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ثبت بیش از 4 میلیون تردد 
ایام نوروز در جاده ها

برکت 5 میلیون مترمکعبی 
بارندگی برای  استان

انباشت زباله در ورودی 
شهر، ذوق گردشگران

 را کور می کند

 در یک بعدازظهر بهاری هنگام عبور از 
جاده حاشیه کرمان به طبس و بیرجند 
از  ویژه  به  فراوانی  های  زباله  شاهد 
جنس پالستیک که در بین بوته ها گیر 
کرده اند، هستم. منظره زشتی که  آوازه 
را زیر سوال می  ایران  تمیزترین شهر 
برد. شاید این ادعا در داخل شهر بیرجند 
و  شهر  خارج  در  ولی  کند  پیدا  صدق 
روستاها زباله ها به حد نامطلوبی رسیده 
است که توجه همه را جلب می کند. در 
تا ۳۰۰ سال طول می  حالی که ۲۵۰ 
کشد تا پالستیک تجزیه شود. البته وجود 
نخاله های  ... )مشروح در صفحه ۲(

سرمقاله
* کاری

آنگاه که دردمندی سالمت خود را بازیابد 
آنگاه که دستی به نشانه شکر به آسمان بلند شود

مالئک تو را می ستایند

جناب آقای دکتر جالل احمدی
از زحمات جناب عالی در درمان و بهبودی خود کمال تشکر را داشته و برایتان توفیق

 روز افزون از درگاه خداوند منان خواستارم.

کیـانا کمـال

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

بزرگ خاندان 
شادروان حاج موسی دستگردی

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹8/1/18 از ساعت 15/۳۰ الی 
1۶/۳۰ در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو

 )واقع در خیابان قائم( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: دستگردی، نوری و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه فاطمه سلطان فوائدی
 )همسر آقای محمد علی زنجیری( 

را به اطالع کلیه دوستان و همشهریان می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده امروز 
یکشنبه ۹8/1/18 ساعت  15 از محل سالن غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد. 

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه روز دوشنبه ۹8/1/1۹ از ساعت 1۶ الی 1۷ 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: زنجیری ، فوائدی ،  سفری مقدم ،  قانونی و سایر بستگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای اداره کل زندان های خراسان جنوبی شرح در صفحه 2

هفتمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان 

شادروان امین قائمی )کارمند دادگستری( 
و چهارمین سالگرد درگذشت فرزندش میعاد قائمی 

را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده قائمی

تقدیر و تشکر
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره

 عزیز از دست رفته مان
 زنده یاد کربالیی محمد کیانی

 بدینوسیله برخود الزم دانسته از الطاف 
تمامی سروران گرامی،  اقوام، خویشان،  

دوستان و تمامی سازمان ها و شرکت ها 
و مهمانان گرانقدری که از راه های دور و 

نزدیک در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم 
شرف حضور داشته و همه بزرگوارانی که 
به طرق مختلف پیام تسلیت ارسال و ابراز 

همدردی نمودند،  تشکر و قدردانی می نماییم 
از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های: کیانی،  فیروزی

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات خود را با شرایط 
ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(/ بیرجند - سایت 
اداري - بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي 
طبقه اول - اتاق 121- امور قراردادها - کدپستی : 9719866838  تلفن :  32392000-056 - نمابر 
قراردادها :  32400523-056 موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات شرکت گاز 
استان خراسان جنوبي نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم شده 
در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه - مورخ 1394/09/22- مبلغ 
تضمین 1.100.000.000 ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت 

در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي 

گاز ایران )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان: ارائه تصویر برابر با اصل تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 

ارائه تصویر گواهي برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 
در رشته خدمات عمومي. قید عنوان حراست و نگهبانی در شرح فعالیت اساسنامه شرکت ها

داشتن تجربه و سابقة  کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و رضایت 
نامه از کارفرمایان پیشین
برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعالم آمادگي: از تاریخ 98/01/18 لغایت 98/01/21  مهلت ارزیابی و بررسی صالحیت مناقصه 
گران : از تاریخ 98/01/24 لغایت 98/01/26 مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/01/27 لغایت 

98/01/28 آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 98/02/08
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/02/08- سالن جلسات شرکت 
گاز استان خراسان جنوبي. هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستي همزمان با انتشار آگهي مناقصه 
1- نامه اعالم آمادگي کتبي )با ذکر دقیق آدرس ، کدپستي و تلفن( 2- تصویر برابر با اصل تأیید صالحیت 
از سازمان حراست وزارت نفت 3- مدارك مربوط به تجربه و سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه ، خود 
را تا پایان مهلت اعالم آمادگی به آدرس مندرج در متن آگهي ارسال دارند. بدیهي است شرکت گاز استان 
خراسان جنوبي پس از بررسي اسناد و مدارك مناقصه گران ، از شرکت هاي واجد شرایط جهت دریافت 
اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir  - www.shana.ir  - http://iets.mporg.ir  قابل 

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبيرؤیت مي باشد.

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1398.14(

جناب سرگرد سبزعلی 
فرماندهی محترم  آگاهی شعبه سرقت استان خراسان جنوبی

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تالش های پیگیر و بدون وقفه شما بزرگوار و همکاران 
محترم تان در جهت شناسایی و دستگیری عوامل سرقت و بازگشت احساس امنیت به جامعه

محسن زارعی اعالم نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستارم.

رعایت مقررات ملی ساختمان برای  حفظ سرمایه های ملی ضروری است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی برای هم استانی های عزیز سالی سرشار از نشاط، سالمتی و موفقیت آرزومند است.

روابط عمومی سازمان
 نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور شادروان

 سرهنگ شجاع علی ایرانخواه )سبزاری(
  در تهران را به اطالع همشهریان محترم،  آشنایان و بستگان می رساند
 به همین مناسبت مراسم یادبودی امروز یکشنبه ۹8/1/18 
محل حسینیه جدید  در  الی 1۶/۳۰  از ساعت 15/۳۰ 
التاسیس آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری بیرجند( 

برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: ایرانخواه، سبزاری،  شادروان دکتر افتخاری،  بنی اسدی، 

 امینی ، حسینی و سایر بستگان

خانواده های محترم زنجیری ، فوائدی،
 سفری مقدم،قانونی،برفی

مصیبت درگذشت بانویی پارسا و مومنه  

مرحومه فاطمه سلطان فوائدی
  راحضور همه داغدیدگان تسلیت عرض می نماییم، مارا درغم خود شریک بدانید.

مجتمع مسجد عاشورا، هیئت فاطمیه،دارالشفاء فاطمه  زهرا)س(
درمانگاه حضرت ولی عصر )عج(، داراالیتام فاطمیه ، دارالقرآن فاطمیه

جنـاب آقـایان فوائـدی و قانـونی
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت 

مرحومـه  فاطمـه فوائـدی
 را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می نماییم،تسلیت واژه ای نیست 
که با آن بتوانیم آرام تان کنیم تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری 

عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد طلب نماییم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی، داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( 

موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع(
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برکت 5 میلیون مترمکعبی بارندگی 
برای  استان

فروردین  های  سیالب  و  بارندگی  صداوسیما- 
امسال، 4 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب در سازه 
های آبخیزداری خراسان جنوبی جمع کرد. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تمام سازه های 
آبخیزداری استان در بارندگی های فروردین امسال 
آبگیری شد که بیشترین آب حاصل از بارندگی و 
با 2 میلیون و 800 هزار  سیالب های این مدت 
جمع  طبس  آبخیزداری  های  سازه  در  مترمکعب 
آوری شد. نصرآبادی افزود: از ابتدای سال زراعی 
 30 کنون  تا  گذشته  سال  مهر  از  یعنی  جاری 
میلیون مترمکعب آب در پشت 2 هزار و 300 سازه 

آبخیزداری خراسان جنوبی ذخیره شد.

بیش از ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی
 در بقاع متبرکه حضور یافتند

با  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  تسنیم-مدیرکل 
بیان اینکه در ۵۵ بقعه متبرکه استان طرح آرامش 
بهاری اجرا شد، گفت: ۶20 هزار زائر و گردشگر نیز 
در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان جنوبی حضور 
یافتند. حجت االسالم پرویز بخشی پور  دیروز در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه اماکن متبرکه به جهت جایگاه 
اعتقادی و معنوی که بین ایرانیان و مسلمانان دارند 
همواره از مراکز مهم جذب گردشگران و زائران به 
شمار می روند، اظهار کرد: مطرح کردن معارف اهل 
بنیه  تقویت  موجب  )ص(  پیامبر  ذریه  و  )ع(  بیت 
می شود.  جامعه  رفتار  و  اخالق  اصالح  و  مذهبی 
وی با بیان اینکه همزمان با 13 فروردین ۵۵ بقعه 
متبرکه میزبان اقشار مختلف مردم و مسافران و زائران 
نوروزی بود، گفت: در روز سیزدهم فروردین امسال 
140 هزار زائر و مسافر در بقاع متبرکه حضور یافتند 
که از این تعداد 2۶ هزار نفر در زائرسراها، سوئیت ها و 

کانکس ها اسکان یافتند. 

ثبت بیش از 4 میلیون و 338 هزار 
تردد ایام نوروز در جاده های استان

کاوش-بیش از 4 میلیون و 338 هزار تردد ایام نوروز 
در جاده های استان ثبت شد. مدیرکل حمل و نقل 
و راهداری استان گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا 1۶ 
فروردین در مجموع 4 میلیون و 338 هزار و 91 تردد 
در جاده های استان به ثبت رسید. شهامت افزود: 
مجموع مسافر ورودی به استان از مسیر جاده ای، 
هوایی و ریلی در این ایام یک میلیون و 9۶1 هزار 
و 7۶۶ نفر بود که 9 درصد بیشتر از پارسال است. 
وی گفت: تعداد مسافر خروجی نیز یک میلیون و 
9۶1 هزار و 223 نفر بود که 11 درصد از پارسال 
بیشتر است. وی گفت: در ایام نوروز بیشترین تردد در 
خراسان جنوبی به ترتیب در جاده های بیرجند- مود، 

بیرجند- آرین شهر، فردوس - بجستان بوده است.

اعزام دانشجوی دانشگاه بیرجند
 به لهستان

بیرجند  دانشگاه  در  بار  اولین  برای  غالمی- 
قالب  در  دانشگاه  این  دکترای  مقطع  دانشجوی 
اروپا  اتحادیه  با  دانشجو  و  استاد  تبادل  برنامه 
اراسموس پالس عازم کشور لهستان شد. خامسان، 
رئیس دانشگاه بیرجند گفت: خانم زینب نظامدوست 
دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش این دانشگاه 
است که  در قالب تفاهم نامه و قرارداد همکاری 
علمی بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه علوم ورزشی 
ورشو کشور لهستان و برنامه تبادل استاد و دانشجو 
با اتحادیه اروپا اراسموس پالس برای  سپری کردن 

فرصت مطالعاتی به این کشور اعزام شد.

انباشت زباله در ورودی 
شهر ذوق گردشگران 
را کور می کند
* نسرین کاری

 در یک بعدازظهر بهاری هنگام عبور از جاده حاشیه 
کرمان به طبس و بیرجند شاهد زباله های فراوانی به 
ویژه از جنس پالستیک که در بین بوته ها گیر کرده اند، 
هستم. منظره زشتی که  آوازه تمیز ترین شهر ایران را 
زیر سوال می برد. شاید این ادعا در داخل شهر بیرجند 
صدق پیدا کند ولی در خارج شهر و روستاها زباله ها به 
حد نامطلوبی رسیده است که توجه همه را جلب می 
کند. در حالی که 2۵0 تا 300 سال طول می کشد تا 
پالستیک تجزیه شود. البته وجود نخاله های ساختمانی 
و ضایعات بنایی در جاهایی از ورودی و خروجی شهر 
بیرجند  نیزجلوه زشتی به آن می دهد با آنکه ورودی هر 
شهر نقش مهمی در جذب گردشگر دارد اما متاسفانه 
چیزی که اغلب شاهد آن در ورودی شهرهای استان 
هستیم تلی از زباله است که خاطر هر بیننده ای را مکدر 
می کند. توجه و حساسیت نسبت به سالم بودن محیط 
زندگی و حفاظت از محیط زیست از مهم ترین دغدغه 
های امروز مردم و مسئوالن در حوزه محیط زیست 
است. در این میان نقش ورودی شهرها در نگاه اول 
گردشگر موضوعی بسیار مهم و انکار ناپذیر است، از 
این رو در بسیاری از شهرهای دنیا این مقوله مورد توجه 
مهندسان شهرسازی قرار گرفته است و همه ارکان 
زیباسازی شهری به نوعی گوشه چشمی به این موضوع 
دارند و استان یا شهرستانی گوی سبقت را در این حوزه 
خواهد ربود که بیشترین توجه را به این مبادی داشته 
باشد، منظور از این توجه، فقط زیباسازی با نصب المان، 
طراحی میدان با گل کاری نیست، بلکه موضوعی که 
در این حوزه بسیار حائز اهمیت است انباشت زباله در 
این ورودی ها است.اهمیت ورودی های هر شهر آن قدر 
مهم است که ویترینی از فضای درون آن شهر را برای 
مسافران و گردشگران به نمایش می گذارد و مسافران را 
ناخودآگاه دچار قضاوت های درونی می کند. انباشت زباله 
در ورودی شهرها  از معضالتی است که در سالیان اخیر 
عالوه بر اینکه حوزه گردشگری را آزار داده است کام 

محیط زیستی ها را تلخ کرده است.
نه فقط در بین مردم  یک همت جمعی و فراگیر 
بلکه بین سازمان ها و مسئوالن را می طلبد تا این 
آسیب محیط زیستی را از شهر و استان بزداییم. کار 
مثبتی که امسال در دشت بیاض تعدادی از روحانیان 
جوان و مردم انجام دادند و این شهر را در آستانه بهار 
پاکسازی کردند یادآور روزهای خوب اول پیروزی 
انقالب بود که مشارکت عمومی مردم و مسئوالن 
کامال نمودار بود. امروزه در کشورهای پیشرفته از 
جمله ژاپن پاکسازی طبیعت و محیط زیست مختص 
قشر خاصی نیست و به راحتی شاهد این هستیم که 
مسئوالن رده باالی کشوری دستکش به دست در 
پردازند و کالس  کار می  این  به  مردم  کنار سایر 
شان هم پایین نمی آید! پاکسازی محیط زیست 
و  مردم  بین  ارتباط  و  ورودی شهر  در  مخصوصا 
مسئوالن نماد واقعی همدلی و مشارکت اجتماعی 
و حتی شروع یک کار فرهنگی است از طرفی این 
موضوع موجب نشاط اجتماعی هم می شود. مسلم 
انباشته  و  نامناسب  شهر  ورودی  که  زمانی  است 
و  شود  می  کور  گردشگران  ذوق  باشد،  زباله  از 
احتمال اینکه بار دیگر آن شهر را به عنوان هدف 
و  آبرو  خواهدشدو  کم   کنند  انتخاب  گردشگری 
حیثیت مردم و مسئوالن شهر آسیب خواهد دید  از 
این رو شایسته است سازمان های مردم نهاد فعال 
در زمینه محیط زیست، شهرداری و شورای شهر و 
حتی استانداری ، آموزش و پرورش و عموم مردم 
پای کار بیایند و هر از چندگاه در یک همت جمعی 
مانند روزهای اول انقالب برای پاکسازی شهر و 
ورودی های آن دست به کار شوند این کار در ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی بعد از مراسم عزاداری 
فرهنگی  کاری  عنوان  به  باید  نیز  معابر شهر  در 
انجام شود تا عنوان شهر فرهنگی برای این شهر 

در واقعیت محلی از اعراب داشته باشد ! 

معاون عمرانی استاندار رفتنی شد

سید مجتبی علوی مقدم معاون عمرانی استاندار از خراسان جنوبی می رود. 
از استان ایشان  به  اصرار  این عزیمت  پایگاه تحلیلی خبر وهنر   به گزارش 
 می باشد و بر اساس شنیده ها ایشان در وزارت راه و شهرسازی مستقر خواهند شد.

شاعران  فروردین  دهم  ساله  هر  کاری- 
خراسان جنوبی از سراسر کشور گرد هم می 
آیند تا ساعاتی را در طبیعت بهاری بند دره به 
دیدار و گپ و گفت بگذرانند و متعاقب آن با 
حضور در کانون هنرمندان در فضایی پرشور 
پردازند.  اشعار خود می  به قرائت  و جذاب 
مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان جنوبی 
در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: این گردهمایی 
با رویکردی مستقل و بدون وابستگی به هیچ 
نهاد و دستگاه و اعتبار دولتی خودجوش و 
مردمی انجام می شود. حسین رفیعی گفت: 
این  استان  هنرمندان  کانون  حمایت  با 
گردهمایی در این سال ها به لحاظ کمی و 
کیفی از رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده 
است. وی با اشاره به اینکه  گردهمایی امسال 
با استقبال بی نظیر شاعران و فرهیختگان 
مواجه بود به طوری که با کمبود فضا مواجه 

از  است چنین تجمعی  بعید  افزود:  شدیم، 
شاعران مطرح و اهل ادب در زیر یک سقف 
همزمان با عشق و اراده گرد آمده باشند که 
این امتیاز و اعتباری ارزنده  برای حوزه شعر  

و ادب خراسان جنوبی است.

استارت گردهمایی ۹ سال پیش 
توسط حسینی مود و عندلیب زده شد

وی خاطر نشان کرد: 9 سال پیش استارت این  
گردهمایی توسط آقایان حسینی مود و عندلیب 
زده شد. رفیعی ادامه داد: همچنین اهالی شعر 
و ادب از شهردار و شورای اسالمی شهر به 
خاطر توجه ویژه به مسائل فرهنگی و هنری 
به خصوص اختصاص عمارت  بوستان توحید 
به این فعالیت ها   تشکرکردند. رئیس کانون 
این  در  کرد:  نشان  استان خاطر  هنرمندان 
گردهمایی شاعرانی از بیرجند، کرج، مشهد، 

نیشابور،  طبس، گنبد کاووس،  زاهدان، تهران،  
رامسر،  تربت جام و کشور عمان و همچنین 
مهمانان صاحب نامی از دیگر استان ها نیز 

حضور داشتند. 

۴ ساعت بیش از ۴۰ شعر قرائت شد
رفیعی یادآور شد: در مراسم شعرخوانی که 
واقع  اجتماعات کانون هنرمندان  در سالن 
در پارک توحید برگزار شد،  طی 4 ساعت 
قرائت  را  خود  اشعار  شاعر،    40 از  بیش 
کردند. وی با اشاره به اینکه گردهمایی از 
سوی مهمانان غیر استانی از جمله قاسم 
رفیعی شاعر برجسته و رئیس انجمن شعر 
نظیر، جذاب و  اهمیت، کم  قابل   ، مشهد 
شد،  عنوان   امیدوارکننده  شعر  حوزه  در 
افزود:  اکنون این گردهمایی در اکثر قریب 
به اتفاق محافل و انجمن های ادبی کشور 

شناخته شده است. شایان ذکر است کانون 
یک  عنوان  به  جنوبی  خراسان  هنرمندان 
سازمان مردم نهاد فرهنگی و هنری استان 
بیش از سیزده سال پیشینه پر افتخار فرهنگی 
و هنری با کارنامه ای فاخر و درخشان در 
حوزه وظایف که جمع بزرگی از هنرمندان 
و فرهیختگان رشته های مختلف هنری و 
فرهنگی و فرهیختگان خراسانی را از سراسر 
کشور در دل خویش جای داده و با همراهی 
موثر خود آن را ساماندهی می کند، همه ساله 
عالوه بر برگزاری مراسم، نشست ها،آسیب 
شناسی ها، نکوداشت ها و ثبت و ضبط و 
معرفی مفاخر استان، کارگاه های نقد، کلیپ 
های متعدد هنری و فرهنگی و اجتماعی در 
طول ایام سال به مناسبت های مختلف ملی، 
مذهبی ، بومی و فرهنگی اقدام به برگزاری 

مراسم می نماید.

شهر  اسالمی  شورای  رئیس   - شیرزاده 
فردوس از تعلل و تاخیر وزارت بهداشت و درمان 
به  فردوس  های  بیمارستان  تجهیز  راستای  در 

دستگاه  MRI  وسی تی اسکن انتقاد کرد. 
 مهندس حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار ما ، 
شهرستان  راهبردی  موقعیت  به  اشاره  ضمن 
مسیر  در  گرفتن  قرار  واسطه  به  فردوس 
خراسان  به  کشور  جنوبی  استان  هفت  ارتباطی 

از  بیش  تردد  گفت:  رضوی  خراسان  و  جنوبی 
ارتباطی  از محورهای  زائر و مسافر  میلیون   10
نوروزی  تعطیالت  ایام  در  ویژه  به   ، شهرستان 
که امسال شاهد بیشترین حجم تصادفات جاده 
بودیم، نیز  این منطقه  استان در جاده های   ای 

و  چمران  شهید  بیمارستان  دو  کند  می  ایجاب 
جدید  مرکز  همچنین  و  )ص(  رسول  حضرت 
اورژانس فردوس به امکانات و تجهیزات درمانی 
همچون MRI و سی تی اسکن 1۶ اسالیس و 

ماموگرافی مجهز شود.
عالی  شورای  در  جنوبی  خراسان  مردم  نماینده 
استان ها افزود: مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
برای  زیادی  های  پیگیری  و  زحمات   ، بیرجند 
تامین امکانات و احداث ساختمان جدید اورژانس 
فردوس متحمل شده اند که جای قدردانی دارد 
تاکید  نیز  گوناگون  جلسات  در  بارها  و  بارها  و 
نموده اند که فردوس باید به دومین قطب درمانی 
استان بعد از بیرجند تبدیل شود، لیکن تحقق این 
موضوع، بدون تجهیزات پزشکی، ممکن نیست. 

اکبری در بخش دیگری به تعلل و تاخیر وزارت 
بهداشت و درمان نسبت به تحقق و عملی نمودن 
دستورات و تاکیدات مقام عالی وزارت بهداشت 
و درمان ، اشاره کرد و گفت: سال139۶ در پی 
درخواست مردم و مسئوالن شهرستان و رییس 
نماینده  و  بیرجند  پزشکی   علوم  دانشگاه  وقت 
بر  مبنی   ، اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
 1۶ اسکن  تی  سی  و   MRI دستگاه  اختصاص 
به  توجه  با  محترم  وزیر  فردوس،  به  اسالیس 
درمان  معاونت  به  مستقیما  موضوع،  ضرورت 
وزارت دستور دادند که “به فوریت اقدام شود.” 
لیکن این فوریت هنوز پس از گذشت دو سال 

عملی نشده است.
رئیس شورای اسالمی شهر فردوس افزود: پس 
از دستور وزیر محترم ، شبکه بهداشت و درمان 
فردوس ، اقدامات الزم را مبنی بر آماده نمودن 
در   MRI دستگاه  استقرار  برای  مناسب  فضای 
محل بیمارستان حضرت رسول )ص(، تحت نظر 
مهندسان شرکت زیمنس در سال 9۶ انجام داد 

و گفت: همچنین در جلسه ای که اوایل سال 97 
با  معاون درمان وزارت بهداشت و درمان در تهران 
از رده خارج  با توجه به فرسوده بودن و  داشتیم 
شدن دستگاه سی تی اسکن موجود در بیمارستان 
شهید چمران و تعداد باالی بیماران مربوطه، ایشان 
 ، جلسه  آن  از  بعد  ماه  یک  تا  که  نمودند  تاکید 
دستگاه سی تی اسکن 1۶ اسالیس به فردوس 
تحویل و بالفاصله نصب و راه اندازی گردد که 
االن بیش از یک سال از آن جلسه نیز می گذرد و 
هنوز از سی تی اسکن خبری نیست و به واسطه 
نبود تجهیزات پزشکی ، بیشتر بیماران به مرکز 

استان اعزام می شوند.
 وی گفت: وجود دو بیمارستان حضرت رسول )ص(
و شهید چمران و همچنین مرکز اورژانس جدید 
االحداث بیمارستان چمران  جمعا با بیش از سیصد 
 تخت بستری که به گفته وزیر بهداشت و درمان ، 
مراکز  ترین  شیک  از  فردوس  اورژانس  مرکز 
اورژانس کشور به حساب می آید ، بدون تجهیزات 
 ،  ... و  گرافی  مامو  و  اسکن  تی  سی  و   MRI

مشکالت عدیده ای برای مراجعان به این مراکز 
درمانی که عالوه بر خود شهروندان فردوسی ، از 
شهرهای اطراف نیز هستند به وجود آمده است که 

گاه جان آنها را به مخاطره انداخته است .
افزود:  فردوس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
در  ای  جاده  افزایش چشمگیر حوادث  همچنین 
محورهای  در  جاری  سال  نوروز  تعطیالت  ایام 
مواصالتی شهرستان فردوس و افزایش مصدومان 
این حوادث ، باعث شده که کمبود تجهیزات در 
بیمارستان های فردوس ، بیش از پیش مشهود 
شود و نارضایتی مسافران را موجب گردد. نماینده 
ضمن  ها،  استان  عالی  شورای  در  استان  مردم 
تشکر از پیگیری های انجام شده توسط مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید نمود: مدیران 
استانی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود ، 
محترم  وزیر  دستورات  و  ها  قول  تحقق  برای 
بهداشت و درمان در خصوص تجهیز بیمارستان 
های فردوس ، پیگیری های الزم را انجام دهند 

تا حقی از استان و شهرستان ها ضایع نگردد.

  دو سال از دستور فوری! وزیر گذشت
انتقاد رئیس شورای اسالمی فردوس از وزارت بهداشت و درمان:  نه » سی تی اسکن « آمد نه » ام آر آی «
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آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
عمومی  مناقصه  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  زندانهای  کل  اداره   
تاسیسات  و  موتورخانه  تکمیل  )فشرده(  کیفی  ارزیابی  با  همزمان 
پذیرش زندان مرکزی بیرجند به شماره ۲۰۹۸۰۰۳۶۷۱۰۰۰۰۰۱ 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 ها از طریق 
 www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   درگاه 
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: ۱۳۹۸/۱/۱۷
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۱

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:  ساعت ۱۴/۳۰  روز شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲

 آدرس: بیرجند، خیابان معلم معلم ۷ ، اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
خراسان جنوبی. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره فنی و عمرانی 

از طریق شماره ۳۲۲۳۱۹۸۹-۰۵۶ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

آگهی دعوت از مالکین مشاعی پالک های ۲۱۵ و ۲۱۶ فرعی از ۱۸۳۲ - اصلی که با پالک های ۶۲ و ۶۴ فرعی 
از ۱۸۳۲ – اصلی بخش دو بیرجند معارض تشخیص گردیده است 

نظر به اینکه خانم سیده زهرا محمود آبادی به موجب وکالت نامه شماره ۶۳۴۵۲ – ۹۷/۱۱/۱۱ دفتر ۸ بیرجند از طرف 
آقای مهدی اسکندری راد مالک ششدانگ پالک ۶۲ فرعی از ۱۸۳۲- اصلی تقاضای انتقال سهام مشاعی از ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زار به مساحت ۲۷۶۳۳/۱۴ متر مربع از پالک مذکور را نموده است و از آنجایی که پالک مذکور و ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۳۰۶۹۰ مترمربع پالک ۶۴ فرعی از ۱۸۳۲ - اصلی که به نام آقای سید حسین فرساد قبول ثبت شده و برابر اسناد رسمی متعددی 
به اشخاص غیر منتقل گردیده  و با پالک های ۲۱۵ فرعی ملکی آقای احمد مهدوی نسب و ۲۱۶ فرعي از ۱۸۳۲ - اصلی نیز ملکی آقای 
احمد مهدوی نسب  معارض تشخیص گردیده است که اسناد مالکیت معارض می بایست ابطال گردد و چون برابر اسناد رسمی متعددي 
سهام مشاعی از طریق دفاتر اسناد رسمی به آقایان ۱- علی آخوندي هاشمی ۲- علیرضا الهیاری ۳ - طیبه خسروی ۴ - ماهرخ خسروی 
۵ - مجید خسروی ۶ - حسن سارانی بهاری فر ۷– محمد علی اسکندری ۸- مهدی عزیزی بهلولی ۹ - سکینه فریدی ۱۰ - محمد رضا 
قاسم پور ۱۱ – مرضیه مودی انتقال گردیده است و متقاضیه اعالم نموده که به مالکین دسترسی ندارد لذا بدینوسیله مراتب به کلیه مالکین  
مشاعی پالک های ۲۱۵ و ۲۱۶ فرعی از ۱۸۳۲ - اصلی اعالم می گردد در صورت اعتراض از تاریخ  انتشار در روزنامه ظرف مدت ۲ ماه 
مراتب را از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری و نسخه ای از دادخواست مربوطه را به این اداره تحویل نمایند در غیر این صورت عملیات 

ثبتی وفق مقررات انجام و اسناد مالکیت پالک های ۲۱۵ و ۲۱۶  فرعی از اصلی مذکور معارض، ابطال خواهد شد.

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
صافکاران و رادیاتورسازان

داوطلبان  از  صنفی(  نظام  قانون   ۲۲ )ماده  صنفی  های  اتحادیه  انتخابات  اجرایی  نامه  آیین  به  عنایت  با 
شود  می  دعوت  باشند  می  ذیل  شرایط  دارای  که  الذکر  فوق  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در   عضویت 
 )www.iranianasnaf.ir( ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۰۱/۲۰/ ۹۸  جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن 

و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

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

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

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ( - عکس ۴×۳ رنگی 
)۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0915۷203۸63          

         فروشگاه به کشت : 0910196256۷
بیرجند: 091536133۴9- صادقی            قاین: 09153610502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 0915366169۴    فروشگاه پانیا: 091536606۸۷

فقط با 2۰ هزار تومان
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کمک امام جمعه و مسئوالن خضری دشت بیاض به سیل زدگان

صداوسیما- امام جمعه و مسئوالن خضری دشت بیاض، بخشی از حقوق خود را برای کمک به سیل زدگان کشور اختصاص دادند.حجت االسالم 
یعقوبی امام جمعه خضری دشت بیاض و مسئوالن خضری دشت بیاض برای سیل زدگان نصف حقوق خود را در دو ماه و مسئوالن ادارات خضری 
سالم آوای عزیز سال نو مبارک تعطیالت به سالمتی دشت بیاض نیز یک روز از حقوق ماهانه خود را به مردم سیل زده کمک می کنند. این کمک ها را کمیته امداد امام خمینی )ره( جمع آوری می  کند.

تمام شد خواستم از نیروهای عزیز پلیس به خصوص 
پلیس راه که در حقیقت بخاطر حفظ جان ما اوقات 
تشکرکنم  صمیمانه  گذراندند  جاده  در  را  خود  عزیز 
باورکنید از قاین تا بیرجند هر وجب  یک  پلیس  باید 

حالل مان کنید با این همه  ایثار. خدا قوت
915...011
بسیاری از مشکالت مثل اختالس ها، هدر رفتن منابع 
کشور، نارضایتی عده ای از مردم و حتی کارمندان و 
انتخاب سنتی مدیران  از  ... ناشی  مهاجرت نخبگان 
انتخاب  فرآیند  و  قانون  پیشگیری  برای  باید  هست. 
مدیران وجود داشته باشد. باید سیستم آموزش مدیریت 

اسالمی موثر نه صرفا نمادین وجود داشته باشد
910...673
باسالم و تبریک سال جدید و خداقوت خدمت کارکنان 
جان برکف پلیس یگان ویژه خراسان جنوبی که در ایام 
تعطیالت عید در شهربیرجند با تالش زیاد مایه افتخار 
و امنیت در شهر بیرجند شدند تقدیر و تشکر می کنم و 

سال خوبی برای یکایکشان آرزومندم.
915...609
بیشتر استانها در ایام عید اماکن تاریخی و تفریحی و 
دیدنی خود را به رخ مهمانان نوروزی می کشند.استان 

ما در این زمینه چه کرده؟بسیار تاسف برانگیز است
915...212
واقعا به عنوان شهروند بیرجندی ماندم چرا شهرداری 
کاری برای پارک جنگلی معصومیه و آسفالت کردنش 
نمیکنه. یک جای تفریحی خوب داره بیرجند اون هم 
توش آسفالت نیست. مردیم از گرد و خاک .افسوس. 
کاش مسئوالن ما سطح توجهشان به بیرجند مثل 

نگاه تهرانی ها بود
933...488
شهردار محترم چرا بعد این همه هزینه برای آب نما 
های خیابان بهشتی هیچ وقت روشن نیستند. فقط 
روز اول برا عکس گرفتن روشن شدند. و االن فقط 

جلوه دکوری دارند.
901...565
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم 
اداره راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
کشی محله جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری اقدامی 

نمایید.خدمت به محرومان عبادت است.
915...358
با سالم و احترام و تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه به 
استحضار می رساند با اتوبوس vip ساعت 7و نیم 
صبح جمعه مورخ 16 فروردین از مشهد به بیرجند 
آمدیم متاسفانه علیرغم کامل بودن ظرفیت اتوبوس، 
پیاده کردن مسافر می  و  به سوار  اقدام  راه  بین  در 
کردند به نحوی که کف اتوبوس نیز تعدادی سرباز 
بود و یاد دهه 60  افتادیم چرا نظارت ها به نحوی 

هست که این چنین قانون شکنی می شود؟
915...893
آیا  کرایه  نرخ  افزایش  این  با  اتوبوسرانی  سازمان 
آیا  شد  خواهد  خارج  خط  از  هم  قدیمی  اتوبوسهای 
روزهای تعطیل هم خدمات رسانی فعالی خواهد داشت
915...021
چرا به وضع اماکن تفریحی رسیدگی نمی شود.استان 
ما از نعمتهای خدادادی فراوانی برخوردار است پس چرا 
بودجه مناسبی به این استان تعلق نمی گیرد تا طرح 

های مفیدی کلید بخورد
915...212
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص بهسازی پیاده روها با توجه به تردد دانش 
آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر تصادف با 

خودروها اقدامی نمایید.
915...358
باسالم خدمت مسئوالن! با وجود این همه هشدار از 
سازمان مدیریت بحران، چرا مسئوالن محترم حداقل 
نسبت به تخلیه گل و الی بند امیرشاه اقدامی نکردید
915...796
میراث فرهنگی و گردشگری از امکانات فرهنگی، 
مهمانان  جذب  برای  استان  گردشگری  و  تاریخی 
کند.  نمی  استفاده  درستی  به  گردشگر  و  نوروزی 
می  کوچک  تکان  یک  سال  هر  ابتدای  چرا  چرا؟ 
خورند و تمام ...! عمارت اکبریه،کاله فرنگی، حوض 
انبارها، باغ شوکت آباد، قلعه بیرجند و سایر اماکن 
نیاز به بازسازی یا رسیدگی و حتی معرفی دارد. از 
مسئوالن و به خصوص روسای بومی خواهش می 
کنم رسیدگی کنند. یکی از عوامل جذب گردشگر 
در هر منطقه تاریخ و تمدن جا مانده از گذشتگان 
این  گذشته  تمام  است  بهتر  است.پس  منطقه  آن 
منطقه که صرفا متعلق به همین استان است از تمام 
ایران جمع آوری شود و در موزه بیرجند به نمایش 
درآید. همچنین غار چنشت از غار علی صدر چه کم 
اینقدر ناشناس مانده. به مهمانان نوروزی  دارد که 
بگویید غار چنشت کجاست نمی دانند منطقه ای به 
نام چنشت داریم.لطفا میراث فرهنگی در این زمینه 

ها بیشتر فعالیت کند
915...212
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم ، 
میادین مهر شهر بی نام و نشان و مسیر رفت و برگشت 
میدان آدینه انتهای بلوار مسافر تا پارک بهجت فاقد 
پیاده رو می باشد لذا از آن مقام خواهشمندیم اقدامات 

مربوطه را انجام دهید با تشکر.
915...358
از شورای شهر و شهردار گالیه داریم که جای بسی 
تاسف است خیابان انقالب به دلیل مسیر مزارشهدا و 
قلعه تاریخی بیرجند هیچ گونه اقدامی برای عید انجام 
نشد شاید هم شهردار تا حاال سری هم به این منطقه 
از این محل بهتر شدند  نزده فکرکنم روستاها االن 
در تمام بلوارهای جنوب شهر جعبه گل گذاشتن اما 
اینجا... . خواهش می کنم از شورا و شهردار محترم 
که سری به این خیابان بزنند تا شاید دلشون به حال 
ما ها سوخت و کاری رو انجام بدن.تو روخدا آوا توکه 
همیشه پیگیری، پیگیر باش بخدا گناه داریم ما هم 

عوارض میدیم.
915...591

سیزده نوروز، بهارآشتی با طبیعت
دامان طبیعت در روز طبیعت میزبان پرشور مردم خراسان جنوبی

کاری - تقریبا در تمامی نقاط خراسان جنوبی مانند سایر نقاط 
ایران »مراسم سیزده بدر« یا رفتن به دامان طبیعت، روز 13 
فروردین هر سال انجام می شود. تفاوت روز 13 فروردین با سایر 
روزهای دیگر نوروز در این است که چون سیزده روز پایانی نوروز 
است؛ همه مردم از کوچک و بزرگ، مرد و زن و پیر و جوان خود 
را مقید می دانند که از خانه ها بیرون آمده و به دامان طبیعت 
بیایند؛ حال آنکه ممکن است در 12 روز گذشته همه مردم خود 
را مقید به انجام مراسم نوروزی ندانند. به این دلیل که باور مردم 
بر این است که اگر در روز 13 فروردین با طبیعت بوده، در دامان 
طبیعت باشند و با طبیعت آشتی کنند؛ از برخی حوادث احتمالی 
ممکن است در امان بمانند و لذا بیشتر به طبیعت می روند. مردم 

در روز 13 فروردین به دو دسته تقسیم می شوند.
 گروهی جنبه های اعتقادی نوروز را در نظر می گیرند و به 
امامزاده ها و اماکن زیارتی می روند و دسته دوم نیز به دامان 
دشت و طبیعت و مناطق خوش آب و هوا و کوه ها و چشمه ها 
می روند و روز خود را با دور هم نشستن و قصه گفتن و دو بیتی 
خواندن و بازی های محلی می گذرانند و عصر به خانه های خود 
بر می گردند. همچنین در روز سیزده بدر ورزش های خاصی 
مثل بازی های بومی و محلی، بازی های هفت سنگ، رقص 

های دسته جمعی مرسوم بوده است.

تکمیل شادی خود و دور کردن 
غم و غصه در دامن طبیعت

یک پژوهشگر تاریخ در خراسان جنوبی می گوید: مردم این 
استان برای تکمیل شادی های خود و دور کردن غم و غصه 
به دامن طبیعت می روند و اگر کسی نتواند بیرون برود حتما 
ساعتی را در بوستان نزدیک محله یا کنار باغچه حیاط خانه 
ادامه می دهد: روز سیزدهم، کمتر  سپری می کند. رضایی 
کسی در منزل می ماند، به علت اینکه برخی از آنها بر این باور 
هستند که اگر این روز را از خانه بیرون نروند آن سال را با 

کسالت و نحسی سپری می کند.
 وی با اشاره به اینکه در این روز اغلب چندین خانواده یک 
سفره بزرگ می گسترانند و غذاهایی را که هر یک به سلیقه 
خود تدارک دیده اند در آن می چینند، می افزاید: مرغ کبابی 
و همچنین آش رشته که البته آش را بیشتر به عنوان عصرانه 
می خورند و خوراکی های باقی مانده نوروز هم، در این روز به 
مصرف می رسد. وی یادآور می شود: از جمله آداب و رسوم 
مردم خراسان جنوبی این است که هنگام غروب آتش روشن 
کرده و گرد آن جمع می شوند و به نواختن دایره و آوازخوانی 
می پردازند. وی معتقد است: هر چند این رسم در بیشتر مناطق 
استان هم اکنون منسوخ شده است، اما  هنوزمناطقی وجود 

دارد که مردم آن، این آیین را انجام می دهند.

زباله های محیط زیست در روز طبیعت

اما یکی از مسائلی که معموال در روز طبیعت نگران کننده است 
بی توجهی برخی افراد به رعایت پاکیزگی محیط زیست است 
که گاهی وجود زباله و مواد زائدی که پس از حضور شهروندان 
در طبیعت برجای می ماند وضع ناپسندی را به وجود می آورد که 
الزم است با فرهنگ سازی در صیانت از طبیعت هم تالش کرد. 
بنده دره، بند امیرشاه، چهارده، شوکت آباد، بیدخت، دامنه رشته 
 کوه باقران ، مجموعه باغ های اکبریه ، امیرآباد و رحیم آباد ، 

زیارتگاه ها و مزارهای کاهی و حنبل از جمله مناطق دیدنی و 
زیارتی بیرجند است که مردم این شهر برای گذراندن سیزدهمین 
روز سال نو به این اماکن می روند. همچنین برخی از مردم که 
امکانات و وسیله نقلیه الزم را در اختیار نداشتند سیزده بدر را در 

بوستان های شهری سپری کردند.

روز طبیعت و سپاسگزاری از نعمات خداوند

روز  در  گفت:  طبیعت  روز  داشت  گرامی  یک شهروند ضمن 
طبیعت مردم با پناه بردن به آغوش طبیعت و مناطق سرسبز از 

خداوند به خاطر نعمت هایش سپاسگزاری می کنند.
فاطمه نصرتی با بیان اینکه در مراسم سیزده بدر، مردم با رفتن 

به دشت ها و مزارع ، خیر و برکت را برای خانه هایشان طلب 
می کنند، می افزاید: برپایی مراسم سیزدهم فروردین و شادی و 
نشاط خانواده ها در کنار یکدیگر را موجب تقویت روابط اجتماعی 
و عاطفی اقوام و خویشاوندان ذکر کرد. وی تاکید می کند: حضور 
مردم در دامن طبیعت برای آشنایی آنان با نعمات خداوندی و 
نظاره حیات دوباره طبیعت و تفکر درباره خالق او است. وی 
با اشاره به اینکه رفتن به آغوش طبیعت و تماشای زنده شدن 
درختان برگشتن به سرشت انسان و عالقه به محیط زیست 
است ادامه می دهد: برگزاری آیین سیزده بدر و گذراندن آن در 

دامن طبیعت موجب نشاط روح و روان انسان می شود.

روز طبیعت و کنار اقوام رفع 
کدورت ها و ایجاد دوستی ها

شهروند دیگری هم جمع شدن اعضای خانواده و اقوام کنار 
ایجاد  بدر موجب رفع کدورت ها و  را در روز سیزده  طبیعت 
دوستی ها دانسته و می افزاید: حضور مردم در مناطق کوهستانی 
و کشتزارهای و گره زدن سبزه از جمله آیین های 13 فروردین 
است.اکبری با اشاره به اینکه 13 نوروز روز  آشتی با طبیعت 
است  تاکید می کند: بسیاری از مردم برای گذراندن ساعاتی در 
کنار خانواده و دامان طبیعت، به پارک ها و مکان های تفریحی و 

خوش آب و هوای شهر می روند تا برای شروع مجدد فعالیت های 
روزمره کاری خود در سال جدید آماده شوند.

توزیع کیسه زباله در روز طبیعت بین همشهریان 
و مسافران نوروزی خراسان جنوبی

مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه هر ساله 
با فرا رسیدن سیزدهم فروردین به عنوان “روز انس با طبیعت” 
مسافران نوروزی و هم استانی ها برای سپری کردن این روز به 

طبیعت، دشت و صحرا و تفرجگاه ها می روند تا از این موهبت 
های الهی بهره مند شوند، می افزاید:  امسال هم در روز انس با 
طبیعت یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست در قالب 
گشت ، اکیپ های اجرایی در مناطق گردشگری آماده خدمت و 
اطالع رسانی مهمانان نوروزی تشکیل و فعالیت هایی را برای 

ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی انجام داد.
ترویج  منظور  به  طبیعت  با  انس  روز  در  گوید:  می  اکبری 
فرهنگ پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و طبیعت و افزایش 
سطح مشارکت عمومی در حفاظت و حراست از محیط زیست 
کیسه زباله در اختیار هم استانی های و مسافران نوروزی قرار 
گرفت. وی با بیان اینکه روز 13 فروردین روز انس با طبیعت 
ملت ایران طبق یک سنت قدیمی به جایی می روند که وضع 

آب و هوایی خوب و طبیعت زیبایی داشته باشد، ادامه می دهد: 
الزم است زمانی که به یک طبیعت بکر و زیبا قدم گذاشته می 
شود، پس از ترک آن مکان جز رد پای گردشگر، چیز دیگری 
ابتدای روز 13  از  در طبیعت باقی نماند. وی اظهار می کند: 
فروردین ماه پالستیک زباله در ورودی های شهر و مکان های 
تفریحی استان  توزیع  شد تا همشهریان و مسافران نوروزی از 
ریختن زباله در فضای طبیعی جلوگیری کنند. اکبری با تاکید بر 
لزوم آگاهي بخشي، آموزش و فرهنگ سازي به منظور ارتقاي 
فرهنگ حفاظت و حراست از محیط زیست در شهر خاطر نشان 
می کند: محیط زیست متعلق به همه مردم است و مردم خود 
باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در جامعه نهادینه کنند.

پاکسازی طبیعت و جلوگیری از رها سازی زباله
 

و تالش خود ضمن  با همت  اینکه همشهریان  بیان  با  وی 
بهره مندی از این موهبت های الهی و ارزش های خدادادی با 
رعایت اخالق طبیعت گردی و به کاربستن توصیه های زیست 
محیطی، در حفظ و حراست طبیعت و محیط زیست کوشا باشند، 
ادامه می دهد: این کار به منظور پاکسازی طبیعت و جلوگیری 
از رهاسازی زباله های ناشی از حضور مردم و گردشگران در روز 
طبیعت انجام می شود.اکبری با اشاره به اینکه مردم با توجه به 
فصل گل دهی گیاهان، محل اسکان خود را در اماکنی انتخاب 
کنند که از پوشش گیاهی و جنگلی کمتری برخوردار باشد، خاطر 
نشان می کند: از لگدمال کردن گیاهان و شکستن سرشاخه 
های درختان خودداری شود. وی  تاکید می کند: زمان حضور 
در طبیعت، تا حد امکان غذاهای آماده که نیازمند پخت مجدد 
نیست به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به آتش، در حد 
امکان از زغال آماده استفاده کنند و از شکستن هرگونه سرشاخه 
درختان جلوگیری کنند و حتماً خاکستر آتش را نیز با آب و خاک 

خاموش کنند.

از روشن کردن اتش در کنار درختان خودداری شود

وی یادآور می شود: همچنین مردم از روشن کردن آتش در کنار 
درختان خودداری کنند که در این زمان، بهترین کار همراه داشتن 
گاز پیک نیک است.گردشگران کیسه مخصوص جمع آوری زباله 
را همراه خود برده و در پایان روز زباله های خود را درکنار درختان، 
چشمه های آب، دره ها و مناطق کوهستانی رها نکنند. مدیرکل 
محیط زیست  با بیان اینکه جلوگیری از شکار و صید حیات وحش 
و عدم حمل هرگونه سالح، تبر و اره از دیگر توصیه ها به مردم 
است،  خاطر نشان می کند: الزم است به جای شکار حیوانات و به 
جای چیدن گل ها و گیاهان، از آن ها عکس بگیرند و سال ها از 

دیدن آن عکس لذت ببرند. 

برزجی- مدیریت بحران و جدی گرفتن هشدارها توسط مردم 
موجب شد که سیالب و روزهای بارانی بهار امسال در خراسان 
جنوبی با کمترین خسارت سپری شود. خراسان جنوبی از دو دهه 
قبل با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند به طوری که در 
برخی سال ها میزان باران به کمترین حد ممکن رسید اما امسال 
 سامانه های بارشی که در کشور فعال و برخی از استان ها را 
درگیر سیل های مخرب کرد خراسان جنوبی نیز بی نصیب از 
این باران ها نبود که با آمادگی و مدیریت بحران این باران ها 
کمترین آسیب را در استان به جا گذاشت. از همان روزهای 
ابتدای سال جدید پیش بینی های هواشناسی برای بارندگی های 
بهاری در خراسان جنوبی نوید ورود سامانه های بارشی که منجر 
به رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید می شدند را می 
داد. در روزهایی که بارش شدید باران چند استان کشور از جمله 
گلستان، مازندران، فارس، لرستان و خوزستان را درگیر سیل 
های ویرانگر کرده بود و خسارات سنگینی بر جا گذاشت خراسان 
جنوبی نیز با ورود سامانه های بارشی به حالت آماده باش در آمد. 
هشدارهای هواشناسی در پنجمین روز از سال 98 موجب شد 
که نشست فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
به ریاست استاندار خراسان جنوبی تشکیل شود. استاندار در این 
نشست با اشاره به پیش بینی های هواشناسی گفت: انتظار می 
رود حداکثر میزان بارش در طول چند روز به 50 میلیمتر در استان 
برسد. معتمدیان اظهارکرد: با توجه به وقایع شیراز و سیل شمال 
کشور و وجود کریدور کویری غرب استان ممکن است موج دوم 
سفرهای نوروزی به استان زودتر اتفاق بیفتد لذا فرمانداران و 
تمامی مدیران باید برای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران 
آمادگی کامل داشته باشند. وی از آماده باش 83 تیم عملیاتی و 
امدادی در استان خبر داد و گفت: این تیم ها با آمادگی الزم 
 به مردم خدمت رسانی می کنند و جای نگرانی وجود ندارد.
مقام عالی دولت خطاب به مدیران ستاد مدیریت بحران استان 
تعیین کننده هستند و همه  اولیه  گفت: در بحران ها دقایق 
مدیران استان در تعطیالت پیش رو باید خود حضور داشته باشند 
یا جانشین تام االختیار آنها در تمامی شبانه روز به گوش و آماده 
باشند.وی تاکید کرد: اطالع رسانی ها در این خصوص باید به 
موقع و با سرعت در صدا و سیما و رسانه های استان صورت 

گیرد تا از خسارت های احتمالی بکاهد.

*ممنوعیت تردد در مناطق گردشگری پیش از وقوع سیل
های  نشست  تشکیل  با  نیز  فرمانداران  نشست  این  از  پس 

مدیریت بحران شهرستانی ضمن تاکید مجدد بر آمادگی کامل 
همه نیروهای امدادرسانی مردم را از هشدارها آگاه کردند. 

فرمانداری شهرستان طبس تردد در مناطق گردشگری این 
شهرستان را برای چند روز ممنوع کرد.سرپرست فرمانداری 
ویژه طبس با اعالم ممنوعیت تردد در مسیرهای منتهی به 
مناطق گردشگری از جمله خرو، ازمیغان، کال جنی و تفتو که 
بیشترین تردد مسافر را دارد از مسافران و گردشگران خواست 
هشدارها را جدی بگیرند. خلیلی افزود: روزانه یکهزار دستگاه 
خودرو در این مسیرها که اغلب رودخانه است تردد می کنند 
لذا مدیریت کردن این حجم خودرو در زمان وقوع سیل کار 
دشواری است.وی بیان کرد: حتی اگر در طبس هم بارندگی 
نباشد ولی در شهرستان بشرویه ریزش باران گزارش شود به 
طور قطع از کوه های مشرف به چشمه مرتضی علی شاهد 
وقوع سیل خواهیم بود لذا باید تمهیدات الزم اندیشیده شود. 

*جدی گرفتن هشدارها
پایان هفته اول نوروز هشدارهای هواشناسی برای شدت باران ها 
جدی تر شد به طوری که کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی 
به خبرنگار ایرنا گفته بود؛ با توجه به ماهیت رگباری بودن بارش 
ها جاری شدن روان آب و سیل در شهرستان های سرایان، 
طبس، فردوس و بخش هایی از خوسف و سربیشه و احتماال 

بخش هایی از نهبندان و بیرجند دور از انتظار نیست. 
در همین روز میزان بارش ها در 24 ساعت در برخی نقاط استان 
از جمله تپه طاق و معدن قلعه طبس به بیش از 17 میلیمتر 
رسیده بود. از طرفی هم تیم های امدادی استان آماده باش بودند 

تا هرگونه حادثه سیل یا خسارت را امدادرسانی کنند. 
بر اثر بارش هایی که روزهای ابتدایی سال در استان به وقوع 
پیوست رودخانه مسیر عشق آباد به بردسکن طغیان و این 
مسیر برای مدتی مسدود شد اما به خاطر رفاه حال مسافران 
محور جایگزین از مسیر »ده محمد« به بشرویه مشخص شد 

تا مسافران معطل نباشند. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با تاکید بر جدی گرفتن 
هشدارها و اخطارهای هواشناسی گفت: بهار امسال بارندگی 
رو  پیش  اردیبهشت  و  فروردین  در  به خصوص  های خوبی 
است که به خاطر ماهیت رگباری باید به نکات ایمنی توجه 
و پیشگیری شود. میرجلیلی با بیان اینکه در زمان بارندگی 
مردم نباید در مسیر رودخانه ها باشند، اظهارکرد: رعایت نکات 
ایمنی باعث کاهش خسارت ها در زمان بارندگی می شود.

را مطلوب  استان  در  فروردین  روز ششم  بارندگی های  وی 
ارزیابی کرد و گفت: این بارندگی ها در شهرستان های طبس، 
فردوس و سرایان همراه با روان آب بود.با وجود همه هشدارها 
جدی  اما  گردشگری  مناطق  برخی  در  تردد  ممنوعیت  و 
نگرفتن هشدارها 6 نفر را در طبس گرفتار سیالب کرد.این 
افراد با 2 دستگاه خودرو علیرغم ممانعت نیروی انتظامی در 
 ورودی منطقه ازمیغان با این توضیح که قصد اقامت در خانه 
بومگردی روستا را دارند وارد منطقه شدند اما بدون توجه به 
آشنا  آن  با  افراد محلی  فقط  انحرافی که  از مسیر  هشدارها 
هستند، قصد ورود به رودخانه را داشتند. این حادثه که شامگاه 
ششم فروردین رخ داد موجب گرفتار شدن این 2 خانواده در 
سیالب ساعات پایانی شب شد که با کمک نیروهای دهیاری 
و بخشداری از مرگ حتمی نجات یافتند. خودرویی که افراد با 
آن به بستر رودخانه رفته بودند حدود سه کیلومتر توسط سیل 

جلو رفته بود که متاسفانه قابل استفاده نیست. 

* بارندگی با کمترین خسارت
شروع هفته دوم نوروز در خراسان جنوبی نیز با وزش باد شدید 
همراه بود که در برخی مناطق استان مانند حاجی آباد زیرکوه از 

مرز 72 کیلومتر بر ساعت گذشت.
برای هفته دوم نوروز نیز هواشناسی رگبار و رعد و برق پراکنده را 
پیش بینی کرده بود و با توجه به پیش بینی شدت بارش ها، 83 

تیم عملیاتی همچنان در آماده باش بودند. 
تعطیالت پایانی نوروز نیز در خراسان جنوبی با فعال شدن سامانه 
جدید بارشی همراه بود که هشدارهایی از جمله اتراق نکردن در 
حاشیه و بستر رودخانه ها و مناطق مستعد سیالب را در برداشت. 
در این سامانه بارشی نیز اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با 
توجه به رگباری بودن بارش ها در خصوص احتمال آبگرفتگی 
معابر و جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه 
های فصلی )به ویژه برای شمال غرب، شمال و بخش مرکزی 

استان( و اختالل به علت وزش باد شدید و گرد و خاک در تردد 
محورهای استان، هشدار داده بود. گرچه سامانه بارشی هفته اول 
نوروز در استان موجب جاری شدن روان آب و سیالب در برخی 
مناطق از جمله شهرستان های طبس، فردوس، سرایان، زیرکوه 

و سربیشه شد اما خسارات سنگین نداشت.

* تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز
 پیش از وقوع سیل

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز بستر رودخانه های استان 
عاملی بود که موجب شد بارندگی های اخیر در استان حوادث 
ناگواری در پی نداشته باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
در همین خصوص گفت: پارسال حداقل 20 مورد ساخت و ساز 
غیر مجاز در حریم رودخانه های استان تخریب شد که بیشتر 
در شهرستان بیرجند بوده است.حسین امامی افزود: همچنین 
تخریب 15 مورد ساخت و ساز دیگر در بستر رودخانه های استان 
به تاخیر افتاده که بعد از تعطیالت نوروزی نسبت به تخریب آن 
اقدام خواهد شد.وی بیان کرد: بیشترین تجاوز به حریم رودخانه 
 ها و ساخت و سازهای غیرقانونی در شهرستان های بیرجند

)دشت بجد(، زیرکوه و خوسف گزارش شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: 
اکنون فرصت بسیار مناسبی است تا مردم آگاه شوند هرگونه 
ساخت و ساز غیرقانونی و تجاوز به حریم رودخانه ها خسارات 
جانی و مالی زیادی برای مردم و دولت در بر دارد.وی افزود: 
مناطق  در  سیالب  وقوع  از  ناشی  اخیر  حوادث  به  توجه  با 
مختلف کشور و خسارات جانی و مالی فراوان، به مردم توصیه 
از رودخانه ها صیانت کنند چون مهمترین ذینفع  می کنیم 
تلفات  از  ای  عمده  بخش  شد:  یادآور  هستند.وی  خودشان 
از بی توجهی به  ناشی  اخیر  از سیالب های روزهای  ناشی 
بستر رودخانه ها بود که به راحتی می توان از وقوع اینگونه 

مشکالت جلوگیری کرد.

* خسارت ها هفته آینده اعالم می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان 
اینکه 90 تیم امدادی و عملیاتی از پنج گروه هدف در حال آماده 
باش بوده اند گفت: عالوه بر بارندگی هایی که ابتدای امسال و 
اواخر سال گذشته در استان شاهد بودیم گرد و خاک شدید هم 
همراه این بارندگی ها بود که با توجه به بازدیدها و هشدارها 
خسارت به حداقل رسید. میرجلیلی اظهارکرد: قبل از بارندگی ها 
بازدیدهایی از نقاط سیل خیز و وضع ترمیم دیوارهای حفاظتی 
انجام گرفت که این کارهای پیشگیرانه در کاهش خسارت ها 
نقش بسزایی داشت. وی با تاکید بر ماهیت رگباری بودن باران 
های بهاری اضافه کرد: آمادگی ها تا انتهای خرداد همچنان 
ادامه خواهد داشت و انتظار می رود مردم نیز هشدارهای مدیریت 
بحران راچون گذشته به خصوص در فروردین و اردیبهشت جدی 
بگیرند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به بارندگی 
هایی که از 15 اسفند تا 15 فروردین در استان به ثبت رسیده، 
گفت: این حجم بارندگی موجب سر ریز شدن برخی سدهای 
استان از جمله سد نهرین طبس شد اما خسارتی به جا نگذاشت. 
وی یادآور شد: البته بارندگی ها در راه های روستایی و عشایری 
خسارت  برآورد  تیم   28 که  شد  ها  راه  شستگی  آب  موجب 
مشغول ارزیابی هستند و هفته آینده خسارت ها اعالم خواهد 
شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی نیز با اشاره 
به آمادگی نیروهای امدادی این جمعیت در طرح نوروزی گفت: 
در این مدت به 2 هزار و 536 نفر هنگام توفان و 687 نفر گرفتار 
سیل و آبگرفتگی امداد رسانی شده است. محمدرحیم شهریاری 
افزود: تعطیالت نوروزی امسال خدمات رسانی و امدادرسانی به 
آسیب دیدگان توسط هالل احمر در استان 26 درصد و اعزام تیم 

های عملیاتی 38 درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارهای هواشناسی از اول مهرماه 97 تا 15 فروردین 
98 در خراسان جنوبی 96.1 میلیمتر باران باریده در حالی که 

میزان بارندگی در سال آبی گذشته 24.2 بوده است.
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موفقیت و انرژی

موسیقی کودکان

 یک زندگی متعادل داشته باشید

در زندگی ما دائما به جهات مختلف کشیده می شویم. 
خانواده، کار، مدرسه، ایمان، جامعه و غیره. ممکن است 
به همه چیزها با هم توجه داشته باشید.با این حال، در 
طول زمان  به یک زندگی متعادل می رسیم. یک زندگی 
متعادل باید شامل انجام کار خوب در شغل خود باشد ؛ 
صادقانه پول درآوردن در یک روز صادقانه کاری و تعادل 
به معنای بودن در کنار خانواده است. افراد کمی می توانند 
به میزان دلخواه شان کنار خانواده شان باشند.اما صرف 
“زمان با کیفیت” در خانواده، خانواده را سالم و خوشحال 
نگه می دارد. تعادل به معنی داشتن زمان برای خودتان و 
شارژ باتری تان است. تعادل به معنی خدمت به جامعه و 
پس دادن اش است. تعادل به معنای تغذیه روح از طریق 

دین و یا معنویت است.

مزایای آموزش موسیقی به کودک

مطالعات نشان می دهد مغز موسیقی دان ها، حتی یک 
موسیقی دان جوان و تازه کار متفاوت از مغز افراد معمولی 
عمل می کند. دکتر ادیک راسموسن استاد دانشگاه 
جان هاپکینز می گوید: تحقیقات ارزشمندی در زمینه 
علوم اعصاب وجود دارد که نشان می دهد کودکانی 
کودکانی  به  نسبت  دیده اند  موسیقی  آموزش  که 
که آموزش های مشابهی را تجربه نکرده اند فعالیت 
عصبی بیشتری دارند. در واقع نکته اینجا است که یک 
موسیقی دان برای نواختن یک ابزار موسیقی نیاز دارد 
بیشتر از مغز خود برای هماهنگی چشم ها، گوش ها و 

عضالت خود استفاده کند.
یکی از بزرگ ترین مزایایی که استفاده از موسیقی 
برای کودکان به همراه می آورد تقویت اعتماد به 
نفس در آنهاست. وقتی کودک قادر به نواختن یک 
ساز باشد و بتواند در خالل نواختن شعر کوتاهی را نیز 
 بخواند احساس غرور خاصی کرده درنتیجه به خود 
و توانایی هایش ایمان پیدا خواهدکرد. این اتفاق اعتماد 
به نفس خوبی را در او خواهد پروراند. عالوه بر این 
نواختن یک آلت موسیقی حس جسارت و شجاعت 
را در کودک پرورش خواهد داد چون مطمئنا مواقعی 
پیش خواهد آمد که او در مقابل شما و یا دوستان 
و اقوام به هنرنمایی بپردازد و درنتیجه چنین کودکی 
هرگز تبدیل به یک فرد کم رو نخواهد شد.یک رابطه 
منطقی بین آموزش موسیقی به کودک و توانایی او 
در زمینه مهارت های ادراکی و تجسمی آن ها وجود 
کودکان  به  موسیقی  درک  که  معنی  این  به  دارد. 
کمک می کند تا عناصر مختلفی را باید در کنار هم 
قرار دهند ، تجسم کنند. مثل کاری که برای حل یک 
مسئله ریاضی به صورت ذهنی انجام می دهند.آموزش 
موسیقی به کودک به مرور زمان مهارت های ادراکی و 

تجسمی را افزایش دهد.

بهبود هضم با مصرف 
ریشه نیلوفر آبی

ریشه نیلوفر آبی طیف گسترده ای از منافع بهداشتی را 
به دلیل ترکیبات غنی تغذیه ای دارد. مزایای آن شامل 
توانایی برای بهبود هضم، کاهش کلسترول، کاهش 

فشار خون، تقویت سیستم ایمنی بدن، جلوگیری از 
انواع  سرطان، خنثی کردن تعادل و تسکین افسردگی، 
افزایش گردش خون و حفظ فعالیت آنزیمی مناسب 
در بدن می باشد. ریشه نیلوفر آبی می تواند عالئم 
یبوست را کاهش دهد در حالی که بهینه سازی جذب 

مواد مغذی را انجام می دهد.

چگونه در گرد و خاک 
سالمت بمانیم؟

درصورتی که به طور ناگهانی در معرض گرد و غبار 
قرار گرفتید و ماسک یا عینک و کاله در اختیار ندارید، 
یک دستمال پارچه ای یا چند الیه دستمال کاغذی 

را مرطوب کرده و جلوی بینی خود قرار دهید تا میزان 
ورود مواد آلوده به مجاری تنفسی کاهش یابد.هنگام 
گرفتار شدن در توفان شن و ماسه هرگز در مناطق کم 

ارتفاع و حفره ها پناه نگیرید
استفاده از ماسک های فیلتر دار بهترین راه کاهش 

ورود گرد و غبار به مجاری تنفسی است.

رطوبت کم موجب خشکی بینی 
و فعال شدن میکروب ها می شود

رطوبت کم موجب خشکی مسیرهای هوایی بینی می 
شود و از این رو به دام انداختن و نابودی میکروب ها 
دشوارتر می شود که در نهایت سرماخوردگی را به 

 همراه دارد. با استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا 
کنید. دستگاه  پیشگیری  این شرایط  از  توانید  می 
مرطوب کننده هوا می تواند به مرطوب نگه داشتن 
غشاهای  خشکی  کند.  کمک  مخاطی  غشاهای 
مخاطی در بینی توانایی بدن برای به دام انداختن 

میکروب های ورودی را کاهش می دهد.

پیشگیری  و درمان
 فشار خون باال 

 اجتناب از هرگونه مصرف سیگار و قلیان و  مواد مخدر، 
حفظ وزن طبیعی بدن ،کاهش مصرف نمک در رژیم 
غذایی، انجام منظم ورزش های ایروبیک نظیر تند راه 

رفتن ، مصرف زیاد میوه و سبزیجات، همچنین مصرف 
چای و شکالت را تا حد امکان محدود و به جای آن ها 
برای درمان فشار خون باال از عرقیات گیاهی و دم 
کردنی های خانگی مثل گل گاوزبان، چای سبز و عناب 
استفاده کنید. برخی از مواد مانند فلفل، سبب کاهش 

فشار خون باال می شود.

درمان درد انگشت
 شست پا با آب

دو تشت آب یکی سرد و دیگری گرم آماده کنید. ابتدا 
۳۰ ثانیه پایتان را در آب سرد گذاشته و سپس بالفاصله 
آن را برای ۳۰ ثانیه در آب گرم بگذارید. به مدت پنج 

دقیقه به تناوب این کار را تکرار کرده و با آب سرد آن را 
تمام کنید. این کار را روزی سه بار انجام دهید.اگر پوست 
تان حساس است از آب خیلی سرد یا خیلی گرم استفاده 
نکنید. برای درد یا تورم، از یک بسته سرد یا یخ که در 
یک پارچه مرطوب پیچیده شده استفاده کنید. آن را به 

مدت 2۰ دقیقه روی قسمت مورد نظر بگذارید.

شکر سرخ از انواع شکر و نوع طبیعی شکر است. شکر سرخ در واقع همان شکر خامی است که از عصاره اصلی گیاه 
نیشکر بدست می آید و درصد شکر آن از ۸۸ % کمتر نیست. هیچ ماده و افزودنی شیمیایی در فرآیند تولید شکر سرخ 
دخالت ندارد و به خاطر وجود بیشترین میزان مالس سرشار از انواع امالح، ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص ماده 
معدنی کروم است؛ شکر سرخ طبعی گرم و  تر دارد و برای رفع سردی مفید است. مقدار کالری )انرژی( و ساکاروز شکر 
سرخ در مقایسه با شکر قهوه ای و شکر سفید بسیار کمتر است و طعم و بوی آن باعث شده که عالوه بر مصارف خانگی 
در شیرینی پزی و پخت انواع کیک از آن استفاده کنند. شکر سرخ برای دردهای شکمی و بیماری های مرتبط با دستگاه 
گوارش مفید است، به عنوان مثال ملین شکم و رفع کننده یبوست می باشد، بیماری های کبد را بهبود می بخشد، تمیز 

کننده خون، جلوگیری از بروز کم خونی و تنظیم فشار خون هم مفید است.

محققان در روند تحقیقات خود به تاثیر شگفت آور و شفا بخش چای جعفری پی بردند. چای جعفری بهترین راه 
حل برای پاهای متورم است. این نوشیدني یک ادرار آور طبیعی است که خواص درمانی زیادی داشته و در بهبود 
سالمتي موثر است. جعفری بر خالف سایر مواد ادرار آور سرشار از پتاسیم بوده و در بهبود عملکرد همه اندام مفید 
 است. شما مجاز هستید روزانه مقداري از این سبزي مفید را بدون هیچ گونه عوارض جانبی مصرف کنید. مطالعه اي

با عنوان “میزان مفید بودن جعفري و تاثیر دانه هاي جعفری در کاهش فشار خون” نشان داده که این سبزي 
همزمان موجب افزایش جریان ادرار و تنظیم فشار خون مي شود. حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه چای جعفری 
برای درمان ادم یا تورم 2 لیتر است و به منظور بهره برداري از بیشترین فواید و خاصیت شفابخشي این گیاه  از تمام 

قسمت هاي آن استفاده کنید.

خواص چای جعفریآشنایی با شکر سرخ و فواید آن

امروزه سرعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این در طراحی 
و تکنولوژی های روز نیز تاثیر بسزایی داشته است. دوست داریم 
سریع رانندگی کنیم و همین باعث طراحی خودروهای سریع 
شد، دوست داریم سریع به مقصد برسیم و مهندسان هواپیماهای 

مافوق صوت را طراحی کردند و ساختند.
- توجه به ماهیت کارها: اول اینکه باید بدانیم کدام کارها در دسته 
کارهای الزم برای سرعت بخشیدن قرار می گیرند، آیا از آن دسته 
کارهایی نیستند که نباید سریع انجام شوند؟ آیا کاری است که 
سرعت عمل به بهتر انجام شدن آن کمک می کند؟ آیا سریع انجام 
شدن آن کار باعث می شود که در زمان و منابع مان صرفه جویی 

کنیم یا خیر؟ سواالت زیادی هست که باید بپرسید، ولی نگران 
نیاشید، سرعت فرآیندهای ذهنی ما آن قدر باال است که در مدت 

زمان خیلی کوتاهی پاسخ این سواالت را پیدا می کند. 
- تقویت مهارت ها: کارهایی هستند که ارتباط مستقیمی با مهارت 
های ما دارند. هرچه مهارت مان بیشتر باشد، به همان نسبت 
سرعت عمل بهتری در انجام آنها داریم. به عنوان مثال من که 
تجربه کمی در نجاری دارم، ممکن است قطعه چوبی که یک نجار 
در یک دقیقه و به طرز عالی برش می زند را در ده دقیقه، با کیفیت 
نه چندان مطلوب برش بزنم، چون مهارت الزم را ندارم. مهارت 

هایی هست که یادگیری آنها برای همه افراد الزم است.

- مشخص کردن اهداف:تا زمانی که اهداف دقیق و مشخصی 
نداشته باشید بی خود و بی جهت وقت خود را از دست خواهید داد. 
از شاخه ای به شاخه ای دیگر پریدن نشانه نداشتن هدف مشخص 
است. برای کارهای خود اهداف روزانه، ماهانه و ساالنه مشخص 

کنید، می توانید آنها را در دفترچه روزانه خود یادداشت کنید.
- زمان بندی کنید:  برای انجام سریع تر کارها باید زمان را تقسیم بندی 
کنید؛ برای هرکاری یک زمان مشخص را تعیین کنید و خود را متعهد 
کنید که در موعد مقرر آن را انجام دهید. بعد از مدتی می توانید برای 
افزایش سرعت کم کم از زمانی که برای یک کار اختصاص می دهید 

کم کنید اما یک باره زمان را کاهش ندهید.

راهکارهایی برای باال بردن سرعت عمل

آیه روز

و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ]ای 
پیامبر[ تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره الرعد/ آیه ۷(

سخن روز

»موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود که برای گشتن به دنبال آن بیش از اندازه سرشان شلوغ 
است« )هنری دیوید ثورو(
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 - گردش  و  تفریح   -1 افقي: 
اختالل  دچار   -2 حصیري  کاغذ 
- کاغذ سفت و ضخیم - نوعي 
طوطي ۳- تپه اي مربوط به دوره 
اشکانیان و یکي از آثار ملي ایران 
- ورزش یخ و چمن - درخشان 
4- گنجه لباس - فلز رسانا - از 
 -5 کج  برج   - تاریخ  دلدادگان 
اثري   - رفته  بین  از   - عریان 
از  یکي   -6 مارتینز  گریگوریو  از 
علوم خفیه - پدر حضرت ابراهیم 
نبي»ع« - اشاره بعید ۷- کسي 
باشد  اسالم  دین  به  متدین  که 
خارجي  باشگاه  عضو  بازیکن   -
ماجرا   -۸ آلمان  در  شهري   -
دیپلماسي   - قطار  ایستگاه   -
استان  مرکز   - شیرین  میوه   -9
آذربایجان غربي - جوش چرکي 
1۰- نام درختی - فیلسوف بزرگ 
کش  گوساله   - نوزدهم  سده 
معروف 11- ارتش - نمایشنامه 
شکسپیر - زر خالص 12- بوي 
کهنگي - کمیابي - تصدیق ژرم 
نها - نیروي زندگاني 1۳- میدان 
- مژده - جسم 14- هر لحظه 
چیزي خواهد - پرنده خوش آواز 
- نجات دهنده 15- مرکز قبرس 

شهر  هاي  ترکي  فوتبال  تیم   -
استانبول معروف به عقابهاي سیاه

عمودي1- یک اختالل ارثي در 
یمن  پایتخت   - آهن  متابولیسم 
دیرک   - بودن  ناگوار  جنوبي2- 
طراحي   -۳ مالطفت   - خیمه 
کاسني   - نازک  مقابل   - اولیه 
زرد 4- جاي بدون هوا - شاعر 
مخفف   - ریزه  باران   - نوپرداز 
اثری   - چین  سخن   -5 او  هم 
خار  نوعي   - سینا  ابوعلی  از 
6- مرکز ایتالیا - شارب - طرد 
 - پیراهن  اجزاي  از   -۷ کردن 

بزرگان ۸-  و  سرنگون - سران 
بیمارستاني  اسب چاپار -  پدر - 
صفا   -9 تهران  غرب  شمال  در 
دروازه   - جهانگرد   - خلوص  و 
1۰- ضرب شمشیر - فیزیکدان 
به   -11 چارپا  ترمز   - انگلیسي 
 - مددکار   - زنند  مي  سیگار 
پایه 12- هذیان - مغز  و  اصل 
ریا  بي  و  مخلص   - استخوان 
 - فیزیکي  هادي  - سرب 1۳- 
بنایي  مخلوط   - کننده  روایت 
14- نماینده قانوني - شهري در 
 -15 مکان  به  مکان   - فرانسه 

جشن - کاشف گاز هیدروژن
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گینشوروباتدا10
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ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3
16:15شروع سانس

متری شیش و نیم
17:452022:15شروع سانس

به یک دامپزشک نیازمندیم.
0۹۳۳۳700۸۹۹

به دستیار دندانپزشک 
نیازمندیم.  0۹156112044

به یک همکار و یک شاگرد ساده 
جهت گچ کاری نیازمندیم.

0۹1516۳71۳0 - 0۹2157۳۹۹26

به یک نفر منشی آقا جهت کار 
در آژانس پارک در شیفت عصر 

نیازمندیم. 0۹۳6561۳5۳6

یک شرکت پخش مواد غذایی تعدادی 
بازاریاب حرفه ای خانم یا آقا با حقوق ثابت 
2 میلیون تومان به همراه پورسانت و بیمه 
و دو مدیر فروش خانم یا آقا با حقوق ثابت 
۳ میلیون تومان به همراه پورسانت و بیمه 

استخدام می نماید.
0۹15125۹500 - ۳2۳2۹04۳ 

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 ۳0 سال و مدرک 
دیپلم به باال استخدام می نماید. 

)مراجعه حضوری(
آدرس:بیرجند، شهرک صنعتی 

تالش شرقی ۳ آخرین واحد
 )شرکت متحد جنوب بارثاوا (

056۳225572۳الی6

به یک منشی خانم و تعدادی 
پیک موتوری جهت شیفت 

صبح نیازمندیم.
  0۹1۹0226۳22

۳2470۹4۸

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

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

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

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

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

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

0915   056   2100 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹15565۸26۸ - 0۹1566۹۳515 

نقد و اقساط
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ایجاد 2 هزار و 804 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

صداوسیما- 2 هزار و 804 مددجوی کمیته امداد امام  )ره( ، پارسال با دریافت تسهیالت و از طریق کاریابی صاحب شغل شدند. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
گفت:2 هزار و 569 نفر با دریافت 512 میلیارد و 442 میلیون ریال و 235 نفر هم از طریق کاریابی شاغل شدند. به گفته حسینی از این تعداد هزار و 605 نفر در نقاط روستایی بوده 
اند، که هزار و 699 فقره تسهیالت به مددجویان مرد و بقیه به مددجویان زن پرداخت شده است. همچنین 281 خانوار در حوزه اشتغال، با پایداری شغلی توانمند و خودکفا شدند.

خبر ویژه

  سود خام فروشی محصوالت
 استان ناچیز است    

برای  گفت:  جنوبی  خراسان  در  ایده  پرداز  یک   
از خام فروشی مواد مختلف که  باید  تولید  رونق 
کرد.  جلوگیری  هستند،  کشور  ثروت  حقیقت  در 
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  نیک،  محسنی 
محصوالت  تا  گرفته  نفت  از  مواد  فروشی  خام 
ریشه  بر  تیشه  معدنی،  سنگ های  و  کشاورزی 
ایده پرداز  این  زد.  اشتغال خواهد  و  اقتصاد کشور 
بیان کرد: حمایت از کاالی ایرانی فقط با افزایش 
نیز  رونق تولید امکان پذیر می شود و رونق تولید 
بر پایه فرآوری محصوالت و ایجاد صنایع تبدیلی 
برای افزایش میزان صادرات و ارزش افزوده امکان 
پذیر است. محسنی نیک ادامه داد: در ابتدا باید از 
طرح و ایده هایی  که باعث ایجاد صنایع تبدیلی 
در حوزه صنایع غذایی، صنعت ،کشاورزی و غیره 
می  شود، حمایت کنیم تا از خام فروشی و اسراف 
سرمایه کشور جلوگیری شود و از طرف دیگر زمینه 
توریسم و گردشگری را برای معرفی محصوالت 
در زمینه صنایع غذایی، صنعت و کشاورزی فراهم 
را  نفت  ما  اگر  اینجاست  افزود: سوال  کنیم. وی 
خام بفروشیم بیشتر سود می کنیم و اشتغال کشور 
را رونق می دهیم یا اینکه با صنایع پتروشیمی آن 

را به محصوالت مختلف تبدیل کنیم؟ 
فروشی  خام  از  ما  آیا  کرد:  تصریح  ایده پرداز  این 
عناب و زرشک بیشتر سود می کنیم یا با حمایت 
از ایده هایی که صنایع تبدیلی را در این زمینه فعال 
می کند و با فرآوری محصوالت مختلف از محصول 
و  گردشگر  جذب  و  محصوالت  تنوع  باعث  پایه 
به  افزود:  وی  می شود.  صادرات  قدرت  افزایش 
طور مثال، فرآوری محصول عناب باعث افزایش 
افزوده،  ارزش  ایجاد  نهایی،  محصول  ماندگاری 
جذب توریست و گردشگری و در نهایت افزایش 
رونق تولید و افزایش صادرات می شود. این ایده پرداز 
تصریح کرد: نکته مهم تر از همه این است که هیچ 
گاه نمی توان انتظار داشت با ایجاد شرایط سخت 
و  تولیدی  به صنایع  که  تسهیالتی  دریافت  برای 
فرآوری محصوالت  گوناگون مربوط است ، بتوان 
از کاالی ایرانی حمایت کرد و تولید را رونق داد. 
محسنی نیک بیان کرد: متاسفانه در همان ابتدای 
کار باید با هزینه شخصی تجهیزات را خریداری و  
مکان را راه اندازی کرد و بعد از عبور از سختی  های 
فراوان برای ایجاد تولید محصوالت مختلف و رونق 
آن دست و پنجه نرم کرد.وی افزود: در حالی که 
برای ایجاد رونق تولید، تمام سازمان های مربوطه 
باید اجازه و امکان آن را بدهند تا تولیدکنندگان با 
خیال راحت و براساس چارچوب و دانش فنی خود که 
از نظر شکلی و فنی مورد تائید باشد، همکاری الزم 
را داشته باشند، این همکاری را ندارند.این ایده پرداز 
همان  از  مربوطه  سازمان های  کرد:  خاطرنشان 
ابتدا باید با تولیدکننده برای افزایش رونق تولید و 
جلوگیری از هدر رفت سرمایه همگام و همراه باشند. 

رشد 1۵ درصدی اقامت مسافران 
نوروزی در بشرویه

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  رئیس  ایسنا- 
مسافران  اقامت  گفت:   بشرویه  گردشگری  و 
به  نسبت  نوروزی 98  تعطیالت  ایام  در  نوروزی 
افزایش  درصد  حدود 15  قبل  سال  مشابه  مدت 
داشته است.سلیمانی رباطی، در جمع خبرنگاران، 
از 28 اسفند سال قبل تاکنون  اینکه  با اشاره به 
از جاذبه های گردشگری،  نفر  از 124 هزار  بیش 
تاریخی و طبیعی شهرستان بشرویه بازدید کرده 
اند، اظهار کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته حدود 27 درصد رشد داشته است. وی با 
نفر  و 900  از 75 هزار  بیش  تاکنون  اینکه  بیان 
داشته اند،  اقامت  شهرستان  اقامتی  واحدهای  در 
ایام  در  نوروزی  مسافران  اقامت  میزان  افزود: 
تعطیالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
از  ادامه داد:  افزایش داشته است. وی  15 درصد 
مجموع اقامت ها 290 نفر در هتل ها، 2681 نفر 
در اقامتگاه های بومگردی و 5649 نفر درمحلهای 
اسکان فرهنگیان اقامت داشته اند.سلیمانی با اشاره 
به فروش خوب صنایع دستی شهرستان بشرویه، 
شهرستان  این  دستی  صنایع  تاکنون  شد:  یادآور 
 30 از  بیش  دستی  صنایع  بازارچه های  طریق  از 

میلیون تومان فروش داشته است.

سفر راهیان نور ۷00 نفر
 از استان لغو شد

مهر- مسئول اردویی و راهیان نور سپاه انصارالرضا 
)ع( گفت: سفر راهیان نور 700 نفر از خراسان جنوبی 
به واسطه سیل و بدی آب و هوا در نوروز لغو شد. 
وقوع سیل  احتمال  واسطه  به  کرد:  اظهار  قنبری 
اتوبوس و 50  در خوزستان و بدی آب و هوا 11 
خودروی شخصی که قصد سفر به مناطق عملیاتی 
بیان کرد:  بازماندند. وی  از سفر  را داشتند  جنوب 
هزینه ای که این افراد پرداخت کرده بودند با ارائه 
ادامه  قنبری  می شود.  داده  عودت  واریزی  فیش 
داد: کسانی که سفر آنان لغو شده با دریافت هزینه 
پرداخت شده، می توانند تابستان برای سفر راهیان 
از  تا  کنند  نام  ثبت  مناطق عملیاتی غرب  به  نور 
ثمرات معنوی این اردوها بهره مند شوند.وی افزود: 
البته از تاریخ 29 اسفند 97 تا 11 فروردین دو هزار و 
26 نفر از خراسان جنوبی به اردوی راهیان نور اعزام 

شدند که از این تعداد 349 نفر طلبه بودند.

صدور اطالعیه جوی درباره 
وقوع رواناب

باران و وقوع  بارش  صداوسیما- هواشناسی درباره 
رواناب در برخی مناطق نیمه شرقی و شمالی استان 
هواشناسی   کارشناس  کرد.  صادر  جوی  اطالعیه 
استان گفت: براساس اطالعیه صادر شده، مطابق با 
خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی تا اواسط این 
هفته با فعالیت امواج ناپایدار به تناوب وزش تندباد 
گاهی گرد و خاک، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران 
گاهی رعد و برق با احتمال بارش تگرگ در نقاط 
کوهپایه ای و مستعد پیش بینی می شود. زارعی 
افزود: از روز دوشنبه به تدریج بارش ها از سمت غرب 
استان آغاز شده و تا عصر در نیمه شرقی استان فعالیت 
خواهد داشت که در این مدت برای شهرهای بیرجند، 
فردوس و قاین احتمال وقوع رواناب و در شهرهای 
خوسف، سرایان و زیرکوه وقوع آن قابل پیش بینی 
است. وی با بیان اینکه بارش ها تا ظهر سه شنبه ادامه 
دارد، افزود: بر اثر وزش باد و گرد و خاک دید افقی در 
فردوس  به 2 کیلومتر و در طبس به 8 کیلومتر رسیده 
که پیش بینی می شود تا زمان وقوع بارندگی، دید 

افقی در برخی مناطق استان کاهش یابد.

استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  *مدیرکل 
گفت: در ایام نوروز 5 میلیون و 211 هزار و 184 نفر 
از جاذبه های تاریخی، طبیعی، گردشگری و فرهنگی 
بازدید کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 

درصد رشد داشته است.
*حدود یک میلیارد تومان صنایع دستی در بازارچه های 

موقت در نوروز امسال به فروش رسید.
سد  گفت:  ای   منطقه  آب  شرکت  *مدیرعامل 
تغذیه مصنوعی بندان نهبندان  38 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و برای تکمیل آن 14 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
*چهارمین محموله کمک های امدادی هالل احمر 

خراسان جنوبی به مناطق سیل زده ارسال شد.
* مسئول میراث فرهنگی سربیشه گفت: 103 هزار 
جاذبه های  از  نوروزی  تعطیالت  طی  نفر   548 و 

شهرستان سربیشه بازدید کرده اند.
برای  استان  از  *گروه جهادی حضرت زهرا )س( 

کمک به سیل زدگان پلدختر اعزام می شود.

اخبار کوتاه

احمر    هالل  جمعیت  مدیرعامل  مقدم-  دادرس 
گفت: حوادث در استان از ابتدای تعطیالت نوروزی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش 
داشته و از 188 مورد حادثه گزارش شده، 95 مورد 
مورد   14 افزود:  شهریاری  است.  بوده  جاده  ای 
هفت  مراجعه حضوری،  مورد  شهری، 20  حادثه 
مورد حادثه کوهستان، هفت مورد حادثه توفان، 43 
مورد سیل و آبگرفتگی، یک مورد زلزله و یک مورد 
دریایی - ساحلی از دیگر حوادث گزارش شده به 
جمعیت هالل احمر بوده است.وی با اشاره به توفان 
با سرعت 100  که  گذشته  سال  روزهای  آخرین 
کیلومتر شهرستان های فردوس، بشرویه و طبس 
را درنوردید، تصریح کرد: در این حادثه به 2 هزار و 

536 نفر خدمات ارائه شد.

سه هزار و 692 نفر حادثه دیده
جنوبی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
مجموع حادثه دیدگان را سه هزار و 692 نفر اعالم  
و گفت: 691 نفر حادثه دیده سیل و آبگرفتگی، 360 
نفر در حوادث جاده، 70 نفر با مراجعه حضوری به 
پایگاه های امداد و نجات، 27 نفر در حوادث شهری، 
نفر غرق  و یک  در حوادث کوهستان  نفر  هفت 
شدگی خدمات  رسانی شدند.وی با اشاره به اینکه 
تمرکز این طرح بر حوادث جاده ای است، افزود: 
تعداد حادثه دیدگان حوادث جاده نیز نسبت به مدت 

مشابه 18 درصد افزایش داشته که در این حوادث 15 
مورد عملیات رهاسازی انجام گرفت.

2 هزار و 293 نفر  اسکان اضطراری یافتند

شهریاری گفت: 2 هزار و 293 نفر در این مدت 
اسکان اضطراری یافتند که بیشتر این افراد مربوط 
به حادثه توفان با 2 هزار و 120 نفر، در مرتبه بعدی 
سیل و آبگرفتگی با 124 نفر و بقیه افراد با مراجعه 
حضوری به پایگاه های امداد و نجات بین شهری 

از خدمات اسکان اضطراری بهره مند شدند. وی از 
اعزام 261 تیم به محل حوادث خبر داد و گفت: 696 
نیروی امدادی به حادثه دیدگان امداد رسانی کردند 
که با رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه در دوره 

قبل همراه بوده است.وی با بیان اینکه 23 پست 
ایمنی و سالمت مسافران نوروزی از 28 اسفند سال 
گذشته در ورودی شهرهای استان با هدف کاهش 
سوانح جاده ای برپا شد، افزود: بیش از 184 هزار 

مسافر به این پست ها مراجعه کردند.

وی تصریح کرد: هزار و 192 نفر روز جوانان هالل 
احمر در این طرح مشارکت داشتند و در شهرهای 
بیرجند، طبس و قاین 6 تیم سیار سحاب )سامانه 
حرکتی امدادی و بشردوستانه( به 2 هزار و 735 نفر 

خدمات اولیه امدادی ارائه کردند.شهریاری به جمع 
آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان سیل 
در 23 پست ایمنی و سالمت مسافران نوروزی اشاره 
کرد و گفت: همراه با سنجش فشار خون و خدمات 
اولیه امدادی در ایستگاه های سالمت به 25 هزار و 

934 نفر، آموزش هایی برای مقابله با اعتیاد و ایدز 
در قالب طرح پیمان به مسافران ارائه شد. وی ادامه 
داد: در این مدت 57 هزار و 741 نفر با حضور در 
16 ایستگاه دوستدار ضمن مشارکت در برنامه های 
متنوع شامل مسابقه نقاشی صلح و دوستی و طرح 
های ابتکاری خالقانه از خدمات فضای شاد این 
ایستگاه ها بهره مند شده اند و 11 خیمه نماز در 
پست های ایمنی و سالمت برپا شد که سه هزار 
و 625 نفر از این خیمه ها استفاده کردند.مدیرعامل 
اهمیت حساس  به  اشاره  با  احمر  جمعیت هالل 
راهنمایی و  قوانین  به رعایت  سازی عموم مردم 
رانندگی گفت: در این راستا کمپین »بهرفت« با 
شعار بهبود رفتارهای ترافیکی اجرایی شده که 96 
هزار و 123 نفر از مسافران در خراسان جنوبی به 
این کمپین ملحق شدند.وی   به توزیع چهار هزار و 
500 جعبه کمک های اولیه با مشارکت بانک آینده 
اشاره کرد و افزود: با هدف راهنمایی و اطالع رسانی 
به مسافران تاکنون 146 هزار و 495 بسته فرهنگی 
شامل نقشه، بروشور و سایر محصوالت آموزش و 
انگیزشی بین مسافران نوروزی توزیع شد.شهریاری 
اظهار کرد: همچنین روز طبیعت اعضای جوانان 
اماکن  و  استان  در ورودی شهرهای  احمر  هالل 
به  احترام  و  سازی  فرهنگ  هدف  با  گردشگری 
طبیعت و مشارکت محیط زیست به توزیع کیسه 

زباله بین گردشگران نوروزی پرداختند.

امداد رسانی هالل احمر در 188 حادثه نوروزی

غالمی- پویان با اشاره به تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش 
تا 12 تیرماه، زمان برگزاری همایش را سوم و  ملی عناب 
چهارم شهریور 98 اعالم کرد. به گزارش آوا، محسن پویان، 
دبیر همایش ملی عناب با اشاره به درخواست پژوهشگران 
جهت ارسال مقاله گفت: مهلت دریافت مقاله در اولین همایش 

ملی عناب تا 12 تیر 98 تمدید شده است.
وی اظهار کرد: اولین همایش ملی عناب، با هداف فراهم کردن 
زمینه ارائه جدیدترین فعالیت های پژوهشی مرتبط با عناب، 
شناسایی پژوهشگران فعال در زمینه عناب، تالش برای فراهم 
کردن افزایش بهره وری اقتصادی و تجاری از محصول عناب، 
شناسایی چالش ها و فرصت های پیش رو در تولید، تجارت 

و فرآوری عناب و فراهم کردن زمینه هم افزایی اندوخته های 
پژوهشی با موضوع عناب برگزار می شود.

پویان با اشاره به بهره گیری از ظرفیت متخصصان ملی در این 
همایش، افزود: این همایش در محورهای کشاورزی و منابع 
طبیعی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، فرآوری و صنایع غذایی 
و اقتصاد، تجارت و صادرات سوم و چهارم شهریور همزمان با 

فصل برداشت عناب برگزار می شود.
دبیر همایش ملی عناب یادآور شد: سازمان های دولتی و غیر 
دولتی عالقه مند به همکاری می توانند از طریق مراجعه به 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

و یا  سایت www.jujube2019.ir  اعالم آمادگی نمایند.

۳ و ۴ شهریور زمان برگزاری همایش
مهلت ارسال مقاله به همایش ملی عناب تمدید شد

در  گفت:  جنوبی  خراسان  تاریخی  باغ های  پایگاه  مدیر 
از  نفر   785 و  هزار   78 جاری  سال  نوروزی  تعطیالت 

کردند. بازدید  بیرجند  تاریخی  باغ های 
جمع  در  فر  جنتی  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به   
از  بازدیدها  سیل  به  اشاره  با  استان  رسانه  اصحاب 
شاهد حضور  امسال  کرد:  بیان  بیرجند  تاریخی  باغ های 
از  استانی ها  هم  و  گردشگران  باالی  استقبال  و  پرشور 

بودیم. بیرجند  تاریخی  باغ های 
وی با بیان اینکه باغ و عمارت تاریخی اکبریه بیشترین 
گفت:  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  بازدیدها  میزان 
را  کننده  بازدید   785 و  هزار   46 از  بیش  توجه  بنا  این 

به خود جلب کرد. محمد جنتی فر با بیان اینکه 16 تا 18 
هزار نفر از باغ تاریخی رحیم آباد بازدید داشته اند، افزود: 
همچنین 10 هزار نفر از ارگ کاله فرنگی بازدید داشته اند.

کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  تاریخی  باغ های  پایگاه  مدیر 
بیش از چهار هزار نفر هم از باغ تاریخی شوکت آباد بازدید 
تعطیالت  طی  مجموع  در  کرد:  بیان  فر  جنتی  داشته اند. 
نوروز 78 هزار و 785 نفر از باغ های تاریخی بیرجند بازدید 
به  سال  ایام  در  باغ ها  این  اینکه  بیان  با  جنتی  داشته اند. 
اظهار  است،  مسافران  توجه  مورد  ماه  فروردین  خصوص 
برنامه های نوروزگاه ویژه مسافران و گردشگران در  کرد: 

سال جاری به پایان رسیده است.

اکبریه درصدر آمارها
۷۸ هزار نفر از باغ های تاریخی بیرجند بازدید کردند

رئیس حوزه علمیه خراسان جنوبی با بیان اینکه 
خیران بر اساس اولویت در زمینه مدرسه سازی اقدام 
کنند، گفت: به خیران مدرسه ساز پیشنهاد می کنیم 
که از اسامی شهدا، بزرگان و مشاهیر دینی و علمی 

برای نام گذاری مدارس استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم مجید نصیرایی،  
در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار 
کرد: اگر به تاریخ کشور توجه کنیم می بینیم هر 
زمانی که فعالیت های ما در عرصه های گوناگون 
از شکل دولتی به یک حرکت خودجوش مردمی 
تبدیل شده است بسیار موفق بوده ایم.رئیس حوزه 
نیازهای  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  علمیه 
در  خصوص  به  سازی  مدرسه  زمینه  در  کشور 
در  افزود:  است،  مشهود  بسیار  جنوبی  خراسان 
کمبود  استان  مرکز  حتی  روستاها  از  بسیاری 

شدید فضاهای آموزشی وجود دارد.وی با اشاره به 
اینکه ضرورت ساخت فضاهای آموزشی احساس 

ساخت  زمینه  در  ما  اگر  کرد:  تصریح  می شود، 
متکی  دولتی  اعتبارات  به  آموزشی  فضاهای 

مشکالت  این  زمانی  چه  نیست  معلوم  باشیم 
استاندارد الزم  آن  به  و  برطرف شود  نواقص  و 

برسیم، طبیعی است که برای پیشبرد اهداف باید 
به سمت حمایت از گروه ها و نهادهای خودجوش 

مردمی برویم. نصیرایی گفت: خیران مدرسه ساز 
یکی از مهم ترین گروه های مردمی هستند و این 
نوع افراد بسیار سریع تر می توانند کمک کنند تا 
مشکالت و نواقص موجود را رفع کنیم و پشت 

سر بگذاریم.
رئیس حوزه علمیه  استان با اشاره به اینکه وظیفه 
و رسالت خیران مدرسه ساز در راستای بحث علم 
آموزی از ارزش و ثواب بسیاری برخوردار است، 
اشاره شده  این موضوع  به  نیز  افزود: در روایات 
است و کسی که زندگی، مال و وقت خود را وقف 
مسیر علم آموزی کند از اهمیت و ارزش باالتری 
برخوردار است نسبت به کسانی که در عرصه های 

دیگر فعالیت دارند.
وی بیان کرد: افرادی که در حوزه مدرسه سازی 
فعالیت دارند باید مراقبت کنند که بر اساس اولویت 

و  باشند  داشته  سازی  مدرسه  زمینه  در  اقداماتی 
با  بر اساس یک تشخیص فردی عمل نکنند و 
هم  و  مشورت  زمینه  این  در  مربوطه  مسئوالن 

فکری های الزم را داشته باشند.
ارزش های  باید  داد:  ادامه  علمیه  حوزه  رئیس 
این  که  چرا  کنیم  تقویت  را  انقالبی  و  اسالمی 
ارزش ها باعث پیشرفت کشور شده و به خیران 
مدرسه ساز پیشنهاد می کنیم که از اسامی شهدا، 
بزرگان و مشاهیر دینی و علمی برای نام گذاری 
مدارس استفاده کنند.نصیرایی با بیان اینکه خیران 
یادآور  کنند،  حرکت  افزایی  هم  ایجاد  سمت  به 
سازی  مدرسه  حوزه  در  بسیاری  مجموعه   شد: 
فعالیت دارند و اگر خیران صالح دانستند به سمت 
مشارکت با این مجموعه ها حرکت کنند تا نیازهای 

آموزشی با هزینه کمتر و به موقع برطرف شود.

خیران بر اساس اولویت در زمینه مدرسه سازی اقدام کنند
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قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای 
دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا  تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار در روز سه شنبه ۹۸/۱/2۷ ساعت ۸/3۰ الی ۱۰ 
جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در طالقانی 3 فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ۵ نفر 

عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: ۱-  محمد اکبری 2- حسن چهکندی نژاد 3- علی دلیر ۴- مهدی ربیعی  ۵- علیرضا عزیزی ۶- حمید فوالدی ۷- غالمحسین 

فوالدی ۸- رضا کارکن ۹- محمود لطایفی ۱۰- علی لیلی
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:۱- محمد اشرفی پور 2- علی عرب 

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غير منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۱۰۶۸ محکوم علیه آقای اسماعیل حسنی محکوم است به پرداخت مبلغ ۵/3۴۹/۵۱۸/۹۵۶  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم الهامه 
جعفری و پرداخت مبلغ 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- آپارتمان پالک ثبتی ۹3۹۴ فرعی از 2۴۹ اصلی بخش 2 بیرجند واقع در توحید ۱3 

پالک ۱2 طبقه سوم به مساحت ۱۱۶/۶۵ متر مربع به مبلغ 3/۷32/۸۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است. 2- یک باب مغازه واقع در منتظری 22 کوچه شهید عباسی پالک ۱2 در سه طبقه شامل سه دانگ از 
شش دانگ زیرزمین به پالک ثبتی ۵ فرعی از ۱۹۵۴ اصلی بخش یک بیرجند به مساحت ۶3/۶ مترمربع به مبلغ ۴۹2/۹۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است سه دانگ از شش دانگ طبقه همکف به پالک ثبتی 
3 فرعی از ۱۹۵۴ اصلی بخش یک بیرجند به مساحت ۵۹/۷ مترمربع به مبلغ ۱/23۸/۷۷۵/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، سه دانگ از شش دانگ طبقه یک به پالک ثبتی یک فرعی از ۱۹۵۴ اصلی بخش یک 
بیرجند به مساحت ۶۷/۸۱ مترمربع به مبلغ ۶۷۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹۸/۱/2۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه -  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

قابل توجه ساسمانها،ادارات ،نهادها دولتی وخصوصی خزاسان جنوبی وشهزستان بیزجند 
 وهمشهزیان  گزامی

 
 

قتت، جومتته،ومتت جووودفترسرپرستتتروزنامه تتیو تته )موسسههم موعوتههپیا  خههپا  ههپوز    مهه و 
مشتزک  1398بزای سال  بٍ شزح جذيل سیز استان خزاسان جىًبی در (دمیه واقتصهدونوجایران مشهر 

 .می پذیزد
 بیزجىاذ:  بٍ وشااوی   کافزم اشتزي دریافت  مشبًرريسوامٍ یاريسوامٍ َای َزیک اس  در صًرت تمایل بٍ اشتزاک 

 32342607- 8:مزاجعٍ ي یا باا شامارٌ تنفاه َاای     طبقٍ ايل ،11پالک  - 27ي 25بیه غفاری  -خیابان غفاری
 تماس حاصل فزماییذ. 32342014ومابز:

   09030643819 :شمارٌ  تنگزام                           کاوال تنگزام    

                                                                                               
 م و موسسم موعوتپیا گ وه زسپنم  ی  خپا  پوز    زو بط تموما 

 

 ) قیمت ها به ریال(                 8931درسال  جدول تعزفه اشتزاک نشزیات گزوه رسانه ای پیام خاوران امزوس                       
 مالحظات یکسالــه ماهه6 ماهه9 نام روسنامه

 "قذس خزاسان "ريساوٍ یک وسخٍ ريسوامٍ رایگان ارسال  000/320/4 000/160/2 000/080/1 قذس  
 خًاوذوی ريساوٍ یک يیژٌ وامٍ  رایگان  ارسال 000/600/3 000/800/1 000/900 ي ایزان جام جم  

 "َمشُزی استاوُای خزاسان"ريساوٍ یک وسخٍ رایگان ارسال 000/400/5 000/700/2 000/350/1 َمشُزی
 ی َمزاٌ با ريسوامٍيیژٌ وامٍ َای مختنف اقتصادارسال رایگان  000/400/5 000/700/2 000/350/1 دویای اقتصاد

 اقتصاد  ودنیای جم،همشهزی،ایزان جام قدس، های روسنامه 31 اطالعیه پذیزش اشتزاک سال   

ری
خض

س : 
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و  مشاغل سخت  بدوی  ابالغ رای کميته  آگهی 
زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1 - شرکت 

ناسار 2 - شرکت برتا 3 - شرکت آذرخش گستر
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵3۵۶/
ت3۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم ۱- شرکت ناسار 2- شرکت برتا 3- شرکت آذرخش 
سید  آقای  گردد  می  ابالغ  المکان  مجهول  فعال  گستر 
ادعای  با کد شناسایی ۶۸۹۱۶۸۷3  استانستی  غالمرضا 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی تاسیساتی 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 
کاری،  روز  مدت ۱۵  ظرف  حداکثر  اعتراض  صورت  در 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - 
سایت ادرای( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در 

مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

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



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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* معاون اول رئیس جمهور در گفت و گوی تلفنی 
با حجت االسالم والمسلمین »احمد مروی« تولیت 
جدید آستان قدس رضوی ضمن تبریک انتصاب 
در  گسترده  همکاری  برای  دولت  گفت:  وی، 
زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

آمادگی کامل دارد.
* آیت ا... مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: با وجود 
اینکه دولت، سپاه و ارتش دست به دست هم داده و 
تالش می کنند اما تا همکاری عموم نباشد، مشکالت 

حل نخواهد شد.
به شایعه  بودجه در واکنش  برنامه و  سازمان   *
جعلی بودن مدرک دکترای »محمد باقر نوبخت« 
رئیس این سازمان اعالم کرد که وی دانش آموخته 
معاون  اختر«  و همدوره »شمشاد  پیزلی  دانشگاه 
اسبق بانک جهانی و »آدام همیلتون« اقتصاددان و 

سیاستمدار اسکاتلندی بود.
بین  اجالس  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس   *
المجالس جهانی در قطر را فرصتی مهم برای همکاری 

های همه جانبه بین المللی و دوجانبه دانست.
* عبدا... ناصری گفت: در شرایطی که مردم سیل زده 
در وضعیت نامناسبی بودند، روحانی حضور کمرنگی در 
نابسامانی های  صحنه داشت و به همین دلیل نیز 

زیادی بین نهادهای مختلف وجود داشت.
* حسام الدین آشنا عنوان کرد: دولت آمریکا حمله 
بی سابقه  اقتصادی و روانی را از همه جهت علیه ایران 
سازماندهی کرده و هدف این فشار فقط »دولت« ایران 
نیست؛ فقط »ملت« ایران نیست، هدف »ایران« است.
* غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
اولین  برگزاری  دقیق  زمان  گفت:  نظام  مصلحت 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸ 
هنوز مشخص   FATF لوایح  نهایی  بررسی  برای 
نیست. در آخرین جلسه مجمع برای بررسی لوایح 
چهارگانه به علت طوالنی شدن جلسه و گستردگی 
نظرات موافق و مخالف در مورد این موضوع، بررسی 

نهایی به سال جدید موکول شد.
* متکی وزیر خارجه اسبق با اشاره به اخبار منتشر 
شده مبنی بر توطئه جدید آمریکا برای قرار دادن نام 
سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی در 
پیشقدم  دولت  نوشت: »حال که  توئیترش  صفحه 
نمی شود، انفعال مجلس )خصوصا دوستان کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی( پذیرفتنی نیست.«
* دکتر حسن روحانی با بیان اینکه همواره قدس را به 
عنوان پایتخت اصلی و دائمی فلسطین قلمداد می کنیم، 
خاک  از  بخشی  جوالن  بی تردید  کرد:  خاطرنشان 
سوریه است که توسط اشغالگران غصب شده و هیچ 
نظری نمی تواند در این واقعیت تاریخی خلل ایجاد کند.
* حشمت ا... فالحت پیشه در واکنش به احتمال 
گروه های  فهرست  در  سپاه  نام  گرفتن  قرار 
قرار  »در صورت  گفت:  آمریکا  توسط  تروریستی 
دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، 
نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست 

سیاه تروریست ها قرار می دهیم«
* لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: 
نظرات مخالف و موافق در مجمع نسبت به پالرمو 
و سی اف تی وجود دارد اما قرار بر آن شد که ابتدا از 
منظر تاثیر این ۲ الیحه بر هم و تاثیرشان بر تحریم ها 

بررسی  ها انجام و سپس تصمیم گیری شود.
اعالم کرد که موضوع  آلمان  امورخارجه  وزیر   *
موشک های ایران در دستور کار نشست گروه هفت 
در فرانسه قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر در 
بیانیه ای اعالم کرد که برخی مسائل مهم بین المللی، 
این  در  خاورمیانه  در  ایران  فعالیت های  جمله  از 

نشست بررسی خواهد شد.
*  جواد کریمی قدوسی اظهار کرد: الحاق غیرقانونی 
جوالن به محدوده رژیم صهیونیستی توسط ترامپ 
ریشه در غصب سرزمین بومیان آمریکایی توسط 

اراذل و اوباش اروپا دارد.

* محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی 
هیچ  تحت  خواست  هموطنان  از  جواهر  و  طال 
شرایطی نسبت به خرید سکه و طال از سایت ها 

و فضای مجازی اقدام نکنند.
* دو روز گذشته بانک های عامل قیمت دالر را 
را 14 هزار  یورو  قیمت  تومان،  1۲ هزار و ۸1۹ 
و 3۸4 تومان و قیمت پوند انگلیس را 16 هزار 

و 7۲۹ تومان برای خرید از مردم اعالم کردند.
میلیون  از ۵.13  ایران  به  * صادرات چای هند 
کیلوگرم در ژانویه و فوریه سال ۲۰17 به 11.37 
 ۲۰1۹ سال  فوریه  و  ژانویه  در  کیلوگرم  میلیون 

افزایش یافت که رشد دوبرابری داشته است.
* آیات عظام تقلید نوری همدانی، مکارم شیرازی 
علمای  همچنین  و  سیستانی  آیت ا...  نماینده  و 
برجسته قم از جمله آیت ا... سعیدی، اعرافی و ... با 
اختصاص کمک های خود به کمیته امداد، در ارائه 

خدمات به مردم سیل زده مشارکت کردند.
* شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام 
بانکی، فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای 
قبل، بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران 
می  تومان   1۰7 و  هزار   1۵ قیمت  با  را  یورو 
فروشند که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی 

حدود 1۵ هزار و 13۰ تومان می رسد.
* وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که ایران 
در رکود نمی ماند و راه پیشرفت استفاده از منابع 
یک  ساالنه  تولید  به  کشور  گفت:  است،  داخلی 

میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
اگر  معتقدند  جواهر  و  طال  بازار  فعاالن   *
مسئوالن بانک مرکزی نیاز مردم را برآورده کرده 
و به موقع ارز و سکه مورد نیاز را به بازار تزریق 

کنند قیمت طال و سکه ارزان خواهد شد.
نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   *
تصادفات  باختگان  جان  تعداد  گفت:  انتظامی 
مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نوروز  در  رانندگی 

سال گذشته کاهش یافته است.
* در پی پیام سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
حضور  بر  مبنی  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و همراهی 
ستاد های بازسازی عتبات عالیات و اربعین کشور، 
این ستاد برای کمک رسانی به سیل زدگان اعالم 

آمادگی کرد.
نقل  به  آمریکا  سی  بی.  ان.  سی.  شبکه   *
که  داد  گزارش  تحلیلگران  و  کارشناسان  از 
نفت  صادرات  قطع  برای  واشنگتن  تالش های 
ایران به احتمال بسیار زیاد شکست خواهد خورد 
و در نهایت معافیت تحریمی پنج کشور از خرید 

نفت ایران را تمدید می کند.
* از نکات جالب گزارش مرکز آمار، تورم 73.۲ 
به  نسبت  ها  آشامیدنی  و  ها  خوراکی  درصدی 
اسفند سال قبل است که در این میان، خوراکی 
تورم  تازه، تورم ۹6.4 و دیگر خوراکی ها،  های 

۲/4۸ درصدی داشته اند.
چندین  روسیه  وزیر  نخست  دستور   با   *
محموله کمک های بشردوستانه از پایگاه های 
ارمنستان  در  روسیه  مترقبه  غیر  حوادث  وزارت 
به  و  رشت  در  و  نموده  حرکت  ایران  سمت  به 
شود.این  می  داده  تحویل  ایران  احمر  هالل 
تخت  چادر،  هزار   4 از  بیش  شامل  محموله ها 

تاشو، پتو و سایر اقالم ضروری هستند.

پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْساُن ُفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُكْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ تَـَكـلَـّ

در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید
زیرا طبیعت انسان به بدی تمایل دارد.
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کوتاه از دنیای اقتصاد

مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
با اشاره به اتمام اعزام های نوروزی عتبات عالیات و 
بازگشت زائران به کشور اظهار کرد: اعزام  زائران 
به عتبات در ۹ فروردین ماه تمام شد و جمعه 16 
به  نوروزی  عتبات  کاروان های  آخرین  فروردین 
کشور بازگشتند.وی با اشاره به اینکه 6۵ هزار زائر در 
قالب هزار و 7۵۰ کاروان در نوروز به عتبات مشرف 
شدند، گفت: اعزام های عادی از دهم فروردین ماه 
آغاز شد و با توجه به اینکه در ایام و اعیاد شعبانیه 
تعداد زائران افزایش پیدا خواهد کرد، نسبت به ایجاد 
ظرفیت های فوق العاده اقدام خواهیم کرد.آقایی با 
از  عراق  روادید  صدور  هزینه  اینکه  بیان 
روز گذشته به صورت قطعی حذف شده 
است، گفت: هزینه روادید حدود 11 هزار نفر از 
زائران که قبال در گروه های اعزامی 1۹ فروردین تا 

۸ اردیبهشت ماه ثبت نام کرده اند، از طریق شعب 
بانک ملی به آنان برگردانده خواهد شد.وی افزود: 
هزینه حذف روادید مبلغ 4۸6 هزار و 6۸۰ تومان 
است و امیدواریم حذف این مبلغ فرصت خوبی 

برای سفر زائران به عتبات باشد.

یارانه بگیرانی که از لیست حذف می شوند!
سرپرستان خانوار تا پایان سال 13۹7، نود و هفت 
مرحله یارانه دریافت کرده اند که برای هر یک 
از اعضای خانوار این رقم 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
است و دولت برنامه ریزی کرده تا در سال جدید 
افراد با درآمد باالی ۵ میلیون تومان را از لیست 
مجلس  نماینده  زارع  رحیم  کند.  حذف  دریافت 
شورای اسالمی درباره حذف 3 دهک یارانه بگیر 
در سال 13۹۸، گفت: 3 دهک باالی جامعه با توجه 

به حساب بانکی و اموالی که به نام شان ثبت شده 
است شناسایی می شوند.وی در ادامه افزود: افرادی 
که حقوق باالی ۵ میلیونی می گیرند و هنوز یارانه 
دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز 
یارانه دریافت می کنند جزو 3 دهک خواهند بود که 
یارانه آن ها در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت 
از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سالمت هزینه 

خواهد شد. 

چشم انداز بازار خودرو در سال ۹۸ 
سوال بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه، 
معطوف بر این امر است که وضعیت بازار خودرو 
امسال چگونه خواهد بود، سوالی که با قاطعیت 
نمی توان در خصوص آن اظهار نظر کرد. در این 
میان، برخی از فعاالن بازار خودرو، معتقدند یکی از 

مولفه های اثرگذار در تعیین شرایط بازار اتومبیل در 
کشور، به دیپلماسی خارجی ایران معطوف می شود. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند، اُفت و خیز قیمت ها 
به شدت وابسته و تابعی از میزان تولید و عرضه 
خواهد بود و در صورت رونق تولید و افزایش عرضه، 
قطعا تعادل منطقی تری در نظام عرضه و تقاضای 
اتومبیل ایجاد می شود و در چنین شرایطی بروز 
شوک ها و نوسانات قیمتی مسدود خواهد شد. فرید 
زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گویی 
با رسانه ها ضمن اشاره به برهم خوردن نظام عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو و کاهش قابل توجه میزان 
عرضه به عنوان عنصری تاثیرگذار در نوسانات بازار 
خودرو می گوید: به زعم بنده در گام نخست می باید 
تورمی را که در اقتصاد کالن به وجود آمده مرتفع 
کرد و سپس با تغییر سیاست های پولی در راستای 

کاهش نرخ تورم و کنترل سرعت گردش نقدینگی 
گام برداشت.پیش بینی قیمت خودروهای داخلی در 
سال ۹۸ با توجه به نوسانات بازار ارز که یکی از 
مولفه های خودروسازان برای تأمین مواد اولیه و 
قطعات است، کمی دشوار به نظر می رسد، ولی  
به گفته بسیاری از کارشناسان  قیمت خودرو های 
داخلی در سال ۹7 برای سال  بعد هم ثابت می ماند.

قیمت خودرو به کجا می رسد؟!

کوتاه از سیاست

المانیتور،  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
دادند  ارائه  را  آمریکایی طرحی  سناتور  دوازده 
را  ایران  به  ترامپ  دونالد  دولت  حمله  که 
طرح  این  می کند.  ممنوع  کنگره  اجازه  بدون 
که توسط سناتور تام اودال ارائه شده است و 
دارد،  قرار  سندرز  برنی  سناتور  حمایت  مورد 
نشان دهنده آخرین مورد از نزاع رو به افزایش 
بر  جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب  دو  میان 

است. ایران  درباره  آمریکا  سیاست  آینده  سر 
در  یادداشت  یک  در  تازگی  به  اودال  سناتور 
دولت  که  است  گفته  پست  واشنگتن  روزنامه 
ایران  با  جنگ  خطر  سیاست هایش  با  ترامپ 
را افزایش می دهد اما با توجه به اینکه مجلس 
اکنون در کنترل دموکرات ها است  نمایندگان 
این طرح دست کم در این مجلس به تصویب 
بر  جنجال  به  حتم  به طور  و  رسید  خواهد 

ریاست  انتخابات  در  ایران  سیاست  سر 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا منجر خواهد شد.

تحریم ، ایران را تسلیم نمی کند
»ویلیام جوزف برنز« ملقب به »بیل برنز« نماینده 
با  )هسته ای(  مذاکرات  در  اوباما«  »باراک  ویژه 
ایران، با روزنامه سعودی الشرق االوسط مصاحبه 
و سخنان مهمی بیان کرده است. ویلیام برنز در 
بحران  در  کشورش  اشتباهات  به  مصاحبه  این 
ایران  تحریم  ناکارآمدی  همچنین  و  سوریه 
و  کرد  تأکید  دیپلماسی  از  استفاده  بر  و  اذعان 
قدرت  از  باید  آمریکا  کنونی  مرحله  در  گفت: 
اقتصادی و نظامی خود »با مهارت« استفاده کند 
تا در مرحله »صعود چین« و »بیداری روسیه« 
منافعش محقق شود. مقام سابق آمریکایی با بیان 
اینکه واشنگتن در سوریه مرتکب اشتباهات شد 
و روسیه از آن استفاده کرد، اذعان کرد: تحریم 
سبب نمی شود، ایران پرچم سفید باال ببرد و اروپا 

نیز اکنون ضعیف است. 

PMD حرِف آخِر آمانو درباره پرونده
»یوکیا آمانو«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفته این نهاد بین المللی به تمامی اماکن مورد 
نیاز برای بازرسی در ایران دسترسی داشته است.
وی در سخنانی در واشنگتن تصریح کرد: پرونده 
ادعایی موسوم به »جنبه های نظامی احتمالی« در 
برنامه هسته ای ایران )PMD( خاتمه یافته است. 
اما علیرغم این گفت: »هنگامی که ما اطالعاتی 
پیدا کنیم که موثق باشد به ویژه وقتی که به وجود 
تجهیزات یا مواد هسته ای مربوط شود، می توانیم 
خواستار دسترسی به یک سایت شویم، حتی اگر 

این را رسماً اعالم نکنیم.«

تهدید واقعی، ایران است
نمایندگان مردم آمریکا در دو مجلس نمایندگان و 
سنا به قطعنامه ای رای دادند که به موجب آن، 
به  باید هرگونه حمایت و کمک نظامی  آمریکا 
عربستان سعودی که به هر شکلی در جنگ یمن 
مورد استفاده قرار گیرد را متوقف کند. وزیر خارجه 

آمریکا در این خصوص گفت: این مساله مورد توجه 
در  واقعی  تهدید  است.  بوده  مقامات  همیشگی 
منطقه ایران است. ما نمی خواهیم کاری که به نفع 
آنها باشد را انجام دهیم. متاسفم، نمی دانم شاید به 
خاطر آن باشد که آنها فکر نمی کنند ما به اندازه 

کافی درباره خاشقچی اقدام کرده ایم.

پمپئو و رئیسش ادعاهای متناقض دارند!
وزیر امور خارجه ایران در پیامی در صفحه شخصی 
خود به اظهارات مایک پمپئو که یک روز ایران را 
در آستانه فروپاشی و روز دیگر آن را قدرت بزرگ 
تهدید کننده ناتو توصیف کرده بود، واکنش نشان 
است:  آورده  پیام  این  در  ظریف  جواد  داد.محمد 
»تغییر ناگهانی عالی: یک روز آمریکا مدعی است 
که ایران در آستانه فروپاشی و روز دیگر ما را به 
عنوان قدرت بزرگ تهدید کننده ناتو به تصویر 
می کشد.وی افزود: پمپئو و رئیسش با استفاده از هر 
رویدادی، ادعا های متناقض دارند. در مقابل، ایران 

پیوسته مسئوالنه و صلح طلب است.«

سردرگمی آمریکا در برابر ایران!

ظهرنویسی  قابل  همچنان   ۹۸ سال  در  عادی  چک های 
گزارش  به  است.  دیگر  اشخاص  به  انتقال  و  فیزیکی 
منابع  برخی  متأسفانه  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  تسنیم، 
اعالم  چنین  ناصحیح  خبری  اعالم  با  به  اشتباه  خبری 
پول  و  اقتصاد  عالی  شورای  تصویب  طبق  که  کرده اند 
از  پشت نویسی شده  چک های  همه  گذشته  روز  از  کشور 

درجه اعتبار ساقط است! و هرگونه چک تنها باید به نام 
فرد صادر و نقد شود! چک های در وجه حامل یا تغییر نام 

در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست.
می کند  اعالم  خبر  این  تکذیب  ضمن  مرکزی  بانک 
ممنوعیت  شامل  صرفًا  مرکزی  بانک  بخشنامه  این  که 
عادی  چک های  و  است  تضمینی  چک های  ظهرنویسی 
در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به 

اشخاص دیگر است.
چک،  قانون  مکرر   ۲1 ماده  یک  تبصره  اساس  بر 
سال  آذر   ۲۹ تا  عادی  فیزیکی  چک های  ظهرنویسی 
از آن در خصوص چک های  بعد  اما  بوده،  13۹۹ مجاز 
ظهرنویسی  صرفًا  جدید،  قانون  اساس  بر  صادره 

است. ممنوع  فیزیکی 

تداوم اعتبار چک های پشت نویسی شده 

این سوال که نظر شما درباره  به  صادق زیباکالم در پاسخ 
رئیس جدید قوه قضاییه چگونه است، گفت: با آمدن آقای 
رئیسی شمار زیادی از اصالح طلبان اظهار شادمانی کردند. به 
نظر من این شادمانی را باید هدیه ای برای آقای رئیسی در 
نظر بگیریم. آنها امیدوارند که روزنه ای ایجاد شود تا دستگاه 
قضا بتواند بهتر به وظایف خود عمل کند. من هم امیدوارم که 

در دوران آقای رئیسی دو اصل مهم پاسخگویی و استقالل 
دستگاه قضا محقق شود.وی در پاسخ به این سوال که شرایط 
انتخابات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: باید 
دست  از  را  خود  اجتماعی  اعتبار  اصالح طلبان  که  بپذیریم 
داده اند و واقعا نمی دانم که با چه ظرفیتی می توانند در انتخابات 
امسال شرکت کنند اما با همه این واقعیات یک موضوع را 
نباید از نظر دور داشت؛ وقتی اصالح طلبان حضور نداشته باشند 
یا مردم به آنها رأی ندهند، قطعا نیروهایی که جای آنها را 
پر می کنند، تندروهایی هستند که نشان داده اند به مصحلت 
مردم نمی اندیشند. با تمام انتقادهایی که رویکرد اصالح طلبان 
داریم باید در انتخابات شرکت کنیم تا نگذاریم نیروهایی مانند 
پایداری ها صندلی های مجلس را تصاحب کنند؛ به همین دلیل 

بی تردید مِن زیباکالم در انتخابات شرکت می کنم.

به حضور رئیسی در دستگاه قضا  امیدوارم

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

یک شرکت تولیدی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود
 به افراد ذیل نیازمند است: 

1- مدیر کارخانه با حداقل 3 سال سابقه فعالیت 
2- مدیر بازرگانی با حداقل 3 سال سابقه فعالیت در امور بازرگانی 

3- نیروی خدماتی ترجیحا مسلط به امور آشپزی 
واجدین شرایط 3 روز فرصت دارند رزومه خود را به آدرس 

شهرک صنعتی ، بلوار صنعت ، خیابان پویندگان غربی 4 تحویل دهند.
تلفن: 32255549


