درستی از این مسیر دارد و 

از آن حمایت می کند.
وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از 
قابلیت های  زیادی برخوردار است تصریح کرد: 
در صورت درخواست کشور ایران در بخش های 
گوناگون، ژاپن حتما این درخواست ها را بررسی 
می کند. سایتو ادامه داد: سرمایه گذاری شرکت 
های ژاپنی در این استان نیازمند وقت و بررسی 

است که حتما به این مهم توجه خواهیم داشت.

*به مناسبت هفته منابع طبیعی ، جمعی 4۰ نفره از 
استادان ، دانشجویان و مسئوالن دانشگاه بیرجند با 
مشارکت هالل احمر بخشی از محیط پارک جنگلی 
بیرجند را با شعار حافظ منابع طبیعی و محیط زیست 

باشیم، از زباله ها پاکسازی کردند.
*معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از برگزاری دوره بازآموزی طرح ملی امداد و 

نجات نوروز 98 خبر داد.
*خانه مستوفی بشرویه به بخش غیر دولتی واگذار شد.
*دوره مربیگری درجه C فوتبال در استان برگزار شد.

*روزانه ۵ تن شیر در کارخانه  شیر شهرستان سرایان به 
محصوالت لبنی تبدیل می شود.

*اجرای طرح پیشگیری از حوادث غیرعمد به صورت 
پایلوت در مدارس بیرجند آغاز شد.

*معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفت: ۱6 
موزه، 9 هتل و 4۰ فضای اقامتی برای پذیرایی از میهمانان 

نوروزی در استان آماده شده است.
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یامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
أفَْضُل الِجهاِد َمن أْصبََح ال یَُهمُّ بُظلِْم أحٍد

برترین جهاد، جهاد کسی  است که صبح خود را با این نیت آغاز کند که به احدی ستم 
روا ندارد.

)محاسن :ج1 ،ص2۹2، ح44۹(

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

کاهش فقر و ایجاد امنیت با آموزش نیروی انسانی میسر می شود

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون   ، صبح  دوشنبه  حسینی- 
افتتاح  و  کویرتایر  کارخانه  وی،  مقصد  اولین  کرد.  سفر  جنوبی  خراسان  به  کشور 
مرکز آموزشی بین کارگاهی در این کارخانه بود. پاک سرشت، با بیان این که نیروی 
تحت  نیز  وری  بهره  و  بازاریابی  افزود:  است،  کارخانه  این  برند  دیده،  آموزش  کار 
اشاره  با  است. وی  اقتصادی  واحد  نیروهای هر  و  توانمندی، تخصص  میزان  تأثیر 
به این که اگر باور به نیروی توانمند و کارآمد داخلی نهادینه شود، می توانیم بیش 
از این نقش آفرین باشیم ادامه داد: خوشبختانه 90 درصد از نیروهای این کارخانه 
بومی در خراسان جنوبی وجود دارد، همچنین  نیروی  تربیت  بومی هستند و دانش 
توانگر  دستان  نقش  اقتصادی،  واحد  این  غرورانگیز  تولید  خط  از  بخش هایی  در 
نیروی کار خالق ایرانی دیده می شد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
به انقالب صنعتی چهارم که خط تولید و نیروهای انسانی را هدف قرار داده اشاره 
است.  داده  افزایش  را  آموزشی  نهادهای  کارکرد  اهمیت  موضوع  این  گفت:  و  کرد 
پاک سرشت، با بیان اینکه در شرایط فعلی نهادهای آموزشی باید نیروهای انسانی 
را در برابر امواج تکنولوژی توانمند کنند، اضافه کرد: آمادگی داریم با ورود به ارائه 
از  وی  برسانیم.  پایان  به  را  مأموریت  این  با همکاری صنعت  و  نوین  آموزش های 
آموزش ساالنه یک و نیم میلیون نفر در سطوح مختلف فنی و حرفه ای خبر داد و 

گفت: ۴0 درصد این آموزش ها در حوزه صنعت می باشد.
و  تجهیزات  برای  مالی  منابع  از حیث  خوبی  اتفاقات  جاری  در سال  گفته وی  به   
تکنولوژی های جدید پیش بینی شده است و منابعی از صندوق توسعه ملی اختصاص 
آمادگی  کرد:  عنوان  ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان  رئیس  داده می شود. 
سرمایه گذاری مشترک و انعقاد تفاهم نامه آموزشی با استان خراسان جنوبی در یک 
حوزه و رسته اولویت دار و با مزیت نسبی که منجر به ایجاد اشتغال شود، را داریم. 

نیروی انسانی ماهر است که تغییرات اقتصادی را مدیریت می کند
در ادامه این مراسم، جلسه ای در محل کارخانه کویرتایر با حضور مدیران و پرسنل 
نیز  استان  آموزش فنی و حرفه ای  برگزار شد. مدیرکل  استانی  مجموعه و مسئوالن 
تاکنون  و  بوده  برخوردار  بسیار خوبی  نیروهای  از  کویرتایر  کرد:  اظهار  این جلسه  در 
کارگاهی  بین  آموزش  مرکز  افتتاح  به  خوشایند  است.  شده  ارائه  خوبی  آموزش های 
شرکت کویرتایر اشاره کرد و افزود: در این راستا جلسات متعددی با مهندسان کارخانه 
کویرتایر برگزار و استانداردهای جدیدی تنظیم شد، همچنین ۴2 نفر آموزش دادیم که 
100 درصد آن ها وارد بازار کار شدند. به گفته وی یکی از رسالت های فنی و حرفه ای 

آموزش در جوار کارخانه برای ارتقای مهارت شاغالن و آموزش تازه واردان است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم یکی از عوامل اطمینان بخش برای 
انسانی عنوان کرد و  نیروی  آموزش  را، سرمایه گذاری در  پایداری کارخانه کویرتایر 
افزود: دورنمای شرکت بدین گونه باشد که عالوه بر پیشتازی در آموزش، شرایط را 
برای حضور و آموزش دهی به سایر شرکای صنعتی و فعاالن این حوزه فراهم کند. 
پاک سرشت، همچنین با بیان این که در آینده توان و نیروی انسانی و میزان مهارت 
بنگاه  واژه های  کلیدی ترین  از  یکی  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  در  و صالحیت 
اقتصادی است، ادامه داد: در این راستا باید به نهادهای آموزشی اعتماد کرد زیرا نیروی 

انسانی ماهر است که تغییرات اقتصادی را مدیریت می کند.

تقاضای تخصیص بودجه برای پروژه های در حال ساخت و فعالیت 
مراکز شبانه روزی

مقصد بعدی این سفر ، دیدار با استاندار خراسان جنوبی بود و پس از آن جلسه ای با پرسنل 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

در این جلسه لیستی از مشکالت همکاران خود را ارائه کرد و گفت: با توجه به محدودیت 
های استان خراسان جنوبی و خشکسالی ، بسیاری از همکاران درخواست انتقالی به استان 
های دیگر را دارند، در همین راستا خواهشمندیم خدمات رفاهی ویژه ای را برای خراسان 
جنوبی لحاظ کنید تا رغبت به ماندن بیشتر شود. خوشایند با بیان این که برای فعالیت 
و توسعه خدمات مراکز شبانه روزی بودجه ای تخصیص بدهید تا به جامعه بیشتری از 
روستاییان بتوان خدمت داد، گفت: در زمان حاضر نمی توان از ظرفیت خیران و دستگاه 
های دولتی استفاده کرد. وی همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه های 
در حال ساخت شد. به گفته وی با تالش های انجام شده توانستیم میانگین نفر ساعت 
آموزش در استان را از 2 ساعت به 5 ساعت برسانیم. در ادامه نمایندگانی از روسای مراکز 
آموزشی دولتی و آزاد، مربیان و پرسنل به بیان مشکالت خود پرداختند که مهم ترین آن 
ها، اعطای مساعدت برای رفت و آمد به روستاهای استان، تعمیر و بهسازی تجهیزات 
اعتبار  اعطای  آموزش،  ارتقای  جهت  در  مصرفی  مواد  سرانه  افزایش  آموزشی،  مراکز 
برای خرید خدمت از موسسات آزاد، آموزش فراگیر به روسای مراکز، موافقت با صدور 
مجوز برای برگزاری دوره های مختلط با توجه به کم بودن متقاضیان، حذف آموزش 
های موازی در ادارات، بازنگری وظایف و تغییر ضرایب حقوق مربیان و ... می باشد.

مراکز شبانه روزی در استان نباید تعطیل شوند
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پس از شنیدن این اظهارات با بیان این که 
در جریان تمام مشکالت مطرح شده هستم، ادامه داد: بخشی از این مشکالت ناشی از 
شرایط کشور است و باید با همدلی و باور به توانمندی هایمان از آن گذر کنیم. وی با 
اشاره به این که قول مساعد برای حل مواردی در حوزه معیشتی کارکنان و پرداخت ها 
را تا پایان سال گرفته ایم، ادامه داد: مراکز شبانه روزی در استان نباید تعطیل شوند و 

حتما کمک خواهیم کرد. به گفته وی در اساس نامه سازمان که به تصویب هیئت دولت 
برسد، استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه گذاری دیده شده است. پاک سرشت با تاکید بر 
این که هر منبعی که در اختیار سازمان قرار گیرد، حق بلوکه کردن آن را نداریم و اولویت 
مصرف منابع با تجهیز و تعمیر کارگاه ها و رسیدن به استانداردها است، بیان کرد: نگاه ما 

این است که به سمت آزمون های کتبی نرویم و فقط کسب مهارت باشد.

کمک 67 هزار یورویی دولت ژاپن به مهارت آموزی
مقصد بعدی سفر معاون وزیر به شهرستان درمیان همراه با میتسوگو سایتو سفیر ژاپن 
و افتتاح کارگاه های آموزشی لوازم خانگی، خیاطی و کامپیوتر بود. سفیر ژاپن در ایران با 
بیان این که دولت این کشور برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان 
درمیان 67 هزار یورو کمک کرده است، ادامه داد: تاکنون کشور ژاپن 1۴0 پروژه در 
راستای کمک های بالعوض به مردم مناطق محروم ایران در 10 سال گذشته اجرا کرده 
است. به گفته وی تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای حمایت مردم ژاپن از 
مردم ایران، دلیل محکمی بر اثبات روابط دوستانه بین دو کشور است. میتسوگو سایتو با 
بیان اینکه در حال حاضر همکاری بین دو کشور در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای 
و پزشکی صورت گرفته است، گفت: امیدوارم این تجهیزات اهدایی در مناطق محروم و 
روستایی کشور ایران به درستی استفاده شود.پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور هم با بیان اینکه در وضع فعلی کشور مؤثرترین راهبرد برای کاهش فقر و 
محرومیت از مناطق محروم آموزش های مهارتی است، افزود: ایجاد اشتغال و کاهش فقر 
از اولویت های این سازمان است. وی با عنوان این مطلب که تاکنون در 2 استان خراسان 
جنوبی و هرمزگان از این منابع استفاده شده است، گفت: این نوع سرمایه گذاری ها به ویژه 

در استان های مرزی موجب امنیت پایدار شده است.

عکس: حسینی

وعد ا... الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم   )سوره مائده آیه 9(

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس              ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند و زورخانه امیرعرب بر خود الزم می داند؛ از همه 
خیران و مردم نیکوکار ، مسئوالن و مدیران استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند 
که در جشن مردمی گلریزان ، گل کاشتند و از تمامی عزیزانی که در هر چه باشکوه تر 
برگزار کردن مراسم »جشن گلریزان« خادمین خود را در ستاد برگزاری این جشن مردمی 

یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.
الزم به ذکر است، مبلغ جمع آوری شده در جشن گلریزان به مدد موال حضرت 

علی بن ابیطالب )ع( و حضرت ابوالفضل العباس )ع( و به همت شما خیران ارجمند
 از مرز 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال گذشت و حماسه ای دیگر آفریدید.

درود خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران ، 
فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامت تان رویش زندگی است.

 شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا
ان شاا... ذیل عنایات حضرت حق سالم و موفق و پیروز باشید.

 @ abolfazli_birjand   مؤسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند
 @ AMIRARAB110  زورخانه امیر عرب 

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 

ژده
   مــژده   مــ

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 
انجام دهد. با ۱5 درصد تخفیف   ۲۰ اسفند 

  تلفـن :  3۲۴۵۴۵77آدرس: نبش غفـاری 3۰

تکرار سنت حسنه
برای دومین سال

 به مناسبت 1۴ اسفند ماه » روز احسان و نیکوکاری«

 با همت 

سرپرستی بانک کشاورزی استان و همکاران نیکوکارشان

و  معلوالن  به  ساله  یک  خدمات  پاس  به  معلوالن  مددیاران 
مددجویان پاداش گرفتند. لذا به مصداق آیه شریف الذین جاهدوا 
فینا لنهدینهم سبلنا این حرکت عظیم و خداپسندانه را الهام از 
جانب خداوند می دانیم و رجاء واثق داریم که خداوند بزرگ خیر و 
 برکت را ارزانی آن بزرگواران و خانواده های محترم شان خواهد کرد.

مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مددیاران
 توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند


