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تکاپو برای پیشگیری
 در دقیقه 90

در گذری از خیابان های شهر ،  می توان 
بود که  را شاهد  جنب و جوش هایی 
برای پیشگیری از خطرات احتمالی سیل، 
انجام می شود.از کامیون و لودر هایی 
که در کانال های آب و آبراه های شهر 
و ... مشغول کارند تا مردمی که در نقاط  
گوناگون شهر ، کیسه های شن پر می 
کنند. پیش بینی ها هم بوی خطر می 
دهد و هشدار هایی که بیش از همیشه 
انگار جدی گرفته شده اند.اما یک سوال 
مهم در این میان پیش می آید و آن 
اینکه آیا حاال زمان کار است؟ راستی 
نودی  دقیقه  اندازه  این  به  تا  ما  چرا 

هستیم... مشروح در صفحه 2
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صفحه 5

 خانوارهاي ساكن استان به طور متوسط 7.4 درصد بيشتر از ميانگين كل كشور نسبت به اسفند 
1396 براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه كرده اند

خراسان جنوبی گران خرید  می کند

با توجه به اخطار و هشدارهای هواشناسی و 
مدیریت بحران کشور و پیش بینی بارندگی های 
سنگین و شدید در منطقه، نهادهای متولی برای 
پیشگیری از وقوع سیالب در خراسان جنوبی به 
آماده باش کامل درآمدند. بنا بر پیش بینی 
هواشناسی خراسان جنوبی پیامد این سامانه 
در استان وزش بادهای شدید، گرد و خاک 
تا 50   20( سنگین  رگباری  های  بارش  و 
میلیمتر( و خیلی سنگین )50 تا 100 میلیمتر( 
همراه با رعد و برق شدید، برخورد صاعقه 
مه  تشکیل  ارتفاعات  در  و  تگرگ(  )بارش 
خواهد بود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
نیز گفت: بر اساس اخطاریه های رسیده تا 
سه شنبه شاهد موج سنگین باران خواهیم 
بود. میرجلیلی افزود: با توجه به اخطاریه و 
هشدارهای هواشناسی... مشروح در صفحه 5

آماده  باش کامل در استان
مردم هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند

صفحه 6

 

فکر نمی کنم هیچ احتمالی برای 
مذاکره با آمریکا وجود داشته باشد

صفحه 6

 

 اکنون زمان یقه گیری
 از دولت نیست

 

 

صفحه 6

صفحه 6

عمر البشیر به اشاره
 بن سلمان سرنگون شد

»پالرمو« و »CFT«  مشکلی
 برای کشور ایجاد نمی کند

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی

 و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس            

09151۶1391۷- جعفر خسروی

جنـاب آقـای معتمدیـان
استانـدار محبوب خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر عزیز همسرتان
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده از خداوند می خواهیم

 آن مرحوم را در سایه رحمت جاویدش قرار دهد و بازماندگان 
را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیبا سازد. 

شرکت آزمایشگاهی ، استخراجی معدنی آذر ققنوس

به تعدادی راننده پایه یک )کمپرسی و کمر شکن( و
 راننده لودر  جهت شرکت معتبر نیازمندیم.   09153۶12148

آگهـی مزایـده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی )سهامی خاص( در نظر دارد: 
یک دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس بیرجند- بلوار شهید خلیل طهماسبی - 

نبش خیابان سعدی - پالک ۲6 مراجعه نمایند. 

قیمت پایهمدل نوع خودرو
۱۳۹۳۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰پژو پارس دوگانه کارخانه

زمان بازدید و توزیع و مهلت تحویل اسناد مزایده به مدت سه روز کاری از تاریخ ۹۸/۱/۲5 لغایت 
۹۸/۱/۲۷ ساعت ۸ الی۱۴

کلیه هزینه های جانبی از قبیل عوارض ساالنه شهرداری، خالفی،  مالیات،  نقل و انتقال سند 
و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.

افسانه هستی اش اگر پایان یافت
خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

چهارمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

حاج علی اکبر شمشیرگران
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی 
جناب آقای محمدصادق معتمدیان خانواده شمشیرگران

استاندار محترم خراسان جنوبی 
خبر درگذشت پدر گرامی همسرتان

 موجب تأسف و تأثر فراوان گردید
صمیمانه این ضایعه را حضور جناب عالی و  سایر بازماندگان محترم
 تسلیت عرض نمـوده ، برای آن مرحـوم غفران الهی و علو درجات
 و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

 جناب آقای مهندس
 محمدصادق معتمدیان

استاندار محترم و پرتالش خراسان جنوبی 
درگذشت پدر عزیز همسرتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده؛ از درگاه باریتعالی علو درجات برای آن مرحوم و آرزوی صبر 
و سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم.

مرتضی صفدری زاده 
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جنـاب آقـای معتمدیـان
استانـدار محترم خراسان جنوبی

می دانیم عظمت هیچ صبری از وسعت غم عزیزان نمی کاهد
ما را در غم از دست دادن پدر گرامی همسرتان شریک بدانید.

اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی بیرجند

 جناب آقای معتمـدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی 
با نهایت تاسف  و تأثر ضایعه غمناک درگذشت پدر خانم گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
تبارک و تعالی برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما بزرگوار 

و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

 مدیریت و کارکنان کاشی فرزاد
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اتحاد  بین نیروهای  مسلح 
پاسخی دندان شکن به دشمنان انقالب است

با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی  تسنیم- 
پاسخی  مسلح  نیروهای  بین  اتحاد  اینکه  بیان 
دندان شکن به دشمنان انقالب است گفت: تفکر 
سپاه  ارگان  در  تنها  بسیجی  تفکر  و  پاسداری 
قشرهای  در  بلکه  نمی شود  خالصه  پاسداران 
مختلف مخصوصا در نیروهای مسلح وجود دارد. 
آیت ا... عبادی در دیدار با فرمانده سپاه انصارالرضا 
بسیجی  تفکر  و  پاسداری  تفکر  کرد:  اظهار  )ع( 
نمی شود،  پاسداران خالصه  سپاه  ارگان  در  تنها 
بلکه در قشرهای مختلف مخصوصا در نیروهای 
مسلح وجود دارد و به لطف خداوند متعال همه 
یکی هستند و این یگانگی پاسخ خوب و دندان 

شکنی به دشمنان انقالب داد.

پرداخت مطالبات معلمان مناطق مرزی 
پیگیری شود

نهبندان و سربیشه  نماینده مردم شهرستان های 
پرداخت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مطالبات فرهنگیان و معلمان مناطق مرزی و حق 
گزارش  به  شود.  پیگیری  استان  معلمان  رفاهی 
تسنیم، نظر افضلی در دیدار با مدیرکل آموزش و 
پرروش خراسان جنوبی اظهار کرد: درخواست ما 
از آموزش و پرورش این است که این نهاد به هیچ 
عنوان سیاسی نشود و باید وظیفه فرهنگ سازی و 
انسان پروری را انجام دهد. وی بیان کرد: این نهاد 
خاصی  فرد  و  گروه  حزب،  انتخاباتی  ستاد  نباید 
استان  شهرهای  از  برخی  در   متاسفانه  که  باشد 
هستیم.  پرورش  و  آموزش  شدن  سیاسی  شاهد 
وی افزود: پرداخت مطالبات فرهنگیان و معلمان 
از دیگر موضوعات  مرزی و حق رفاهی معلمان 
تحریم های  به  اشاره  با  افضلی  است.  درخواست 
می دهد   نشان  امر  این  کرد:  عنوان  آمریکا  اخیر 
مسیرکلی نظام اسالمی به درستی انتخاب شده و 
در مسیر درست پیش می رود پس باید با استفاده 
توسعه  راستای  در  درست  و  مستعد  نیروهای  از 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  بکوشیم.  منطقه 
اسکان  گفت:  دیدار  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
نسبت  به  درصد   36 امسال  نوروزی  مسافران 
سال گذشته افزایش داشته است. وی اضافه کرد: 
بینی های  پیش  به  توجه  با  و  حاضر  شرایط  در 
راهی  بین  و  شهر  داخل  مدارس  به  هواشناسی 
آماده باش برای اسکان و خدمت به مسافران را 
داده ایم. وی  ضمن ابراز نگرانی از کمبود شدید 
نیرو در این اداره کل با توجه به بازنشستگی باال و 
ورودی کم، عنوان کرد: در حال مکاتبه و پیگیری 
برای جذب نیروی حق التدریس آزاد و همچنین 

ادامه همکاری بخشی از بازنشستگان هستیم.

تکاپو برای پیشگیری
 در دقیقه 90
* امین جم

در گذری از خیابان های شهر ، می توان جنب و 
از  پیشگیری  برای  که  بود  شاهد  را  هایی  جوش 
خطرات احتمالی سیل ، انجام می شود.از کامیون 
و لودرهایی که در کانال های آب و آبراه های شهر 
و ... مشغول کارند تا مردمی که در نقاط گوناگون 
شهر، کیسه های شن پر می کنند. پیش بینی ها 
هم بوی خطر می دهد و هشدارهایی که بیش از 
همیشه انگار جدی گرفته شده اند. اما یک سوال 
مهم در این میان پیش می آید و آن اینکه آیا حاال 
زمان کار است؟ راستی چرا ما تا به این اندازه دقیقه 
نودی هستیم؟ تکاپویی که این روزها شاهد هستیم 
از  نیز  زیادی  های  تالش  و  است  قدردانی  قابل 
جانب مسئوالن امر برای بهبود اوضاع و پیشگیری 
از حوادث ناگوار به انجام رسیده است. اقداماتی که 
شاید تجربه سیل های اخیر در کشور ، باعث افزایش 
آن در ابعاد گوناگون شده است.اما به هر حال نمی 
توان نقش تصمیمات اشتباه گذشته را نادیده گرفت 
و بدون توجه به سبقه برخی اقدامات مسئوالن ، از 
کاستی های موجود گذر کرد.  در سرمقاله روز شنبه، 
از مدیریت جهادی گفتیم و اینکه باالخره کی قرار 
است استان ما جلوه  ای  این گونه از مسئوالن خود 
ببیند. شاید پس از این بحران ، زمان مناسبی باشد تا 
ببینیم قرار است چه بر سر زیرساخت ها آمده و چه 

تدابیر تازه ای برای استان اندیشیده شود؟
متاسفانه ضعف در زیرساخت ها می تواند بیشترین 
بار آورد که راه حل آن مربوط به  خسارات را به 
باید  ها  بینی  پیش  برخی  نیست!  دیروز  و  امروز 
... در  در زمان ساخت ساز خانه ها یا جاده ها و 
نظر گرفته  می شد تا اکنون در به در دنبال راه 
دررو نباشیم! خشکسالی های چندین ساله استان 
باعث شده بسیاری از مردم و مسئوالن با خیالی 
آسوده ، برای مکان هایی که نباید ، مجوز ساخت 
حالت  در  که  مجوزهایی  کنند.  صادر  تغییرات  یا 
بحران دل نگرانی هایی می سازد و بیش از پیش 
به چشم می آید. بسیار امیدواریم از حوادث اخیر 
و  آسیب  میزان  و کمترین  به سالمت گذر کنیم 
خسارت برای  استان باشد. اما بعد از این رخداد ، 
وقت آن است که از مسئوالن بابت تمامی خطرات 
با بی تدبیری ساخت و ساز  موجود و نقاطی که 
شده اند ، مطالبه گری کنیم و مجدانه بخواهیم تا 
قبل از بحرانی دیگر ، چاره اندیشی کنند. خراسان 
جنوبی مستعد رخدادهای طبیعی مختلفی است که 
جلوگیری از  پیامدهای زیاد آن ، در گرو بررسی 

دقیق و کارشناسی درتمام نقاط استان است.

مرمت آب انبار تاریخی آیسک برای آبگیری

صداوسیما-جمعی از مردم شهر آیسک به صورت خودجوش، مخزن آب انبار تاریخی »محمد باقران« این شهر را برای آبگیری، 
الیروبی و آماده سازی کردند. با آبگیری این مخزن از محل آب حاصل از بارندگی فصل بهار، مردم تا پایان تابستان از آب سرد و گوارای 

آن برای شرب استفاده می کنند. آب انبار محمد باقران یکی از دو آب انبار به ثبت رسیده شهر آیسک و مربوط به دوره صفویه است.

کاوش- جمعیت هالل احمر استان  بنا بر پیش بینی 
های هواشناسی مبنی بر بارش های رگباری سنگین 
در هفته جاری، وقوع روان آب، سیالبی شدن مسیل 
ها و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی نکات ذیل را 
برای اطالع و استفاده عموم شهروندان اعالم نمود: 

اقدامات قبل از وقوع سیل
طور  به   رودخانه،  حریم  در  خانه  ساختن  از   *

جدی بپرهیزید.
* برای زمان وقوع سیل در ظرف های مطمئن، آب 

سالم ذخیره کنید.
* مقداری غذا به صورت کنسرو ذخیره کنید.

*وسیله روشنایی )چراغ قوه، شمع و ...( تهیه کنید.
* اسناد و اوراق بهادار را در جعبه ای ضد آب و 

مطمئن قرار دهید.
*اگر آبگرم کن و یا وسایل برقی در معرض سیل قرار 
دارند، آنها را در جایی باالتر از سطح موجود قرار دهید.

* برای جلوگیری از برگشت آب سیل و فاضالب 
از طریق مجاری فاضالب به داخل منازل، دریچه 

های کنترل فاضالب تعبیه کنید.
*برای جلوگیری از ورود سیالب به داخل خانه، در 

مسیر آن، سد، خاکریز و سیل بند بسازید.
* منزل خود را در مقابل حوادث بیمه کنید.

اقدامات حین وقوع سیل
* برای اطالع از وضع هوا و نیز گرفتن دستورهای 
الزم، به رادیو، تلویزیون و یا اعالم خبر از طریق 

که  در صورتی  دهید.  گوش  عمومی  بلندگوهای 
دستور تخلیه داده شد، بالفاصله این کار را انجام دهید.
حال  در  سیالب  دادید  تشخیص  که  *زمانی 
و  کرده  عمل  سریع  خیلی  است،  شکل گیری 
خود را نجات دهید. شما تنها چند دقیقه برای 

این کار فرصت دارید.
از  جلوگیری  برای  را  گاز  و  برق  آب،  *جریان 

آب گرفتگی، برق گرفتگی و انفجار قطع کنید.
*در جریان آب راه نروید چرا که ۱۵ سانتیمتر آب 
در حال حرکت ممکن است باعث بر هم خوردن 
تعادل شما شود. اگر مجبورید در آب حرکت کنید، 
از مسیری بروید که آب حرکت نمی کند. برای 
اینکه از استحکام زمین جلو پای خود مطمئن شوید 

از یک تکه چوبدستی استفاده کنید.
سیل  اگر  نکنید.  رانندگی  سیل زده  منطقه  *در 
اطراف خودرو شما را فراگرفته است، خودرو را رها 
کنید و به یک منطقه مرتفع بروید و گرنه جریان 
سیل شما و خودروتان را خیلی سریع با خود می برد.
* هرگز از درختان در معرض سیل به عنوان محل 

امن استفاده نکنید.

نکات زیر را برای رانندگی در شرایط 
سیل به خاطر بسپارید:

آب  سانتیمتر   ۱۵ ارتفاع  خودروها  بیشتر  *در 
می تواند به کف خودرو برسد و کنترل آن را مختل 

نماید و یا حتی باعث توقف حرکت آن شود.

*خودرو و وسیله نقلیه، محل امنی در مقابل سیل 
نیست، اگر وسیله نقلیه شما )به علت فرو رفتن در 
آب یا گل( از حرکت ایستاد، فوراً آن را ترک کرده 

و به جای مرتفع بروید.
* ارتفاع آب در حد 3۰ سانتیمتر، بیشتر خودروها 

را شناور می کند.
*6۰ سانتیمتر آب در حال حرکت، می تواند هر 

خودرویی را شناور کند.
در  توقف  از  آب،  سطح  آمدن  باال  صورت  *در 

منطقه آب گرفته به هر دلیل بپرهیزید.
عرض  از  اهلی  حیوانات  دادن  عبور  *از 
رودخانه ها و سواحل آنها در زمان بارش شدید 

باران و وقوع سیل بپرهیزید.
*در هنگام رانندگی مراقب شیب ها و پیچ های 
جاده باشید. با دنده سنگین حرکت کنید چون در 
این مواقع، ترمزها در آب به خوبی کار نمی کنند.

 اقدامات بعد از وقوع سیل
* خود را به نزدیکترین محل امدادرسانی هالل 
احمر یا سایر مراکز امدادرسانی برسانید. غذا، البسه 

و سایر کمک های اولیه در آنجا موجود است.
* برای اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی، حتما 
به گزارش اخبار محلی توجه کنید و آب آشامیدنی 

را قبل از مصرف بجوشانید.

*از آب در جریان فاصله بگیرید.
* از خطوط فشار قوی دوری کنید.

* زمانی به خانه بازگردید که مسئوالن وضع را 
امن اعالم کنند.

* از ساختمان هایی که اطرافش را آب احاطه کرده 
است، دور شوید.

* هنگام ورود به منزل کامال احتیاط کنید. ممکن 
است پی های ساختمان آسیب دیده باشد ولی در ابتدا 

خرابی دیده نشود و ظاهر خانه سالم به نظر بیاید.

تا  برگردید  منزل  به  روز  کنید در طول  * سعی 
استفاده از وسایل روشنایی الزم نباشد.

* چنانچه مجبور هستید شبانه به خانه برگردید، 
خیلی محتاط باشید. از فانوس، مشعل و کبریت 
برای روشن کردن ساختمان استفاده نکنید. چراغ 

قوه را نیز قبل از ورود به ساختمان روشن کنید.
* از غذاهای کنسرو شده استفاده کنید.

* لوازم برقی را قبل از استفاده کنترل و خشک کنید.
*آب های جمع شده برای گودال ها شرایط مناسبی 
را برای رشد حشرات به خصوص پشه ها ایجاد خواهد 
کرد، بنابراین از توری در محل اقامت خود استفاده کنید 
و پوشاک آستین بلند و چکمه های ساق بلند بپوشید.
* چون سیل باعث خارج شدن مارها از النه های 
خود می شود، بعد از سیل مراقب مارگزیدگی باشید.
*پس از سیل احتمال شیوع بیماری های عفونی 
مانند عفونت های دستگاه گوارش از جمله هپاتیت، 
وبا، حصبه و ... وجود دارد که باید مراقبت های 

الزم بهداشت فردی و عمومی به عمل آید.
و  تصفیه خانه  توالت،  کاسه   توالت،  مخزن  *اگر 
تأسیساتی مانند آن آسیب دیده است، در صورت 
امکان، آن را تعمیر کنید. سیستم های زهکشی در 
صورت آسیب دیدن، سالمتی و بهداشت افراد را به 

مخاطره می اندازد.
* هر چیز خیس و مرطوب را تمیز و ضد عفونی 
کنید زیرا گل و الی باقی مانده از سیالب، حاوی 

مواد شیمیایی و فاضالبی است.

اقدامات قبل و بعد از وقوع سیل

 برزجی- آب، راه، گاز، قنات و ده ها دغدغه دیگر 
مردم زیرکوه عاملی بود که استاندار خراسان جنوبی 
به همراه مدیران کل و مسئوالن استانی و شهرستانی 
24 ساعت را بیدار بمانند و برای این مشکالت چاره 
اندیشی کنند تا بیش از 4۰ هزار نفر جمعیت این 
به  ای  بخوابند. سفر 24 ساعته  آسوده  شهرستان 
شهرستان زیرکوه روز چهارشنبه 2۱ فروردین به وقت 
ساعت 6 صبح آغاز شد پیش نیاز این سفر بررسی 
های متعدد کارشناسی بوده که قبال انجام شده است. 
شهرستان زیرکوه که در شرقی  ترین نقطه ایران 
واقع شده و بیش از ۱۰۰ کیلومتر با کشور افغانستان 
مرز مشترک دارد مقصد پنجمین سفر شهرستانی 
استاندار است. معتمدیان ۱8۵ کیلومتر از مرکز استان 
به این شهرستان سفر کرد تا در مدت 24 ساعت 
بدون هیچ وقفه و استراحتی دردها و مشکالت مردم 
زیرکوه را ببیند و بشنود و از میان انبوه نامه ها و 
قوانین که تاکنون سدی برای حل مشکالت بوده 
اند چاره ای برگزیند. این سفر بهانه ای بود تا مدیران 
کل نیز به میان مردم رفته و بدون هیچ واسطه ای 

گوش شنوایی برای حرف ها و دردها باشند.
 طبق آنچه در سفرها مرسوم است استاندار و هیئت 
همراه در بدو ورود به شهرستان وارد بخش زهان شد 
و پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مسجد 

شهر زهان به جمع مردم پیوست. 

** سنت شکنی های استاندار 
در سفرهای شهرستانی 

به طور معمول در این گونه نشست ها و دیدارهای 
مردمی از قبل نمایندگانی اعالم آمادگی می کنند تا 
سرجمع مشکالت را در فرصتی معین شده به گوش 
مسئوالن برسانند. اما در این نشست برخالف معمول 
استاندار دستور داد که تریبون در بین مردم بچرخد و هر 
کس هر سخنی خواست بگوید که این کار باعث شد 
بانویی از روستای »کبودان« در میان جمع بلند شده و 
ریز و درشت مشکالت روستایش که به گفته خودش 

2 هزار نفر جمعیت دارد را بیان کند. 
همین موضوع باعث شد که استاندار خارج از برنامه 
این زن راهی روستای کبودان شود.  با اصرارهای 
معتمدیان در ورودی روستا از خودرو پیاده شد، در گل و 
الی کوچه های باران خورده این روستا قدم گذاشت و 
در گوشه ای بیش از یک ربع ساعت ایستاد و به ادامه 

حرف های آن زن و بقیه اهالی گوش سپرد. 
معتمدیان همانطور که به این بانوی روستایی و دغدغه 
های او گوش می داد در ذهنش صحنه هایی را 
متصور شد که این زن برای آینده جوانان پیش بینی 
می کرد و می گفت: اگر به جوانان و نیازهای ورزشی 
آنها توجه نشود باید در خرابه های روستا نظاره گر هر 
گونه بزهکاری آنها باشیم. مشکل گاز رسانی به روستا 
از دیگر خواسته هایی بود که زن مطرح کرد و با تمام 
احساسش می خواست رنج مردم از کوچه های خاکی 
و مشکالتی که به خاطر تامین سوخت باید متحمل 
شوند را بروز دهد. او توقف چند ماه پروژه گازرسانی 
روستا را به خاطر نبود پیمانکار یادآور شد؛ استاندار وقتی 
مشکل نبود پیمانکار را شنید همانجا دستور داد که با 
مدیرعامل شرکت گاز ارتباط تلفنی برقرار کند و از 
پشت تلفن از او توضیح خواست که چرا پروژه متوقف 
شده در صورتی که اعتبارات خوبی برای گازرسانی به 

روستاها اختصاص یافته است. 
او همچنین از اینکه پیمانکار غیربومی پروژه گاز رسانی 
را به دست داشته از مدیرعامل شرکت گاز استان 
گالیه کرد و خواستار تعیین تکلیف پروژه گازرسانی 

به روستای کبودان با قرارداد یک پیمانکار بومی شد.
تاکید استاندار بر تسریع گازرسانی موجب شد که 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز در کمتر 
از یک ساعت به جمع هیئت همراه وی بپیوندد تا 
توضیحات بیشتر را حضوری ارائه کند. قطرات ریز و 
درشت باران که حتی تصویربرداری از این صحنه ها 
را با مشکل مواجه کرده بود مانع ایستادن استاندار و 

گوش دادن به حرف مردم نشد تا آخر ایستاد تا همه 
حرف های آن زن و بقیه اهالی روستا تمام شد. 

**صبر برای شنیدن دردهای مردم
مقصد بعدی، روستای » زردان« است. مردم در رباط 
تاریخی روستا چشم انتظار استاندار بودند، معتمدیان 
پس از اینکه اثر تاریخی رباط که به جامانده از دوران 
صفویه است را بازدید کرد در قسمت خروجی ایستاد 
تا حرف های مردم را بشنود. میزبانی گرم مردمان این 
روستا قرار بود در مسجد باشد اما استاندار ترجیح داد در 
همان جا بیایستد و به حرف های مردم گوش دهد. 
درد مردم این روستا کمبود آب بود برخالف اینکه 
شبکه آبرسانی داشتند اما از قطع مداوم آب گالیه مند 
بودند. بعد از اینکه نماینده مردم روستا از مشکالت بی 
آبی و قطع مداوم آب سخن گفت بقیه جمعیت نیز هر 
کدام علتی برای این مشکل آوردند. استاندار نیز همانجا 
از مدیران مربوطه توضیح خواست تا مردم را قانع کند. 
حرف به حرف مردم را استاندار با صبوری شنید هر 
جا برآشفته بودند او آرام گوش داد و زمانی که دل 
مردم از حرف های انباشته خالی می شد استاندار با 
این اطمینان که تمام مشکالت در این سفر بررسی و 
راه چاره ای خواهد داشت، با نگاه امیدوار مردم بدرقه 
شد. استاندار قبل از ترک روستا به جمع دانش آموزان 
مدرسه 2 کالسه زردان نیز رفت. این مدرسه آنقدر 
کوچک بود که ظرفیت تمام جمعیت همراه استاندار  
را نداشت برای همین تعداد اندکی اجازه ورود داشتند. 
معتمدیان وارد یکی از کالس ها شد و به سخنان معلم 
گوش  داد که می گفت اینجا دانش آموزان با حداقل 
امکانات درس می خوانند. معلم اشاره ای به سیستم 
کامپیوتر قدیمی روی میزش می کند و می گوید: 
برای هوشمندسازی مدرسه نیاز به سیستم مجهز تری 
داریم با این سیستم حتی یک لوح فشرده نمی توانم 
برای دانش آموزان نمایش دهم. استاندار اول خواست 
از ایمن بودن سیستم گرمایشی مطلع شود که معلم 
به بخاری گوشه کالس اشاره کرد. آنچه معتمدیان 
را به تعجب واداشته بود حضور دانش آموز پیش 
دبستانی در کنار دانش آموزان پایه های اول تا پنجم 
بود که این سوال در ذهنش پیش آمد چطور در روز 
فرصت می شود به تک تک این دانش آموزان در یک 
کالس جداگانه درس داد؟جواب سوال های استاندار 
را معلم اینگونه داد مجبور هستند چون فقط همین 
یک کالس است تعدادشان هم کم بوده و باید یا به 
تدریس بقیه مقطع ها گوش دهند یا مشغول انجام 

تکالیف شان باشند تا نوبت تدریس هر کالس شود.
وی در همان جا از مسئوالن نوسازی مدارس خواست 
که برای ساخت مدرسه جدید در این روستا تصمیم 
بگیرند و زودتر اعالم کنند. چاشنی این بازدید نوشیدن 
چای مردم این روستا بود که روی آتش دم کشید و 
سرمای هوا را به جان مسئوالن گرم کرد و کام مردم 

هم با وعده ها شیرین شد. 

**رفع مشکالت روستاهای مرزی 
وظیفه سنگین بر دوش مسئوالن

روستایی  بود.  استاندار  بعدی  مقصد  »فندوخت« 
بودند  سنت  اهل  برادران  از  مردمانش  که  مرزی 
و به گرمی از معتمدیان و هیئت همراه استقبال 
کردند. استاندار در جمع مردمان این روستا ضمن 
اینکه مشکالت شان در بخش آبرسانی، گاز، تامین 
تجهیزات ورزشی برای جوانان و غیره را شنید از 
همدلی و برادری مردمان این مناطق قدردانی کرد و 
گفت: رفع مشکالت مردم روستاهای مرزی وظیفه 
ای سنگین بر دوش مسئوالن است. او به مردم 
فندوخت امنیت کشور را یادآوری کرد و خواست با 
همدلی و وحدت برای پیشرفت بیشتر کشور چون 

گذشته همراه مسئوالن باشند. 

**تشکیل تعاونی، نسخه استاندار
 برای حل مشکالت کشاورزی

مردم آبیز نیز در شهر کوچکی که تازه نام شهر به خود 
گرفته و از همین رو مشکالتش در قامت شهرشدن 
بیشتر نمود پیدا کرده چشم انتظار استاندار خراسان 
جنوبی بودند تا اینکه انتظار به سرآمد و استاندار ظهر 
چهارشنبه به جمع مردم این شهر پیوست. محمد 
صادق معتمدیان حدود یک ساعت را به شنیدن 
از مدیران کل  حرف های مردم اختصاص داد و 
حاضر در جمع نیز خواست به سواالت مردم پاسخ 
دهند. معتمدیان مردم شهر آبیز را به تشکیل تعاونی 
برای رونق بیشتر اقتصاد منطقه دعوت کرد و گفت: 
روحیه مردم این منطقه همدلی و همکاری بوده که 
می توان از آن به عنوان یک فرصت برای ایجاد 

تعاونی با سرمایه های اندک استفاده کرد. 

** حضور استاندار بعد از 
14 سال در شاهرخت

مردمان شاهرخت با شعر زیبایی که توسط دختر 
نوجوانی قرائت شد از استاندار استقبال کردند گرچه 

تدارکات خوبی برای میزبانی از مسئوالن آماده شده 
بود اما باز هم استاندار ترجیح داد ایستاده به حرف 

مردم گوش دهد. 
های  سال  که  افتاد  پیرمردی  دست  به  تریبون 
بسیاری از عمرش را در این روستا صرف کشاورزی 
کنتورهای  نصب  از  هایی  گالیه  او  است  کرده 
هوشمند روی چاه های کشاورزی داشت که انگار 
درد مشترک همه اهالی بود. در بین سخنانش به 
ادامه  اگر سختگیری ها  یادآور شد که  مسئوالن 
داشته باشد مردم مجبور به ترک روستاها خواهند 
مرزی  روستاهای  که  پایید  نخواهد  دیری  و  بود 
خالی از سکنه شود. به گفته مردمان این روستا از 
۱4 سال پیش هیچ استانداری به این روستا سفر 
نکرده از همین رو تالش می کردند به هر وسیله از 

این حضور او ابراز خوشحالی کنند.

** استان کجاست؟
به  را  خود  »بارنجگان«  روستای  از  هم  مردی 
به  را  اهالی  تا حرف های  بود  شاهرخت رسانده 
گوش استاندار برساند. او سخن را با یک شوخی 
به  را  مان  مشکالت  وقتی  »همیشه  کرد:  آغاز 
مسئوالن شهرستانی منتقل می کنیم می گویند 
باید نامه به استان بدهید، باید استان پاسخ بدهد و 
ما هیچ وقت نفهمیدیم استان کجاست؟ و چه کسی 
باید پاسخ نامه های ما را بدهد؟ چرا نامه هایی که 
به استان می رود هیچ وقت پاسخی داده نمی شود 
و باورمان نمی شود حاال خود استان به روستای 
ما آمده است«. او می گوید: حاال که شما آمده 
اید مردم نمی دانند از کدام مشکالت شان سخن 
بگویند از مدرسه ای بگویند که به علت کمبود 
فضا، دانش آموزان مجبورند در 2 شیفت تحصیل 
کنند یا دانش آموزان مقطع راهنمایی که مختلط 
اینکه از یک سرویس   درس می خوانند و برای 
استفاده می کنند باید مدیر هر زنگ تفریح کنار 
سرویس بهداشتی بایستد تا دانش آموزان نوبت را 
رعایت کنند، از آب آشامیدنی بگویند که همه مردم 
را به سنگ کلیه مبتال کرده در حالی که آب شیرین 
کن روستا از سال ها پیش نصب شده اما راه اندازی 
نشده است. از مرکز بهداشتی و درمانی بگویند که 
در 9۵ درصدی پیشرفت فیزیکی متوقف شده و 
مردم چشم انتظار ۵ درصد باقی مانده هستند و ... 
استاندار خراسان جنوبی بعد از شنیدن این حرف ها 
تصمیم گرفت خارج از برنامه سری هم به روستای 

بارنجنگان بزند. بعد از اینکه مرکز بهداشت روستا را 
با 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی بازدید کرد برای راه 
اندازی آب شیرین کن روستا هم از مسئول مربوطه 
وعده گرفت و در همانجا سری نیز به کارگاه قالی 
بافی روستا زد. دختران کارگاه قالیبافی نیز توفیق 
داشتند تا از این بازدید قول سفر به مشهد مقدس 
و سبد کاال را هدیه بگیرند. البته حل مشکل بیمه 
خواسته مشترک ۱۵ بانوی قالیباف این کارگاه بود. 

**سه ساعت پای حرف نخبگان
برنامه بعدی استاندار پس از سرکشی از خانواده جانباز 
6۵ درصد در شهر حاجی آباد و حضور در مسجد جامع 

حاجی آباد و دیدار با مردم این شهر بود. 
جایی که به دستور استاندار میز خدمت برپا شده بود 
تا مردم با مدیران کل رو در رو سخن بگویند؛ زنی 
که همسرش سال ها زمین گیر شده و با هفت فرزند 
اقساط منزلش عقب افتاده اینجا فرصتی یافته بود که 
مشکالت خود را مطرح کند تا مسئوالن چاره ای برای 
آن بیاندیشند. هر گوشه ای از مسجد اختصاص به 
یک مدیرکل داشت و تعداد زیادی از شهروندان از این 

فرصت برای بیان مشکالت خود استفاده کردند. 
افزایش ۱۰۰ درصدی سهمیه سوخت مرزنشینان 
در  جنوبی  خراسان  استاندار  که  بود  خوشی  خبر 
جمع مردم شهر حاجی آباد از آن سخن گفت و 
این اطمینان را داد که درآمد مردم روستاهای مرزی 
استان از محل سود فروش سوخت افزایش یابد. وی 
برای مشکل اراضی شهر حاجی آباد نیز وعده داد 
تا در قالب کارگروهی این مشکل بررسی شده و با 
نگاه مثبت راهکاری ارائه شود. برنامه بعدی استاندار 
خراسان جنوبی در سفر به زیرکوه دیدار با نخگبان 
این شهرستان بود که بیش از سه ساعت به طول 

انجامید. 

**بیش از 40 مصوبه اجرایی 
گوارای وجود مردم زیرکوه

معتمدیان پس از ترک نشست نخبگان بدون فوت 
وقت در نشست جمع بندی مصوبات سفر حضور 
دقیقه  و 44  این جلسه حدود ساعت 23  یافت. 
شروع شد طبق معمول هر کدام از خواسته های 
مردمی بیان و مدیرکل مربوطه برای تعیین تکلیف 
آن نظر خود را اعالم می کرد و سپس در لیست 

مصوبات وارد می شد.  
بررسی این خواسته ها حدود 2 ساعت طول کشید 
و در انتها نیز استاندار با اطمینان از اینکه مصوبات 
سفر کاربردی و اجرایی خواهد بود تاکید کرد که 
ریزی  برنامه  های  شورا  در  باید  موارد  این  تمام 
روی  اعتبار  تخصیص  برای  شهرستان  و  استان 
میز قرار گیرد. گرچه مدیران برای رفع خستگی 
گاهی مجبور بودند جلسه را ترک کنند تا آبی به 
صورت بزنند اما شوخی های استاندار در ساعات 
ابتدایی بامداد موجب می شد تا خستگی از تن تمام 
همراهان وی بیرون رود. البته او در بین سخنان 
مدیران کل وقتی بخش نامه ها و قوانین را مانعی 
برای اجرای یک مصوبه اعالم می کردند به آنها 
یادآوری کرد که به جای دنبال »نمی شودها« در 

بخش نامه ها »می شودها« را بیابند. 
همه تا پایان نشست پای کار ماندند ساعت 2 و 3۰ 
دقیقه بامداد روز پنجشنبه نشست جمع بندی به 
پایان رسید اما هنوز کار استاندار با نشست دیگری در 
شهرستان زیرکوه ادامه داشت. او 24 ساعت از وقتش 
را بدون هیچگونه استراحت و توقفی صرف مردم 
زیرکوه کرد تا عقب ماندگی های این شهرستان تازه 

تاسیس به برکت این سفر جبران شود. 
امید است که شیرینی و حالوت این سفرها در کام 
مردم شهرستان به زودی احساس شود و به طور قطع 
دعای خیر اهالی زیرکوه نیز بدرقه راه مسئوالنی خواهد 
بود که برای رفع مشکالت ، 24 ساعت بیدار ماندند تا 

خواب آسوده به چشم مردم نشیند.

ری
 اکب

س :
عک

دی
رآبا

 امی
س :

عک

نمایشگاه دونالد سلمان
 در بیرجند گشایش یافت

با هنرمندی   نمایشگاه کاریکاتور »دونالد سلمان« 
حوزه  نگارخانه  در  طباطبایی  مسعود شجاعی  سید 
هنری بیرجند گشایش یافت. به گزارش ایرنا رئیس 
حوزه هنری انقالب اسالمی روز گذشته در حاشیه 
دونالد  گفت:  خبرنگاران  به  نمایشگاه  این  گشایش 
تکفیر  و  عمده جنگ  بخش  از 2  برگرفته  سلمان 
است که واقعیت جنگ به مدیریت استکبار جهانی و 
تکفیر به رهبری عربستان سعودی را به نمایش می 
گذارد. مجید کریمیان ادامه داد: هدف اصلی برگزاری 
مردمی  حرکت  از  حمایت  سلمان  دونالد  نمایشگاه 
شکل گرفته در مقابل اقدام مفتضحانه آمریکا مبنی 
بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و معرفی آثار هنرمندان در هفته هنر انقالب است.

144 پرونده تخلف صنفی در نهبندان 
تشکیل شد

 ایرنا - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان 
گفت: ۱44 پرونده تخلف صنفی به ارزش سه میلیارد 
و 6۰۰ میلیون ریال سال گذشته در این شهرستان 
تشکیل شد. اردونی افزود: سال گذشته هفت هزار 
و 38۱ مورد بازرسی از یکهزار و 399 واحد صنفی 
کم  احتکار،  گرانفروشی،  وی  شد.  انجام  نهبندان 
فروشی، رعایت نشدن دستورالعمل های بهداشتی 
و درج نکردن قیمت را از جمله تخلفات واحدهای 
صنفی ذکر کرد. وی گفت: همچنین در طرح نوروزی 
امسال هزار و 343 بازرسی و 68 گشت مشترک از 
واحدهای صنفی شهرستان انجام و 3۰ پرونده تخلف 

به ارزش 3۵ میلیون ریال تشکیل شد.

ابالغ مصوبات کمک 8.5 میلیارد 
تومانی به مراکز رشد و فناوری 

صداوسیما-کمک 8.۵ میلیارد تومانی به مراکز رشد 
و فناوری مربوط به مصوبات سفر معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به بنیاد نخبگان  استان ابالغ 
شد. سرپرست بنیاد نخبگان استان گفت: با پیگیری 
استانداری، 8 میلیارد تومان کمک مصوبات سفر معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به مراکز رشد و فناوری 
این استان شامل کمک 3 میلیارد تومانی به مراکز رشد و 
پارک علم و فناوری، کمک ۱.۵ میلیارد تومانی به مراکز 
نوآوری، شتاب و رشد دانشگاه های بیرجند، کمک 2 
میلیارد تومانی به صندوق در حال تاسیس پژوهش و 
نوآوری استان و کمک 2 میلیارد تومانی برای اجرای 
طرح کالن فناوری خشک کننده زرشک است که 
برای تخصیص اعتبار ابالغ شد. احمدی زاده با بیان 
اینکه تاکنون 2۵۰ میلیون تومان از این کمک ها برای 
مراکز نوآوری و شتاب دانشگاه بیرجند و ۵۰ میلیون 
تومان هم به مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی اختصاص 
یافته است، افزود: از کمک ابالغ شده به پارک علم و 
فناوری و مراکز رشد استان حدود 2 میلیارد تومان آن 
به صورت قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری منعقد شده و با پیگیری صورت گرفته به 
زودی 4۰۰ میلیون تومان آن اختصاص می یابد. وی 
گفت: ۵ میلیارد تومان هم به صورت تسهیالت برای 
توسعه، بهبود روش های کیفیت و تولید محصوالت 
استراتژیک استان همچون زرشک، عناب و زعفران در 

صورت وجود طرح اختصاص می یابد.

کوتاهی در شناخت دشمن
 برای ملت ها آسیب زاست

مهر -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
جوامعی که در شناخت دشمن کوتاهی کنند، بی شک 
با آسیب های فراوانی رو به رو خواهند شد. آیت ا... 
سید علیرضا عبادی در دیدار با فرماندهان و کارکنان 
یگان های ارتش اظهار کرد: امروزه ارتش و سپاه در 
کنار هم و در یک خط واحد به معنای حقیقی برای 
ملت ایران کارگری می کنند که این موضوع افتخار 
به  زدن  ضربه  در  دشمن  گفت:  است.وی  آفرین 
نظام اسالمی از هیچ تالشی فرو نگذاشته و به بیان 
خودشان همه گزینه ها را روی میز دارند و در چنین 
شرایطی ما نیز باید مسلح به همه ابزارهای دفاعی 
ارتش  پیام  گفت:  نیز  آجا  ارشد  فرماندهی  باشیم. 
جمهوری اسالمی ایران برای ملت های همسایه صلح 
و دوستی است اما فرزندان ملت ایران در ارتش مقابل 
بدخواهان چون مشتی آهنین هستند. امیر سرتیپ دوم 
ارسالن پرویز با تبیین شعار سال در زمینه رونق تولید 
اظهار کرد: بی شک توجه به مؤلفه مهم رونق تولید 
موجب اشتغال زایی، افزایش ارزش پول ملی و کاهش 

تعطیلی کارخانه ها می شود.
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توزیع2هزار کیسه شن در بیرجند

دادرس مقدم- شهردار بیرجند از تقویت سیل بندها و 
دیوارهای ساحلی اطراف شهر خبر داد و گفت:تاکنون 
وضع  برای  شهرداری  توسط  شن  کیسه  هزار  دو 
شهردار  است.  شده  توزیع  و  بینی  پیش  بحرانی 
بیرجند گفت: چرخه مدیریت بحران شامل پیشگیری، 
آمادگی، مقابله و بازسازی می باشد که ارتقای آمادگی، 
ایمنی و توانمند سازی منطقه قبل از وقوع بحران حائز 
اهمیت است. جاوید اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه 
بارشی جدید به منظور مقابله با سیل، همه اعضای 
ستاد مدیریت بحران شهرداری تا پایان عبور سامانه 

از منطقه در حال آماده باش هستند.
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تولید 166 تن عسل در خراسان جنوبی

صداوسیما- 166 تن عسل پارسال از کلنی های زنبور عسل خراسان جنوبی برداشت شد.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار 
عسل از 25 هزار و 41 کلنی زنبور عسل استان برداشت شده است. اشرفی تعداد زنبورداران استان را 645 زنبوردار اعالم کرد و افزود: بیشترین تعداد کلنی زنبور 
سالم. از شهردار محترم  بیرجند و پرسنل زحمتکش عسل به شهرستان بیرجند اختصاص دارد. وی عسل زرشک، عناب، خارشتر و یونجه را از انواع عسل تولیدی در زنبورستان های خراسان جنوبی عنوان کرد.

و تالش  زحمات  در خصوص  دو  منطقه  شهرداری 
شان جهت زیبایی و خدمات رسانی ایام عید قدردانی 

و تشکر فراوان می کنیم.
915...890

زمین تجاری بنیاد مستصعفان واقع در خیابان غفاری 
خیابان جرجانی نبش چهار راه دوم متاسفانه پارکینگ 
انباشت زباله شده قبال هم به  ماشین های بزرگ یا 
شهرداری و هم به بنیاد مراجعه و بعد از 6 ماه هیچ اقدامی 

نکرده اند لطفا مسئوالن مربوط  اقدام فرمایند. با تشکر
915...865

کار  چقدر  باشید  دره  بند  فکر  به  لطفا  عزیز  شهردار 
داره دو تا پروژکتور برای روشنایی در شب و زیبایی 
بیرجند  مردم  امید  و  تفریحگاه  تمام  بگذارید.  بند 

همینجاست خواهشا به فکر باشید
915...361

مسئوالن روشن بفرمایید مگر شرکت توسعه و عمران 
اگر هست کجاست و وضع  نیست؟  نبوده و  بیرجند 
سهام آن چگونه هست؟ آیا می خواهید دوباره همان 

شرکت را فعال کنید؟
915...893

سالم آسفالت کوچه استقالل 1 پر از چاله های بزرگ 
است لطفا نسبت به آسفالت آن اقدام شود

915...004
با سالم  پروژه میدان توحید واقعا کارشناسی شده نیست 
هم میدان و هم بلوار را تنگ کرده و خطر تصادف خیلی 

زیاد است کو گوش شنوا...
915...538

سازمان  آرامستان،  محترم  مدیر  محترم،  شهرداری 
بهزیستی،کمیته امداد امام )ره( روز برات در پیش است 
لطفا مدیریت کنید هزینه های میلیاری که حرام می شود 
در آن روز به نفع سیل زدگان و ثوابش را نثار روح رفتگان 

کنید  )اجرکم عندا...(
915...266

چند روز پیش در ورودی مهرشهر متاسفانه به علت بی 
تدبیری مسئوالن در راه اندازی چهارشنبه بازار و یک 
شنبه بازار جدید در میدان بار قدیم شاهد قفل شدن 
مسیر بودیم که با توجه به تالشهای زیاد راهنمایی و 
رانندگی متاسفانه تنها ورودی مهرشهر به علت ماشین 
های زیادی که برای استفاده از بازار آمده بودند ترافیک 
سنگینی داشت. باید از راهنمایی و رانندگی پرسید شما 
که اگه یک مغازه آب میوه فروشی در خیابانی خواسته 
باشند بزنن از طرف اماکن مانع میشن که ایجاد ترافیک 
می کند آیا پیش بینی ترافیک در آن مکان آنهم در تنها 
مدخل ورودی مهرشهر را نکردید یا اینکه فقط شورای 
ترافیک برای مردم تصمیم می گیرد چرا شهرداری به 
اونا مجوز داده اصال چرا اجازه دادن شهرداری در آن 
مکان بازار دایر کند. شهرداری هم در آن مکان دنبال 
منافع خود از هزینه های زیادی که از فروشندگان می 
گیرد هست نه منافع شهروندان.چرا که هیچ نظارتی 
هم بر کیفیت اجناس ندارد.کاش مسئوالن کمی بیشتر 

به فکر نیازهای واقعی مردم  باشند
ارسالی به تلگرام آوا

بارندگی های اخیر گرچه مصائبی برای مردم در تعدادی 
از استانها داشت ولی در هر صورت رحمت بود چرا که 
باعث پرشدن سدها،تقویت سفره های زیرزمینی شد و از 
یک طرف حس نوعدوستی وهمبستگی مردم را در یاری 
به همدیگر با اهدای کمکهاشون زیاد کرد از طرفی شاهد 
تالشهای مجاهدانه خود مردم هر شهر و روستای سیل 
زده بودیم که آستین باال زده بودند و با شن وکیسه راه آب 
رو می بستن و واقعا ستودنی بود لکن بسیاری از ضعف ها 
ومسامحه وسطحی نگری  وبی تدبیری بعضی مسئوالن 
را هم برمال کرد. چه پل های تازه سازی که خراب 
نشدند.چه مجوزهای ساخت وسازی برمال شد که نباید 
میدادن و داده بودن. چه حریم ها که تجاوز کرده بودن 
و... امیدواریم قوه قضاییه این مسایل را پیگیری نماید و 
 مسئوالنی که مقصر بودن در هر سطحی از وزارتخانه

 تا کارشناسان مقصر را مجازات کنن نه اینکه ساده 
بگذرن که مربوط به گذشته بود چرا که اگر مسئوالن 

قبلی کوتاهی نمی کردن عمق فجایع کمتر بود
ارسالی به تلگرام آوا

سالم مدتها پیگیر بودم که مسئوالن اداره راه رو قانع کنم 
در میدان اداره راه )میدان بعد از زمین های دشت علی 
آباد(  تابلوی تعیین جهت به سمت زاهدان و مشهد رو 
نصب کنند ولی متاسفانه  انجام نشد ...در ایام عید بسیاری 
از مسافران نوروزی به اشتباه به دانشگاه بیرجند مراجعه 
می کردند و تازه متوجه می شدند که باید فلکه اداره راه رو 
به سمت چپ می رفتند و باید کلی مسیر رو دور بزنند و 
برگردن تا فلکه. جای تاسف داره که در نزدیکترین مکان 
به اداره راه تابلوی راهنمای درست و حسابی نصب نشده 
باشه.لطفا برای رفاه حال مسافران یک تابلوی تعیین 

جهت به سمت زاهدان و مشهد نصب کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

  نهبندان با نماد شتر و درخت زیتون معرفی شد    
کاری - زمانی که سیستان و قهستان به عنوان دو منطقه حاکم 
نشین مطرح بوده اند »نه« و »بندان« دو مرکز مهم حکومتی 
برشمرده می شده اند که برای هر کدام نایب الحکومه ای از سوی 
حاکم انتخاب می شده است. در این بین »نه« بزرگتر و مهمتر از 
»بندان« بوده است و همچنین به دلیل تعدادی شهر با نام »نه« 
در کشور برای معرفی این منطقه »نه« را به همراه »بندان« 
می گفته اند، بعدها با مرکزیت و توسعه »نه« این شهر »نهبندان« 
نام گرفته است. اشاراتی که به پیشینه تاریخی نهبندان در قبل از 
اسالم در منابع تاریخی شده بسیار محدود است.  نهبندان یکی 
از شهرستان های استان خراسان جنوبی است. گفته شده در نوروز 
امسال شهر کویری نهبندان با کمترین امکانات، بیشترین جاذبه 
ها را برای گردشگران مهیا کرد و این شد که مورد توجه فعاالن 
گردشگری و مردم قرار گرفت، به این بهانه شهردار و عضو شورای 

این شهر مهمان روزنامه آوا شدند. 

نهبندان به میقات الرضا )ع( مشهور است

شهردار نهبندان با اشاره به اینکه  این شهر در مسیر سفر زائران 
استان های جنوبی و سیستان و بلوچستان به مشهد الرضا )ع( قرار 
دارد و به میقات الرضا مشهور است، می گوید: بسیاری از این زائران 
یک شبانه روز را در نهبندان اسکان می کنند و این ماندن حتی 
با خرید یک بطری آب معدنی  به اقتصاد منطقه کمک می کند.

محسن بخشی ادامه می دهد: جاذبه های گردشگری کم نظیری 
چون تاالب کجی و ریگ یالن نیز مسافران داخلی و خارجی 

متعددی را به نهبندان می کشاند.

ریگ یالن، مهم ترین اثر طبیعی کشور
 در این منطقه وجود دارد

وی خاطر نشان می کند: ریگ یالن، )بخشی از گرم ترین 
بیش  وسعت  با  کشور  طبیعی  اثر  مهم ترین  زمین(  نقطه 
هزار  سه  بر  افزون  ساالنه  که  مربع  کیلومتر  هزار  دوازده  از 
گردشگر داخلی و خارجی از آن سیاحت می کنند، در این منطقه 
وجود دارد. وی ضمن اشاره به روستای گردشگری دهسلم 
ادامه می دهد: این روستا ثبت جهانی شده و امیدواریم با کسب 
اعتبارات بتوانیم آن را بیشتر به جهان معرفی کنیم  و تاکنون 
گردشگران خارجی زیادی از آن دیدن کرده اند. وی با اشاره 
به برگزاری همایش بزرگ کویر که مقرر شده در اردیبهشت 
برگزار شود، عنوان می کند: کاش جشن ثبت جهانی کویر لوت 
در زمان مناسب آن انجام می شد تا گردشگران و مردم شهر 

بیشتر به اهمیت آن پی می بردند.

نهبندان پذیرای مهمانان قابل توجهی در نوروز 

مسیر  در  واقع شدن  دلیل  به  نهبندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محورهای مواصالتی خراسان جنوبی به استان های سیستان 
و بلوچستان و کرمان دارای اهمیت خاصی است، می گوید: به 
همین منظور این شهرستان همه ساله در ایام تعطیالت خصوصا 
و  مسافران  از  توجهی  قابل  تعداد  پذیرای  نوروزی  تعطیالت 
مهمانان نوروزی است. وی ضمن اشاره به جاذبه های طبیعی 
شهرستان اضافه می کند: آسبادهای نهبندان، قلعه شاهدژ ، قلعه 

نهبندان، تپه های مرتفع و زیبای ماسه ای در حاشیه روستای 
دهسلم و کویر لوت، تپه های مارنی، کلوت ها و کوه های هزار 
رنگ، موزه مردم شناسی و خانه های قدیمی و تاالب کجی 

از مهمترین اماکن تاریخی و جاذبه های دیدنی نهبندان است.

نورپردازی و المان جدید،
 استیکرهای متفاوت و مفرح

نوروز 98 فضای شهر  در  که  کرده ایم  افزاید: تالش  می  وی 
نهبندان را با نورپردازی ها، ایجاد المان های جدید و استیکرهای 
متفاوت برای مسافران و شهروندان تبدیل به فضای مفرح و شاد 
کنیم. شهردار نهبندان یادآور می شود: برای نوروز 98 در شهر 
نهبندان 30 استیکر و 15 المان در میادین ایجاد کردیم تا در سال 
جدید فضای شهری متفاوتی را برای شهروندان رقم بزنیم. وی 
بیان می کند: از آنجایی که بلوار امام رضا )ع( مسیری است که 
به جاذبه های گردشگری نهبندان ختم می شود برای نوروز 98 

سنگفرش آن را به اتمام رساندیم.

 شهردار نهبندان یادآور می شود: همچنین برای نوروز 98 آسفالت 
مسکن مهر شهر نهبندان و جدول کاری آن را به اتمام رساندیم. 
وی تاکید می کند: چنانچه اعتبارات کافی برای شهرداری داده 

شود برای این شهر سنگ تمام می گذاریم.

استفاده از درخت زیتون برای اولین سال 
در نهبندان به عنوان نماد این شهر

شهردار نهبندان با بیان اینکه تالش کردیم حتی یک مترمربع 

مفید بدون گل و گیاه نباشد می افزاید امسال برای اولین بار 1500 
نهال زیتون خریداری و کاشته شد، که با این کار هم از کاشتن 
گیاهان مضر برای طبیعت کاستیم و هم از درخت زیتون نماد این 

شهر استفاده شد.
 وی با اشاره به اینکه همه فعالیت های نوروز امسال نهبندان با یک 
کار تیمی همدل در حوزه های گوناگون انجام شد، تاکید می کند: 
ارزیابانی که از تهران آمدند و همچنین مسئوالن میراث فرهنگی 
رضایت خاطر داشتند. بخشی خاطر نشان می کند: قرار بود با 50 
میلیون تومان به زیباسازی شهر برای نوروز بپردازیم ولی به همت 
جوانان هنرمند و برنامه ریزی همکاران سخت کوش مان این 
کار با مبلغی حدود فقط 10 میلیون تومان انجام شد! همچنین 
در مراسم استقبال از نوروز و کارنوال شادی  از شتر نماد دیگر این 
منطقه و در بعضی قسمت های شهر هم از ماکت شتر استفاده شد. 

تفاهم نامه برای آماده سازی بازارچه
 صنایع دستی نهبندان

اینکه  به  اشاره  با  نهبندان   98 سال  های  پروژه  درباره  وی 

معتقدیم میراث ماندگار باید حفظ شود خاطر نشان می کند:  
و  زمین  ایم،  بسته  دستی  صنایع  بازارچه  با  ای  نامه  تفاهم 
ماشین آالت  آن را شهرداری مهیا کرده و به امید خدا با کسب 
اعتبارات افتتاح خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تالش کردیم 
در فضای شهری معرفی جاذبه های گردشگری نهبندان را نیز 
بنر در داخل  شهر و 12  یادآور می شود:  6  باشیم،  داشته 
بنر در پارک ورودی شهر جاذبه های گردشگری نهبندان را 

معرفی کرده است.

کارنوال شادی، گلکاری،
 درختکاری و نقاشی در میادین شهر

بخشی با اشاره به راه اندازی کارنوال شادی، بازارچه فروش صنایع 
دستی،گلکاری و درختکاری میادین شهر می افزاید: نورپردازی 
خیابان ها، نقاشی روی دیوار، ترمیم آسفالت معابر شهر از ویژگی 

های نوروز امسال  در نهبندان بود.
که  است  این  تأمل  و  توجه  قابل  نکته  اینکه  بیان  با  وی 
طراحی تمامی المان های نوروزی در شهر نهبندان با ابتکار و 
طراحی هنرمندان نهبندانی و همکاران شهرداری انجام شد 
خاطر نشان می کند: در واقع از وسایل اسقاطی و فرسوده 
نقش  که  شد  آفریده  ها  طرح  زیباترین  با  شهر  نمادهای 

مهمی در کاهش هزینه ها داشت. 
 شهردار نهبندان می افزاید: در کنار توانمندسازی با توجه به دوری 
شهرستان از بازارهای محصوالت و صنایع دستی باید روی تجارت 
الکترونیک بیشتر برنامه ریزی کنیم. وی زیباسازی فضای شهری 
شامل لکه گیری آسفالت معابر ، خط کشی و رفت و روب معابر و 

خیابان های اصلی، تجهیز و زیباسازی بوستان ها را از برنامه های 
نوروز عنوان و خاطر نشان می کند: همچنین آب نماهای شهرهای 
نهبندان و شوسف، راه اندازی پست های جاده ای 115 و هالل 
احمر ، آمادگی تمامی جایگاه های سوخت و فعال بودن تمامی 

خودپردازها از دیگر فعالیت های ستاد نوروزی بود.

وجود بیش از 350 آسباد در نهبندان
بانوی عضو شورای شهر نهبندان هم  می گوید:  نهبندان شهری 

کویری است اما این قدر جذابیت و توانمندی دارد که با کسب 
اعتبارات و معرفی می تواند در جهان شناخته شود. 

فرشته رشیدنژاد  با اشاره به اینکه در نهبندان بیش از 350 آسباد 
وجود دارد و در واقع نهبندان در طول تاریخ نقش کارخانه تولید آرد 
را ایفا می کرده است، یادآور می شود: این آسبادها غله سیستان و 

این منطقه را آسیاب و توزیع می  کرده است.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم آسبادها به نام جاهای دیگر 
کشور ثبت شود، خاطر نشان می کند: آسبادها نماد خالقیت و 
دانش بومی مردمان منطقه است که سابقه تاریخی آن به 200 
سال قبل از میالد مسیح بر می گردد و مهم ترین اثر و شاخصه 

بین المللی در نهبندان است. 
وی با اشاره به اینکه  منطقه سیستان و خراسان جنوبی محل 
وزش بادهای 120 روزه سیستان است و از بهترین مکان ها 
برای استفاده از انرژی باد می باشد، ادامه می دهد: در روستاهای 
خوانشرف، چهارفرسخ، رومه، میغان و همند آسبادهایی وجود 
دارد که یادآور فرهنگ باالی گذشتگان ماست. وی با اشاره به 
اینکه از دیگر آثار تاریخی این شهرستان، قلعه شاه دژ با وسعت 
بیش از هفت هکتار، مهم ترین شهر سنگی شرق کشور است، 
خاطر نشان می کند: تاالب کجی نمکزار نهبندان با دارا بودن 
چنانچه  نهبندان  کیلومتری  در ۷5  زیبا،  بسیار  اندازی  چشم 
مورد توجه و همت قرار بگیرد جایگزین بسیاری از تاالب های 

مشهور کشور می شود. 

تاالب کجی پذیرای بیش از
 5 هزار پرنده مهاجر در سال

 ادامه می دهد: از آنجا که در فصل های پاییز و زمستان این 
تاالب دارای آب است، لذا به محل امنی برای پرندگان آبزی 
تبدیل شده و همه ساله پذیرای پنج هزار پرنده مهاجر و بعضا 
از نوع نایاب کشور است. وی با بیان اینکه زنان این منطقه 
در زمینه صنایع دستی با کمبود امکانات بهترین نقش ها را 
در عرصه هنر می گذارند، می افزاید: کارگاه های فعال صنایع 
دستی در زمینه گلیم در اکثر روستاهای نوار مرزی، کارگاه های 
حصیربافی در دهسلم،کارگاه پارچه بافی در میغان، برک و دهنو  
از همه دهکده  یادآور می شود:  مهم تر  فعال هستند.  وی 
صنایع دستی سیدال از مهم ترین کارگاه ها در حوزه صنایع 

دستی شهرستان نهبندان است.

آیین و آداب و رسوم مردمان 
نهبندان زبانزد خاص و عام

زبانزد  نهبندان  مردمان  رسوم  و  آداب  و  آیین  وی  گفته  به 
خاص و عام است چرا که بازی های بومی، محلی و سنتی در 
میدان عاشوراخانه نهبندان، شترسواری و گوک و چو و غیره از 
مهم ترین فعالیت های ورزشی در ایام عید است. بانوی شورای 
شهر نهبندان ضمن اشاره به خانه محله این شهر ادامه می دهد: 
برای سال 98 در شهرمان برنامه های مهمی باالخص برای 
زنان در نظر داریم که امیدواریم با بودجه هایی که شهرداری در 
اختیار ما قرار می دهد آن را به نتیجه برسانیم. وی می افزاید: این 
اولین بار است که در این شهر یک زن در شورای شهر انتخاب 
می شود و من احساس سنگینی کارم را دارم و در کنار تیم 

صمیمی و دلسوز شهرداری به خدمت رسانی مردم می پردازم.

وجود بیش از ۷ هزار اتیسمی در استان و مخارج باالی این بیماران!
خراسان  بهزیستی  کل  اداره  توانبخشی  امور  معاون  کاری- 
جنوبی همزمان با هفته جهانی آگاه سازی اتیسم گفت: مبتالیان 
روانشناسی،  از  اعم  مستمر  تخصصی  خدمات  به  اتیسم  به 
کاردرمانی و گفتار درمانی نیاز دارند.  جمیله رضازاده خاطر نشان 
کرد: با احتساب میزان شیوع اختالل طیف اتیسم در کودکان و 
بزرگساالن حدود یک درصد و با توجه به جمعیت استان به نظر 
می رسد تعداد ۷ هزار و 350  نفر  در استان به صورت طیفی از 

خفیف تا شدید مبتالبه اختالل اتیسم باشند. 
وی با اشاره به اینکه دوم آوریل که در ایران با نام روز طبیعت 
یا همان سنت “ سیزده بدر” نامگذاری شده چند سالی است 
که یک روز دیگر را هم به یاد ما می آورد افزود:  در روز اتیسم 
به نوعی درگیر  افرادی که  آوریل تمامی  پایان ماه  تا  از دوم 
فعالیت های مرتبط با این اختالل هستند تالش می کنند تا 

شهروندان و مردمان جامعه را نسبت به این اختالل آگاه تر کنند 
و امکان تبادل اطالعات در این زمینه را افزایش دهند. وی افزود: 
همزمانی روز طبیعت با روز جهانی آگاه سازی اتیسم ، نوید جوانه 
زدن امید در دل خانواده هایی است که درگیر پرداختن به مسائل 
درمانی و توانبخشی فرزند دارای اتیسم خود بوده و در صبر و 

شکیبایی سر آمدند.

بیماران اتیسم نیازمند به خدمات تخصصی
 روانشناسی، کاردرمانی و گفتار درمانی

هزینه  پر  اختالالت  جمله  از  اتیسم  اختالل  کرد:   بیان  وی 
است که نیاز به خدمات  تخصصی مستمر اعم از روانشناسی، 
کاردرمانی، گفتار درمانی و غیره داشته و به همین دلیل مخارج 
از  تر  وسیع  خیلی  نیازهایشان  و  باالتر  بسیار  ها  خانواده  این 

خانواده های دارای کودکان با سایر معلولیت هاست. وی ادامه 
داد: تشخیص این اختالل در سنین اولیه زندگی اهمیت دارد و 
مداخالت تاثیر  بیشتری در درمان خواهند داشت. وی با بیان 
اینکه میزان شیوع اختالل اتیسم در کودکان و بزرگساالن حدود  
یک درصد است،  افزود:  این بدین معناست که در کشوری مانند 
ایران با جمعیت حدود 80 میلیون نفر احتمال می رود حدود 800 
هزار مبتال به اختالل اتیسم وجود داشته باشد و  این تعداد هر 

روز در حال رشد است. 

ماهانه ۵۵۵ هزار تومان یارانه برای 
هر کودک اتیسمی تعلق می گیرد

وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه 555 هزار تومان به 
ازای معرفی هر کودک از سوی بهزیستی به عنوان یارانه به 

مرکز برای ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان پذیرش شده 
پرداخت می شود، افزود: علت پرداخت نشدن مستقیم این مبالغ 
کلینیک  در  توانبخشی  خدمات  نرخ  بودن  باال  ها  خانواده  به 
های وابسته به وزارت بهداشت و نبود پوشش بیمه به خدمات 

توانبخشی مورد نیاز این افراد است. 
رضازاده درباره چالش های پیش روی این بیماران با بیان 
نبود پوشش بیمه به خدمات توانبخشی و مشاوره مورد نیاز 
وزارت  ریزی  برنامه  نبود  اتیسم،  اختالالت  دارای  کودکان 
علوم برای پذیرش جوانان و بزرگساالن دارای اختالل اتیسم 
برای تحصیالت عالیه و نبود برنامه ریزی سازمان فنی حرفه 
آموزی  حرفه  و  اشتغال  و  ای  حرفه  توانبخشی  برای  ای 
مشکالت  از  را  اتیسم  اختالل  دارای  بزرگساالن  و  جوانان 
توانبخشی  ایجاد رشته تخصصی  نبود  افزود:  و  آنان عنوان 

اختالل طیف اتیسم و گنجاندن سرفصل های دانشگاهی در 
این باره و تربیت متخصصان مربوطه،کمبود اعتبارات برای 
توسعه مراکز اتیسم و در دست نبودن آمار دقیق افراد پشت 

نوبت خدمات از دیگر مشکالت این بیماران است. 

کنترل بیماری با افراد آگاه و مشاوره قابل کنترل
رضا زاده بیان کرد: والدین کودکان مبتال به اتیسم نگرانی 
بیماری  این  بودن  ناشناخته  دلیل  به  و  دارند  زیادی  های 
مواجه می شوند.  جامعه  در سطح   بسیاری  با چالش های 
و  آگاه  افراد  کمک  به  اختالل  این  که  بدانند  باید  والدین 
مشاوره قابل کنترل است و به راحتی می توان  مهارت های 

ارزشمندی را به این کودکان آموخت.  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس
 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۰۲۵ 

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت مذکور در ساعات ۹ و ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ در محل دفتر صندوق واقع در شهرستان طبس، بلوار امام رضا )ع(، ساختمان شماره ۲ 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار می گردد. بدینوسيله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل / اتحادیه /  

تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:۱( ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به ۹۷/۹/۳۰ 
۲( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه ، حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۷/۹/۳۰ ۳( بررسی و تصميم گيری در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه 
 شرکت ۴( بررسی و تصميم گيری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت ۵( بررسی و تصميم گيری در خصوص حق الزحمه بازرس

۶( انتخاب بازرسين قانونی و تعيين حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ۷( انتخاب حسابرس ۸( تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت ۹( تعيين حق حضور جلسه 
اعضای هيئت مدیره 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ۱( بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام. ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به 
هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبسسهامداران محترم در دفتر صندوق آماده  می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت  از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان نهبندان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره: ۳۴۴ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۴۴۰۴۱۷ 

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص( می رساند: جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده 
و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان 
واقع در بلوار کشاورز برگزار می گردد. بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به 
انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت، کد ملی، تاریخ تولد روز/ ماه / سال نماینده و درج عناوین مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده( برای افراد حقوقی با در 
دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده: ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به ۹۷/۹/۳۰ - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه،  حساب 
سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۷/۹/۳۰- بررسی و تصميم گيری در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت - بررسی و تصميم گيری در خصوص پرداخت 
پاداش اعضای هيئت مدیره،مدیر عامل و کارکنان شرکت- بررسی و تصيم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس - انتخاب بازرسين قانونی و تعيين حق الزحمه بازرس قانونی 
شرکت - انتخاب حسابرس - تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت - تعيين حق حضور جلسه اعضای هيئت مدیره ب- دستور جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده: نقل و انتقال سهام  ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد. 
رئیس هیئت مدیره



موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

راه های تازه را کشف کنید

وقتی می خواهید به انجام کاری بپردازید از خود 
نپرسید دیگران آن کار را چگونه و با چه روشی 
انجام داده اند؟ بلکه تمام تالش خود را بکنید تا 
کار را درست انجام دهید و در این راه حقایق تازه 
ای را کشف کنید همانگونه که با کشف حقایق 
کریستف کلمب به آمریکا رسید و گراهام بل تلفن 
انجام  دل  و  با جان  را  کارهایتان  کرد.  اختراع  را 
تا  دهید  تمرکز  موانع  روی  تان  انرژی  و  بدهید 

بتوانید موانع را از سر راه بردارید. 
در  آینده  به سمت  که  است  ای  رودخانه  زندگی 
و  نیاندیشید  گذشته  به  فقط  پس  است  جریان 
کارهایتان را با روشی تازه و بهتر از همیشه انجام 
را  رویاهایتان  و  افکار  روست.  پیش  دهید،آینده 

گسترش دهید تا به حقیقت برسد. 

نهمین گردهمایی ساالنه  شاعران خراسان جنوبی

شعر خوانی در کانون هنرمندان 
امروز: “احمد پروین”

یک غزل گفتم قلم آتش گرفت
دفتر از نفرین غم آتش گرفت

چون دعایم آتشین شد نیمه شب
یک کبوتر در حرم آتش گرفت

گریه کردم صبح شد چشم فلق
از دعای صبحدم آتش گرفت

آستینم سوخت، دستم سوخت آه
دامنم از گریه نم ، آتش گرفت

خانه از قحط سخاوت گریه کرد
سفره از قحط کرم آتش گرفت

زینت تاج سرم الماس اشک
باز دستارم سرم آتش گرفت

شعله ام خاموش، خاکستر شدم
دم زدم آن نیز هم آتش گرفت

مرد چوپان ناله ای در نی نهاد
یک گله در حال َرم آتش گرفت

یک سماور خسته ، مهمانی نبود
چای در سودای غم آتش گرفت

زندگی چخماق سرد لحظه هاست
هیزم ما کم به کم آتش گرفت

ترکیب چای سبز و برنج 
موجب کاهش آلزایمر می شود

محققان دریافتند رژیم غذایی حاوی ترکیبات موجود در 
چای سبز و برنج توانست عالئم بیماری آلزایمر را در 
موش های مبتال به این بیماری از بین ببرد. درمان تلفیقی 

به مراتب بهتر از یک درمان واحد است و بهترین شیوه 
برای درمان افراد مبتال به آلزایمر است. درمان تلفیقی، یک 
درمان استاندارد برای بیماری های نظیر سرطان، عفونت 
 اچ آی وی  وآرتریت است. ترکیب موجود در چای سبز ،

هویج، گوجه فرنگی، برنج، گندم و جودوسر، به طورکامل 
موجب بازیابی عملکرد فضایی حافظه می شود.

چربی شکم برای
 سالمتی ضرر دارد

به  فقط  کمر  و  شکم  اطراف  در  چربی  ذخیره  
برای  بلکه  نمی شود  محدود  ظاهری  ایراد های 
سالمتی نیز مضر است. دور کمر بزرگ تر از ۳۲ اینچ 

برای خانم ها، یک عالمت خطر است. تجمع چربی 
در اطراف کمر، نشاندهنده  چربی عمقی بیشتر است. 
استرس های روزمره که بیشتر ما با آن ها مواجهیم، 
می توانند موجب انباشت چربی در اطراف شکم و 
کمر شوند، زیرا ترشح هورمون کورتیزول را افزایش 

می دهند.

غذاهای تند موجب ناراحتی معده 
و اسید معده می شود

غذاهای تند می توانند موجب ناراحتی معده و سوزش 
سردل شده که می تواند خواب رفتن را دشوار سازد. 
سوزش سردل معموال زمانی که انسان دراز می کشد، 

تشدید می شود زیرا اسید معده در نزدیکی مری جمع 
می شود. مصرف غذاهای تند پیش از خواب می تواند 
احتمال تجربه کابوس و بیدار شدن از خواب را افزایش 
برای  معنای تالش  به  دهد. خواب ضعیف همواره 
 به خواب رفتن نیست و بیدار شدن های مکرر نیز

 می توانند سارق ساعات استراحت شما باشند. 

مصرف چه غذاهایی 
به چربی سوزی کمک می کنند؟

مصرف غذاهای چربی سوز، می تواند چربی های بدن 
را کاهش دهد. خوردن آجیل به طور منظم می تواند به 
افزایش سطح انرژی و کاهش گرسنگی کمک کند. 

آجیل دارای پروتئین و چربی مفید است که برای جبران 
گرسنگی در طول دوره های طوالنی مفید می باشد. 
ماهی نیز دارای پروتئین باال است. پروتئین غذایی می 
تواند گرسنگی را جبران کند و ابزار مهم برای کاهش 
وزن است. روغن نارگیل حاوی سطح باالیی از تری 

گلیسیرید است که باعث کاهش وزن می شود.

مصرف  دو عدد خرما
موجب وابستگی کمتر به شکر

خرما جایگزینی خوب برای شکر است. خرما میوه ای 
شیرین است و می تواند هوس خوردن خوراکی های 
شیرین را کاهش داده و همچنین می توان از آن در 

بسیاری از دستورالعمل های غذایی استفاده کرد. خرما 
یک ماده غذایی عالی برای افزودن به رژیم غذایی 
روزانه است. از آنجایی که این ماده غذایی کالری 
باالیی دارد، مصرف دو عدد از آن در روز توصیه 
شده است. همین میزان نیز برای بهره مندی از فواید 

سالمت مختلف خرما کفایت می کند.

بادرنجبویه خواص فراوانی دارد و در موارد مختلف می تواند به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد. از فواید این 
گیاه می توان به درمان مشکالت گوارشی از جمله ناراحتی های معده، التهاب، نفخ روده، حالت تهوع و استفراغ، 
تسکین دهنده دردهایی مانند دردهای قاعدگی، سردرد و دندان درد، درمان اختالالت روانی مانند حمله های 
عصبی و افسردگی اشاره کرد. بسیاری از مردم بر این باورند که این گیاه خاصیت آرامش بخش وآرام کننده 
دارد به طوری که از آن برای کاهش استرس و اضطراب، مشکالت خواب و بی قراری استفاده می کنند. گیاه 
بادرنجبویه همچنین می تواند برای بیماری آلزایمر، اختالالت بیش فعالی، بیماری خود ایمنی مربوط به تیروئید، 
شش های متورم، ضربان باالی قلب ناشی از عصبانیت، فشار خون باال، زخم، تومورها و نیش حشرات موثر 

باشد. استنشاق این گیاه به عنوان آروماتراپی برای بیماری آلزایمر به کار برده می شود.

سدیم یک عنصر ضروری و مهم ترین الکترولیت موجود در بدن می باشد که از طریق مصرف نمک و جذب آن 
توسط دستگاه گوارش تامین می شود. اما همین عنصر ضروری اگر بیشتر از نیاز بدن مصرف شود می تواند به عنوان 
یک خطر جدی برای سالمت انسان محسوب شود. به توصیه سازمان بهداشت جهانی حد استاندارد مصرف نمک 
روزانه 5 گرم )حدودا دو قاشق چایخوری( است که این میزان شامل نمک اضافه شده به غذا، ترکیبات سدیم موجود 
در مواد غذایی صنعتی مثل جوش شیرین، بیکینگ پودر، سیترات و نیترات سدیم و ... حتی برخی از انواع کیک و 

بیسکویت و نان می باشد. متاسفانه اکنون  سرانه مصرف نمک در ایران دو تا سه برابر جهان است.

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

مصرف نمک زیاد؛ خطر جدی برای سالمت انسانخواص سحرآمیز گیاه بادرنجبویه در درمان بیماری ها

نوجوانان بیشترین رده سنی هستند که در خطر مبتال شدن به این 
بیماری روانی قرار دارند بنابراین برنامه ریزی برای پیشگیری، اصل 
مهم این ماجراست که باید توسط والدین انجام شود. نوجوانان و 
جوانان بر رفتارهای بزرگساالن خود به خوبی نظارت می کنند 
و استفاده غیر استاندارد والدین از شبکه های مجازی، خود مهر 
تاییدی برای استفاده بی قید و شرط فرزندان از این محیط هاست.

والدین و فرزندان ارشد خانواده ها باید نحوه استفاده صحیح از شبکه 
های اجتماعی خوش رنگ و لعاب را برای اعضای کوچک تر 
خانواده تشریح کنند و در پاسخ گویی به سواالت احتمالی فرزندان 

که ناشی از بلوغ فکری آن هاست، حوصله به خرج دهند.

غنی سازی فضای خانواده از عاطفه و محبت هم کمک زیادی به 
مدیریت این ماجرا می کند. بسیاری از رفتارهای خود و دیگر آسیب 
رسان دوره نوجوانی و جوانی اعم از اعتیاد و رفتارهای پرخطر به دلیل 
کمبود میزان توجه و شکل گیری دلبستگی نا ایمن در فرزندان 
است. اولین صدمه شبکه های اجتماعی، وقت گیر بودن آن هاست. 
در شبکه های مجازی، مطالب به همان سرعتی که می آیند، به 
همان سرعت هم می روند و چون مطالب مرور شده عمقی نیستند، 
ماندگاری زیادی نخواهند داشت و ذهن را سطحی می کنند. خرید 
مکرر بسته های اینترنتی یا دوندگی بی امان برای رسیدن به یک 
دستگاه وای فای و اختصاص ساعت ها وقت و انرژی که فایده 

چندانی هم در پی ندارد، به مرور سرخوردگی و احساس پوچی را در 
فرد به وجود می آورد. افزون بر این، نوجوانان با دیدن دائم لحظات 
شاد دیگران در پست ها و استوری هایشان، بعد از هر الیک زدن، 
سعی به همانندسازی می کنند، ارزش های زندگی برای آن ها حذف 
یا جابه جا می شود و به مرور از دستیابی به اهداف شخصی خود 
در زندگی مایوس می شوند. افرادی که میزان اضطراب و نگرانی 
در رفتارشان بیشتر است، کاربران همیشگی شبکه های اجتماعی 
هستند، چراکه این افراد معاشرت های مجازی را به ارتباط های درون 
جامعه ترجیح می دهند. همین ضعف شخصیتی می تواند باعث 

شکل گیری وابستگی های نامتعارف و مشکالت پس از آن شود.

توصیه هایی به خانواده ها درباره شبکه های اجتماعی

آیه روز

مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت ]چنین[ 
تحقق پذیرفته است ]که[ البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد. )سوره یوسف آیه ۱۱۹(

سخن روز

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک 
بار دیگر هم تالش کنیم. )توماس ادیسون(
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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

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/ ۰9157563875- سعدی

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 

نقد و اقساط

به افراد ذیل جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

ساعت کاری:
 5/30 عصر الی یک بامداد

پیک موتوری 2 نفر
صندوق دار خانم یک نفر
کارگر ساده خانم 2 نفر

 32446262
09153168573 

ساعت مراجعه 8/30 شب 
)نبش مدرس 50(

به یک ام دی اف کار ماهر 
و یک شاگرد ساده نیازمندیم.

  09155626909
32230600

به تعدادی نیسان جهت کار 
به صورت روزانه نیازمندینم.

09219062341

فروش  مغازه ساندویچی 
با بهترین موقعیت مکانی

به دلیل مهاجرت 09155612892

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934
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نجات 5 نفر گرفتار در سیالب خوسف

چهار دانشجو و یک استاد زمین شناسی که در محدوده آبگرم معدنی لوت در منطقه کافه زینب گرفتار سیالب شده بودند، نجات یافتند.به گزارش 
ایسنا، این دانشجویان برای انجام تحقیقات زمین شناسی و نمونه برداری به منطقه آبگرم لوت رفته بودند که به دنبال بارندگی ها و جاری شدن 

آب در مسیر رودخانه، گرفتار شدند که بعد از چهار ساعت تالش نیروهای امدادی هالل احمر و مأموران نیروی انتظامی، این افراد پیدا شدند.

خبر ویژه

دانش آموز هست، 
 مدرسه به اندازه کافی نیست

ایسنا- امام جمعه درمیان گفت: در بسیاری از شهرها 
مدرسه وجود دارد، ولی کمبود دانش آموز احساس 
درمیان  شهرستان  در  موضوع  این  اما   می شود، 
بر عکس است به طوری که دانش آموز وجود دارد، 
اما مدرسه به اندازه کافی  نیست. حجت االسالم 
خزاعی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه درمیان 
نیازمند تاسیس مدارس جدید است، گفت: در اسدیه 
نیازمند تاسیس حداقل ۳ مدرسه جدید و ۳خوابگاه 
هستیم و با اطالع رسانی کمبودها می توانیم باعث 
جذب خیرین مدرسه ساز شویم. خزاعی با بیان اینکه 
هر سال تعداد دانش آموزان درمیان در حال افزایش 
است، گفت: به دلیل کمبود مدرسه و مرزی بودن 
درمیان ثواب مدرسه ساختن در این منطقه کمتر از 

مسجدسازی نیست.

واژگونی خودرو در درمیان
 یک کشته داشت

جانشین رئیس پلیس راه  استان گفت: بر اثر واژگونی 
یک دستگاه وانت پیکان در محور فرعی طبس مسینا 
- گزیک در شهرستان درمیان یک نفر کشته و یک 
نفر مجروح شد. توفیقی نیا بیان کرد: راننده 74 ساله 
خودرو در دم فوت و سرنشین 19 ساله مجروح و به 
بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهر اسدیه منتقل شد 

که حال عمومی مصدوم خوب گزارش شده است.

مادران شهیدان پلنگی و بخشایش در 
فردوس به فرزندان شهیدشان پیوستند

بخشایش  و  پلنگی  شهیدان  مادران  سربازی- 
بر  فردوس  شهرستان  مقدس  دفاع  شهدای  از 
فرزندان شهیدشان  به  کهولت سن  و  بیماری  اثر 
اسفند  دوم  پلنگی  رضا  محمد  شهید  پیوستند. 
و  گشود  جهان  به  دیده  فردوس  در   1۳4۵ سال 
شاه  رژیم  علیه  انقالب  زمان  راهپیمایی های  در 
حضوری فعال داشت. این شهید واال مقام باالخره 
در چهارم اسفند سال 1۳۶4 در منطقه فاو به فیض 
شهادت نائل آمد. شهید هاشم بخشایش نیز بیست 
و چهارم تیر سال 1۳4۸ در فردوس به دنیا آمد و با 
حضور فعال خود در جبهه های نبرد به عنوان غواص 
انجام وظیفه کرد. وی چهارم دی  سال 1۳۶۵ در 
منطقه شلمچه به شهادت رسید و پس از چهارده 
ماه مفقودی در بیست و دوم اسفند سال 1۳۶۶پیکر 
مطهرش بر دوش امت حزب ا... فردوس تشییع شد. 
مراسم تشییع این مادران صبور دیروز در فردوس 
برگزار و در قطعه صابرین بهشت اکبر این شهرستان 

به خاک سپرده شدند.

*فرمانده حفاظت محیط زیست استان از کشف و 
ضبط هزار و ۳۵۰ قطعه پرنده زینتی از شکارچیان غیر 

مجاز دریک سال گذشته در استان خبر داد.
*فرمانده انتظامی فردوس گفت: 14۰ میلیون تومان 

دام قاچاق در شهرستان فردوس کشف شد.
*مردم خضری دشت بیاض شهرستان قاین ۳4 و نیم 
میلیون تومان نقدی و غیرنقدی به سیل زدگان غرب 

کشور کمک کردند.
جنوبی  امور عشایر خراسان  مدیر کل  گفته  *به 
زنجیره  طرح  در  قرمز  گوشت  تن   7۰۰ پارسال 

گوشت قرمز تولید شد.
با ۳۵  گذشته  ساعت  در 4۸  خوسف  رود  *جفت 
میلیمتر باران از بیشترین نزوالت جوی در خراسان 

جنوبی برخوردار شده است.
بحران مخابرات منطقه خراسان  *جلسه مدیریت 
جنوبی با حضور معاون منطقه ، مدیران و روسای 
ادارات با توجه به پیش بینی ورود سامانه بارشی به 
منظور آمادگی برای حوادث احتمالی بارش های  سیل 

آسا در استان برگزارشد.

مدیر مخابرات منطقه در حرکتی 
نمادین با لباس سپاه با فرمانده سپاه 

انصار الرضا )ع( دیدارکرد

غالمی- مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی به همراه 
جمعی از مدیران و کارکنان ستادی طی حرکتی نمادین 
با لباس مقدس نظامی سپاه پاسداران در محل کار حاضر 
 شده و پس از آن با حضور در قرارگاه انصارالرضا )ع( 
صبا سردار پاسدار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا 
نمودند. عیدی  گفتگو  و  دیدار  )ع( خراسان جنوبی 
زاده گفت:آمده ایم تجدید بیعت نموده و اضافه گویی 
دشمنان در خصوص جایگاه سپاه را محکوم و اعالم 
آمادگی نماییم. ما همه پاسداریم و در رکاب والیت 
قدم برمی داریم، سپاه برگرفته از عقل جمعی بوده که 
از یک الهام الهی شکل گرفته و با ایثار و فداکاری 

و پیروی از والیت به جایگاه خود رسیده است.

خراسان جنوبی گران خرید می کند!

امین جم - تورم نقطه به نقطه خانوارهاي کل کشور 
به تفکیک استان توسط مرکز آمار کشور ارائه شد که 
جایگاه استان در این جدول قابل توجه است. مطابق 
داده های سایت آمار، خانوارهاي ساکن استان به طور 
متوسط 7.4 درصد بیشتر از میانگین تمام کشور نسبت 
به اسفند 1۳9۶ براي خرید یک »مجموعه کاال و 
خدمات یکسان« هزینه کرده اند. این درحالی است 
که خراسان رضوی فقط یک دهم درصد نسبت به 
میانگین کشوری باالتر است. این طور به نظر می 
رسد علت اصلی در گران خریدن کاالها ، غیرصنعتی 
و  تولید  اصلی  مراکز  از  بودن  دور  و  استان  بودن 
مواردی از این دست باشد. به قولی دیگر ، مردم در 
استان های صنعتی و با قابلیت دسترسی بیشتر به 
خدمات و کاالها ، قیمت واقعی تری را تجربه می 
کنند. این موضوع در یک مقایسه ساده کامال قابل 
لمس است. در این جدول استان های صنعتی که 
 اتفاقا دارای جمعیت باالی مصرف کننده )بازار خرید( 
هستند، مانند اصفهان، البرز، فارس و ... کاال را با 
جنوبی  خراسان  به  نسبت  تر  واقعی  های  قیمت 
تهیه می کنند. متاسفانه فاصله موجود گویای آن 
پایین تری   به نسبت درآمد  استان که  است مردم 
و  خریداری  بیشتر  قیمت  با  را  ها  جنس  نیزدارند، 
هزینه سنگین تری را متحمل می شوند. در پایان 
باید گفت اگر مسئوالن بتوانند در این باره چاره ای 
بیاندیشند ، مطمئنا در ارتقا سطح زندگی مردم استان 
تاثیر گذار خواهد بود. خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

اخبار کوتاه

در صورت ابالغ وزارت صمت انجام می شود:

مردم هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند

 آماده  باش کامل درخراسان جنوبی

توزیع گوشت از طریق سامانه تلفن همراه در استان

 2645 نفر در سرایان جذب بیمه اجتماعی روستاییان  و عشایر شدند
غالمی- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر استان گفت:  درسرایان از تعداد 
تاکنون  نفر   2۶4۵ مشمول،  جمعیت  نفر   ۳22۶
جذب شده اند و این شهرستان رتبه دوم از لحاظ 
همایش  اولین  آوا،  گزارش  به  داراست.  را  جذب 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  کارگزاران 
سرایان  در   9۸ سال  استان  عشایر  و  روستاییان 
برگزار شد. فرج زاده  بیان کرد: شهرستان سرایان 

با 4 کارگزاری فعال، دارای ۸2 درصد میزان جذب 
بیمه شدگان صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و 

عشایر از جمعیت مشمول است.
شهرستان  در  راهبردی  ستاد  تشکیل  بر  وی   
ها تاکید کرد و گفت: برنامه جدول زمان بندی 
برگزاری ستاد راهبردی به استانداری ارسال شده 
تا به اطالع فرمانداران شهرستان ها برسد و برنامه 
ریزی های الزم انجام پذیرد.مدیر صندوق بیمه 

استان  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی 
عنوان  به  کارگزار  یک  شهرستان  هر  در  افزود: 
پیگیری  مسئول  که  دارد  وجود  ویژه   کارگزار 
تشکیل ستاد راهبردی در آن شهرستان می باشد و 
هر سال حداقل یک بار باید این ستاد برگزار شود. 
در ادامه این جلسه کارگزاران گزارش عملکرد سال 
97 ارائه دادند و پیشنهادهایی در خصوص جذب 

هر چه بهتر بیمه شدگان بیان نمودند.

بیمه و امید مکمل یکدیگر هستند
رسولی مقدم فرماندار سرایان هم گفت: بحث بیمه 
که می آید امید هم به دنبال آن می آید. عبارت 
بیمه و امید مکمل یکدیگر هستند. رسولی مقدم 
جای  جای  در  بیمه  سازی  بستر  با  دولت  افزود: 
زندگی ایرانی ها جایگاه ویژه ای فراهم کرده که 

آبرومندانه و عزتمند زندگی کنند.
وی گفت: بیمه های اجتماعی نیز توانسته اند به خوبی 

این خالء را پر کنند و آگاهی بخشی کارگزاران می 
تواند  مفید باشد. با حمایت خوبی که دولت دارد و 
بسترسازی زندگی شرافتمندانه برای مردم افراد می 
توانند در تمامی شهرستان ها زندگی خوبی در میانسالی 

با مستمری که دریافت می کنند تجربه کنند.
از  نفر  سه  بازنشستگی  جلسه حکم  این  ادامه  در 
مستمری بگیران این صندوق اهدا شد و از چهار نفر از 
مدیران و کارشناسان کارگزاری ها ی استان تقدیر شد.

حسینی- معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت به توزیع گوشت در برخی شهرستان های 
استان و انجام نوبت گیری و نوبت دهی از طریق 
سامانه تلفن همراه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
با این سامانه کار به خوبی انجام شد و در صورت 
ادامه روند توزیع گوشت با شرایط فعلی، منتظر 
تمام  در  توزیع  انجام  برای  وزارت صمت  ابالغ 
گفتگو  در  تهوری  این سامانه هستیم.  با  استان 
ایجاد  از  جلوگیری  در  موثر  را  این روش  آوا،  با 

صف و نارضایتی مردم دانست و افزود: رویکرد 
دیگر ما تغییر رویه توزیع گوشت با اولویت افراد 
تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است که 
در توزیع پایانی سال 97، این رویکرد اعمال شد، 
همچنین فروشگاه های تعاونی مصرف کارگری 
و کارمندی نیز سهمیه گوشت گرفته و آن را بین 

جامعه هدف خود توزیع کردند.
وی توزیع گوشت بین مردم را موثر در جلوگیری 
ورود  با  گفت:  و  کرد  اعالم  قیمت  افزایش  از 

و  گوسفندی  گوشت  منجمد،  گوساله  گوشت 
دام زنده به کشور، در پایان سال 97، از افزایش 
تقاضا جلوگیری و منجر به تثبیت قیمت شد. به 
گفته وی، خراسان جنوبی از استان هایی است 
که کمترین قیمت را در مواد پروتئینی همچون  

گوشت گوسفند و گوساله دارد.
معاون بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
در  صنف  این  فعاالن  با  که  هایی  صحبت  به 
با توجه به  ادامه داد:  استان داشته اشاره کرد و 

بارندگی های مناسب و زایش های زمستانی دام 
ها، طی ماه آتی، این دام ها به بهره برداری می 
رسند.که این موضوع موجب شده قیمت دام زنده 
سبک نیز روند کاهشی پیدا کند و به 42 هزار 
تومان برسد. به گفته تهوری، با توزیع گوشت در 
بازار استان و عرضه این دام های تازه متولد شده، 
در مقایسه با استان های دیگر به سطح قیمتی 
این که  بر  تاکید  با  مناسبی خواهیم رسید. وی 
در خراسان جنوبی قاچاق دام نداریم بلکه فقط 

است،  مجاور  های  استان  بین  آن  جایی  جابه 
اداره کل  با مجوز  نیز  این کار  خاطرنشان کرد: 
دامپزشکی انجام می شود ولی اولویت مجوزها 
تامین نیاز بازار استان است.الزم به ذکر است، راه 
اندازی سامانه تلفن همراه برای توزیع گوشت در 
صورت موافقت وزارتخانه امکان پذیر است که با 
توجه به این که عرضه گوشت در حال تغییر از 
ارز دولتی به ارز نیمایی می باشد، تکلیف آن هنوز 

مشخص نیست.

گروه خبر- با توجه به اخطار و هشدارهای هواشناسی 
و مدیریت بحران کشور و پیش بینی بارندگی های 
سنگین و شدید در منطقه، نهادهای متولی برای 
به  خراسان جنوبی  در  سیالب  وقوع  از  پیشگیری 
آماده باش کامل درآمدند. بنابر پیش بینی هواشناسی 
خراسان جنوبی پیامد این سامانه در استان وزش 
بادهای شدید، گرد و خاک و بارش های رگباری 
سنگین )2۰ تا ۵۰ میلیمتر( و خیلی سنگین )۵۰ تا 
1۰۰ میلیمتر( همراه با رعد و برق شدید، برخورد 
صاعقه )بارش تگرگ( و در ارتفاعات تشکیل مه 
خواهد بود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز 
گفت: براساس اخطاریه های رسیده تا سه شنبه   

شاهد موج سنگین باران خواهیم بود.
 میرجلیلی افزود: با توجه به اخطاریه و هشدارهای 
هواشناسی و مدیریت بحران کشور و پیش بینی 
بارندگی های سنگین و شدید در منطقه، ۳۰2 تیم 
امدادی و عملیاتی استان به حالت آماده باش کامل 
درآمدند. وی اظهار کرد: با توجه به حجم سنگین 
غیر ضروری  از مسافرت های  مردم  ها  بارندگی 
بپرهیزند و به هیچ وجه در حاشیه رودخانه ها و 
مسیل ها قرار نگیرند. وی به کشاورزان، دامداران و 
عشایر توصیه کرد که برای ایمن سازی مستحدثات 

باغی و دامی اقدام کنند.
اوج بارش ها در  نیمه شرقی

مدیرکل هواشناسی هم گفت: این سامانه تا روز 
چهارشنبه فعال است و اوج بارندگی ها را در نیمه 
شرقی )شهرستان های زیرکوه، درمیان، سربیشه و 
نهبندان( شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: آفتابی 
بودن مقطعی هوا دلیلی بر نباریدن باران به ویژه 

بارش رگباری در فصل بهار نیست و فعالیت سامانه 
بارشی جدید در استان بسیار شدید است که روان آب 

و سیالبی شدن مسیل ها را در بر خواهد داشت.
حیدرآباد و نوار مرزی بندان

 بیشتر در معرض سیل هستند
و  حیدرآباد  روستاهای  نیزگفت:  نهبندان  فرماندار 
نوار مرزی بندان بیش از سایر نقاط این شهرستان 
در معرض خطر سیل هستند. کریمان خراسانی با 

بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی و نهادها در 
آماده باش کامل به سر می برند افزود: شهرداران و 

دهیاران نیز به حالت آماده باش درآمدند.
 آماده باش 64 تیم امدادی در قاینات

به گفته فرماندار قاینات ۶4 تیم برای امدادرسانی در 
حوادث احتمالی سیل در این شهرستان آماده باش 
هستند. کریمی افزود: با توجه به پیش بینی بارندگی 
و احتمال وقوع روان آب ۶4 تیم   در شهرستان 

قاینات به حالت آماده باش درآمدند. وی از لغو تمام 
مرخصی ها و مأموریت ها تا پایان وضع اضطراری 
خبر داد و افزود: مقرر گردید با همکاری دهیاران 

و افراد صاحب نفوذ مکان های پرخطر تخلیه شود.
پیش بینی بارش   30-50

میلی متری در سربیشه
چهکندی نژاد مسئول ایستگاه هواشناسی سربیشه نیز 
گفت: سامانه بارشی که از شب گذشته وارد منطقه 

بارش های  با  همراه  و  کم نظیر  سامانه  یک  شده 
ماهیت  اینکه  بیان  با  وی  بود.  خواهد  سنگین 
رگباری بارش ها سبب ایجاد روان آب و سیالبی 
شدن مسیل ها شهرستان خواهد شد، اضافه کرد: 
پیش بینی ها حکایت از بارش ۳۰ الی ۵۰ میلی متری 

باران در سربیشه با ورود این سامانه دارد
شهرستان طبس؛ در آماده باش کامل

تمامی دستگاه های اجرایی، امدادی و عملیاتی قبل 

از ورود موج جدید بارش ها به شهرستان طبس نیز 
در آماده باش کامل قرار دارند.  و اطالع رسانی کافی 
نیز در خصوص بارندگی ها انجام شد است.سد نهرین 
طبس هم تاکنون چند مرحله آبگیری و سرریز شده 
و اکنون مشکلی بابت ورودی روان آب به این سد و 

سایر آبنماها وجود ندارد.
مشکلی در شهرستان درمیان وجود ندارد

محمد بشیری زاده فرماندار درمیان نیز از آماده باش ۳۰ 
دستگاه اجرایی شهرستان   خبر داد و افزود: همچنین 
بر اطالع رسانی مناسب و به موقع به کشاورزان و 
عشایر تأکید شده و بازدید از همه مسیل ها، روخانه ها و 

نقاط پر خطر انجام گرفته است. 
دستور تخلیه 2 آبادی درخوسف صادر شد

فرماندار خوسف گفت: با توجه به پیش بینی های 
هواشناسی و اخطاریه های صادر شده توسط شورای 
در خصوص  و شهرستان  استان  بحران  مدیریت 
سیالبی شدن مسیل ها و امکان مخاطرات طبیعی، 
دستور تخلیه 2 آبادی در شهرستان صادر شده است. 
وی با اشاره به ماهیت رگباری بارش های بهاری 
بیان کرد: مردم باید به اطالعیه های هواشناسی 

توجه ویژه داشته باشند.
دستورات الزم برای پیشگیری

 از سیالب صادر شد
 دادستان عمومی و انقالب بیرجند هم در حاشیه 
بازدید فرماندار، دادستان و شهردار بیرجند از مناطق 
مختلف مرکز استان و مناطق مستعد وقوع سیل 
هشدارهای  به  توجه  با  گفت:  خبرنگارا  جمع  در 
هواشناسی و مدیریت بحران از تمامی نقاطی که 
احتمال وقوع بحران از نظر سیالب وجود داشت، 

بازدید و دستورات الزم صادر شد. 
لغزندگی جاده های شرق استان

پلیس راه خراسان جنوبی  نیز درخصوص لغزنده بودن 
محورهای شرقی استان هشدار داد. جانشین پلیس 
راه استان گفت: در اثر بارندگی هم اکنون محورهای 
بیرجند- قاین، قاین- زیرکوه، قاین- گناباد، حاجی آباد 
- زهان، بیرجند- سربیشه، سربیشه - درمیان، سربیشه 
- نهبندان و بیرجند- خوسف  لغزنده است .توفیقی 
از جمله محورهای  افزود: در برخی محورهای  نیا 
شهرستانهای سربیشه، درمیان و زیرکوه، رواناب در 
آبنماها جاری شده است.وی با تاکید بر رعایت هر چه 
بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست 
از سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکت ناگهانی و انحراف 
به چپ خودداری کنند و فاصله طولی خود را با وسیله 
نقلیه جلویی رعایت کنند.همچنین تمامی نقاط حادثه 
خیز از جمله مسیر رودخانه ها در این بازدید بررسی و 
در صورت لزوم در دستور بازگشایی فوری قرار گرفت 
و اگر در مواردی خاص پلی هم مسدود شده بود 

بازگشایی صورت گرفت . 
بارشهای دیروز  در 5 شهرستان 

بارشهای رگباری در ۵ شهرستان خراسان جنوبی 
آغاز شد. کارشناس هواشناسی استان گفت: از ظهر 
دیروز تا عصر زهان حاجی آباد، درمیان، سربیشه، 
است.بیشترین  داشته  بارندگی  بیرجند  و  فردوس 
بارندگی در زهان با ۵ میلیمتر بوده است.لطفی افزود: 
این بارشها تا اواخر وقت امروز بصورت پراکنده در 
این شهرستانها خواهد بود و امروز و فردا تمام استان 
را دربرمی گیرد و روز دوشنبه شدت بارشها، بیشتر در 

شرق استان خواهد بود.

 تعطیلی برخی از مدارس استان

گروه خبر- در پی هشدارهای سازمان هواشناسی 
در خصوص احتمال بارندگی شدید و وقوع رواناب 
ها،  فرمانداری  و  پرورش  و  آموزش  تصمیم  با  و 
تمام مدارس شبانه روزی روستایی و خوابگاه های 
در  خوسف،  و  قاین  های  شهرستان  در  روستایی 
تمامی مقاطع و همچنین تمام مدارس شهر اسفدن 
و پیش دبستانی های قاین تا روز دوشنبه تعطیل 
تمام  بود. همچنین در شهرستان سربیشه  خواهد 
مدارس روستایی در بخش های مرکزی و درح و 
مدارس روستایی شهرستان بیرجند، کلیه مدارس 
استثنایی شهرستان و دبستان های دخترانه حضرت 
رقیه)س( بیرجند و عالمه اقبال امروز تعطیل است. 
در بخش مود شهرستان سربیشه کلیه دانش آموزانی 

که با سرویس جابجا می شوند  تعطیل شدند.
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 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۳۶- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
آقای عباس سپهری پور فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۴۰۵ صادره از زاهدان به شماره ملی  ۳۶۷2۷۴۰۵2۷ در پرونده کالسه 
۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به پا باغ به مساحت ۳۳۰۵ مترمربع پالک ۱۶۵ 
فرعی از ۴ -اصلي بخش ۵ نهبندان شهر نهبندان واقع در مزرعه سوقات به صورت  انتقال مع واسطه از )مالک رسمي ( محمد گل علی 
حسینا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع 
به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول  به ارائه حکم  قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت مقرر قانوني واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت 

به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱/۲۵  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۱۱
سید مهدی پروين محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۵۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷2۱۶۸۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آدرس شرکت در واحد ثبتی بیرجند به شرح 
 زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید آدرس شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، 
 شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، توحید ، بلوار جماران ، بلوار توحید ، پالک ۰ ، ساختمان کوروش طبقه اول با 

کد پستی ۹۷۱۸۷۱۴۶۵۹ تغییر یافت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۳۱۸۲6(

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات نگین کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۱۴۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱2/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم نرگس حسین پور به شماره ملی ۰۶۵2۳۴۹۱۹۶ و آقای 
حجت قهوه چی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۴۹2 و خانم حانیه قهوه چی به شماره ملی ۰۶۴۰۵۳۱۱۱۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمد مهدی معمار به شماره ملی ۰۹۴۰۵۶۳۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرزاد معمار 
به شماره ملی۰۶۴۰۱۴۹۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - 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 )4۳۱۸۲۸(

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات نگین کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 2۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۱۴۵ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱2/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- خانم نرگس حسین پور به شماره ملی ۰۶۵2۳۴۹۱۹۶ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حجت قهوه چی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۴۹2 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
حانیه قهوه چی به شماره ملی ۰۶۴۰۵۳۱۱۱۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و 
اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای خانم نرگس حسین پور )مدیرعامل ( و آقای 

حجت قهوه چی )نایب رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۳۱۸۲۹(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۵۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷2۱۶۸۰ به 
 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -آقای حسن لشکری به کد ملی ۵۶۳۹۵۹۳۳۹۳ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید لشکری به شماره ملی ۳۶2۱۷۷۰۸2۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
آقای سامان لشکری به شمار ملی ۳۶۱۰۱۷۹2۰۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و 
اسناد تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای سعید لشکری )مدیرعامل( و در غیاب ایشان آقای 

حسن لشکری ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۳۱۸۲۵(

تاسیس شرکت دایان سازه پایا نقش )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/2۱ به شماره ثبت ۵۹۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸2۶۰۱۳۸ 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 و 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، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل شامل )تهیه، نصب، 
نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها ریلی و سیستم های حمل و 
نقل )تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری. دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه 
های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع 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 و 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 وابزار دقیق و 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، همچنین فعالیتهای احیائی منابع طبیعی و آبخیزداری و بوته کاری و مرتع کاری ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و 
ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی 
و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، جماران ، کوچه 
)فرعی2جماران( ، بلوار جماران ، پالک ۰ ، غریبی ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۸۷۱۳۳۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ۱۱2/2۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱۶ نزد بانک صادرات شعبه مطهری با کد 2۰۷ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت 
مدیره: خانم سیده وحیده هاشمی به شماره ملی ۰۶۴۰2۱۳۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. آقای احسان ضیائیان به 
شماره ملی ۰۶۵۱۸۸۵۵۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. آقای مهدی غریبی 
به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۶۴۰۴و به سمت رئیس 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 احسان ضیائیان 
 )مدیر عامل( و آقای مهدی غریبی )رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
 بازرسان: آقای سید امیر خاتمی به شماره ملی ۰۶۴۰2۰۵22۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سمانه نجف نژاد 
به شماره ملی ۰۹۴۱۱۵۴۴۴۰ 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 )4۳۱۸۲7(



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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 اقتصاد ایران محصول
 سوءتدبیر چند دهه است

یک  گفت:  اقتصاددان  صفایی فراهانی،  محسن 
این کشور را غارت  اقتصاد  مشت آدم هستند که 
می کنند. اقتصاد زیرزمینی در حال فلج کردن این 
آنها نگران  را می برد،  کشور است. دارد منافع آن 
ایران  اقتصاد  هستند!  خودشان  پول  نقل وانتقال 
محصول سال 97 نیست، سوءتدبیر چند دهه است 
که با هر تلنگری برون دادهای نگران کننده ای دارد.

وقتی می گویند آب خوردن دست 
غرب است نتیجه اش تحقیر می شود

که  فردی  اینکه  بیان  با  ازغدی  رحیم پور  حسن 
حقیر شده باشد، چیزی برای از دست دادن ندارد و 
هر خیانتی را انجام می دهد، گفت: وقتی می گویند 
شما نمی توانید و حتی آب خوردن دست دشمنان 
غرب است نتیجه اش تحقیر می شود و وقتی تحقیر 

کردند افراد حقیر می شوند.

کواکبیان: اکنون زمان
 یقه گیری از دولت نیست

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی 
زدگان  به سیل  درباره رسیدگی  دولت  به  انتقادها 
اظهار کرد: االن زمان خوبی برای یقه گیری از دولت 
نیست. ما در مجلس مقصران سیل و کسانی که می 
توانستند به مردم بهتر خدمت کنند و نکردند را مورد 
انگاری  سهل  جا  هر  و  داد  خواهیم  قرار   مواخذه 

شده است پیگیری خواهد شد.

پیشنهاد رئیسی به قضات 
دیوان عالی کشور

دیوان  داد که قضات  پیشنهاد  قوه قضاییه  رئیس 
عالی کشور با رویکردی آسیب شناسانه، هر فصل 
آرای محاکم  را که موجب نقض  نکاتی  بار،  یک 
نکات و  این  تا  کنند  تدوین  و  استخراج  می شود 
مصادیق، زمینه ساز تدوین دستورالعمل های الزم 
در  نقایص  و  ها  کاستی  تکرار  از  جلوگیری  برای 
رسیدگی های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر 

آرای محاکم شود.

تحلیل تریتا پارسی
 از اقدام آمریکا علیه سپاه

پارسی(  )تریا  آمریکا  ایرانیان  ملی  شورای  رئیس 
در یک تحلیل در روزنامه گاردین بیان می کند که 
اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران که یکی 
دیگر از تصمیمات اشتباه ترامپ در اثر سیاست های 
توصیه های  و  بولتون  و  پمپئو  جنگ طلبانه 
منفعت طلبانه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 
است موجب محصور شدن دولت آینده آمریکا در 
یک موقعیت دشمنی دائمی با ایران شده و راه های 

دیپلماتیک را می بندد.

اظهارات زیباکالم
 درباره مذاکره با آمریکا

صادق زیباکالم در پاسخ به تحلیل هایی که »هدف 
انتخاب تخت روانچی برای کرسی نمایندگی ایران در 
سازمان ملل را فتح بابی برای مذاکره می دانند«، گفت: 
به هیچ وجه فکر نمی کنم احتمال مذاکره با آمریکا 
وجود داشته باشد. اگر هم روزی روزگاری بخواهد 
مذاکره با آمریکایی انجام شود -که خیلی بعید به نظرم 
می رسد- باید از طرف مقام معظم رهبری تصمیم 

گیری شود و دولت این وسط هیچ کاره است.

متکی: عمر البشیر به اشاره
 بن سلمان سرنگون شد

منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین کشورمان 
در پی تحوالت اخیر در سودان در صفحه توئیترش 
نوشت: عمر البشیر رئیس جمهور سودان در ادامه 
روند سازش سران عرب، به اشاره بن  سلمان در پی 

رابطه سیاسی با رژیم صهیونیستی، سرنگون شد.

پیش بینی معاون روحانی
»CFT« از آینده »پالرمو« و 

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درباره سرنوشت 
»پالرمو و CFT« در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و اینکه گفته می شود بر اساس شنیده ها مجمع به این 
لوایح رأی نخواهد داد، بیان کرد:  امیدمان را همیشه 
و  لحاظ کارشناسی  از  معتقدیم  زیرا  حفظ کرده ایم 
معاون  است.  گرفته  صورت  درستی  کار  مصلحت 
حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: از لحاظ کارشناسی 
الحاق ما به این معاهدات مشکلی برای کشور ایجاد 
داشت. خواهد  هم  زیادی  مزایای  و  کرد  نخواهد 

اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا 
درباره برجام و اینستکس

به  اروپا  اتحادیه  تعهد  بر  اروپا  اتحادیه  سخنگوی 
اقدامات  اروپا  اتحادیه  گفت:  و  کرد  تاکید  برجام 
را مورد  آمریکایی مان  غیرقانونی یک طرفه شریک 
بررسی قرار می دهد. ما به تحریم ها نمی پیوندیم و 
این موضوع نشان دهنده اقدام قوی ما برای حمایت 
از برجام است از آغاز به کار اینستکس بسیار راضی 
تاثیر  می تواند  سازوکار  این  معتقدیم  و  هستیم 
تحریم ها را کم کند و به شرکت های اروپایی برای 
ادامه تجارت مشروع و قانونی با ایران امکان دهد.

عربده های اسرائیل  از روی ترس است

خارجه  امور  وزارت  اسبق  سخنگوی  و  دیپلمات 
رژیم  عربده های  اینکه  بیان  با  کشورمان 
صیهونیستی از روی ترس و استیصال است، گفت: 
اولویت ها  در  باید  روحانی  دولت  دیپلماسی  تیم 
تجدیدنظر کند. حمیدرضا آصفی ادامه داد : رژیم 
تاریک  کوچۀ  در  نتانیاهو  آقای  و  صهیونیستی 

گرفتار شده است و دارد داد می زند.

زمان برگزاری کنکور ارشد 

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳9۸ 
 ۱۳9۸ اردیبهشت  و۶   ۵ روزهای  از  علوم  وزارت 
یافت. تغییر   ۱۳9۸ خرداد   ۲۴ و   ۲۳ روزهای  به 

گفتنی است زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
رشته های گروه پزشکی سال ۱۳9۸ وزارت بهداشت 
از روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳9۸ به روزهای ۲7 و 

۲۸ تیر ۱۳9۸ تغییر یافت.

فروش اینترنتی 
کتاب های درسی آغاز شد

فروش اینترنتی کتاب های درسی پایه دوم تا ششم 
ابتدایی از تاریخ ۱9 فروردین ماه آغاز شده و اولیا 
باید با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی کتاب های 
www.irtextbook.com درسی به آدرس 
نام  یا www.irtextbook.ir نسبت به ثبت 
سال  برای  خود  آموزان  دانش  درسی  کتاب های 
کد  دریافت  و  وجه  پرداخت  با  آینده  تحصیلی 
درسی  کتاب های  نام  ثبت  کنند.  اقدام  رهگیری 

مقطع ابتدایی تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

دالر در کانال 13هزار تومان ماند

صرافی های بانک ها هم اکنون قیمت دالر را برای 
فروش به مردم بدون تغییر قیمت نسبت به آخرین 
قیمت های هفته قبل ۱۳ هزار و 7۴۰ تومان اعالم 
کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۳ 

هزار و ۶۴۰ تومان خریداری می کنند.

مخالفت رئیس کل بانک مرکزی
 با افزایش نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی فضای 
مجازی خود خطاب به بانک هایی که قصد افزایش 
نرخ سود دارند نوشت: در شرایط حاضر افزایش نرخ 
سود کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار 

بیشتر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت.

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان
 برای پرداخت وام به مددجویان

مدیرعامل صندوق امداد والیت در مورد پرداخت 
وام از سوی مددجویان کمیته امداد گفت: در سال 
9۸ مبلغ کل تسهیالت وام مددجویان به ۲ هزار 
همین  بر  و  است  یافته  افزایش  تومان  میلیارد 
مددجویان  از  بیشتری  تعداد  به  می توانیم  اساس 

و نیازمندان وام پرداخت کنیم.

امام صادق علیه السالم فرمودند : 

اِنَّ قائَِمنا اِذا قاَم لَبَِس لِباَس َعلیٍّ علیه  السالم َو  سـاَر بِسیـَرتِِه 

همانا چون قائم ما قیام کند، لباس علی علیه  السالم را بپوشد و بر اساس شیوه و سیره او رفتار نماید. 
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در  که  عزیزانی  کاری  شرایط  دیدن  محمودآبادی- 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( کار می کنند و همچنین 
شرایط افراد تحت حمایت و معلوالن ذهنی و . . . نگاه انسان 

را به زندگی تغییر می دهد.
به  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  گذشته  روز 
مناسبت سالروز افتتاح این بنیاد از مرکز توانبخشی حضرت 

علی اکبر)ع( در بیرجند بازدید کرد.
مهندس علی اصغر آسمانی مقدم کار در این مکان ها را تنها 
به واسطه عشق و عالقه ذاتی دانست و گفت: هر کدام از این 
مددکاران عزیز دارای ار خودگذشتگی ویژه ای هستند که 

کار هر انسانی نیست.
وی بازدید از مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند 
را به همه همشهری ها و هم استانی های خراسان جنوبی 
توصیه کرد و افزود: با دیدن نحوه زندگی افرادی که این جا 
تحت حمایت هستند انسان نعمت سالمتی را با پوست و 

گوشت و استخوانش درک می کند.

وی اضافه کرد: من و همکارانم در این بازدید یک ساعته 
نکاتی مد نظرمان قرار گرفت که مهمترین آن سختی کار 

در این مکان بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اطالعاتی که از مدیر 
عامل مجتمع گرفته بود اشاره کرد اینکه سرانه بهزیستی 
برای هر کدام از معلوالن آن هم با شرایط ویژه و داروهای 

خاص تنها مبلغ ۶۴۰ هزار تومان است.
مهندس آسمانی مقدم یادآور شد: برای کمک به این مرکز 
الزم نیست حتما به شکل نقدی باشد کمک به انحای 
و خواربار  تا حبوبات  گرفته  البسه  و  پوشاک  از   مختلف 

می تواند باری از دوش مسئوالن اینجا کم کند.
وی گفت: همین طور که این مرکز تاکنون به واسطه کمک 
مردم اداره شده است از این پس نیز با توجه و حمایت مردم 

به کارش ادامه خواهد داد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه تعدادی 
توانبخشی مختلف  های  بخش  از  نهاد  این  کارکنان   از 

توانبخشی  از بخش های مختلف  اکبر)ع(  علی  حضرت 
اعم از کارگاه های جامع حرفه آموزی و تولیدی حمایتی، 
آسایشگاه پسران، آسایشگاه دختران، مجتمع خانه امید 

سالمندان و کلینیک های توانپزشکی بازدید کرد.
نیز ضمن  این مرکز  عامل  اکبری مطلق مدیر  مهندس 
توضیحاتی درباره هزینه های  بازدید کنندگان  همراهی 
نگهداری، نیازمندی های دارویی،پوشاک و ... توضیحاتی را 

ارائه داد.
 وی در پایان از حضور  گرم و صمیمی مهندس آسمانی مقدم
)مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی(، 
معاونین و هیئت همراه ایشان، تشکر و قدردانی کرد و گفت: 
حضور بی منت و ماالمال از مهر و عطوفت و بذل و بخشش 
شما به مناسبت صدور فرمان تاسیس بنیاد مسکن انقالب 
انقالب، در جمع معلولین  به فرمان رهبر فقید  اسالمی 
اکبر )ع( بیرجند ضامن توفیق  توانبخشی حضرت علی 
 روزافزون تان در امر خدمت رسانی به بندگان خداست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بازدید از مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر  )ع( مطرح کرد:

بازدید از این مرکز دید انسان را در زندگی تغییر می دهد
عکس: محمودآبادی

آیین  و  کار  قانون  ماده ۱۳۱  استناد  به   
نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 
۹۷/۱۲/۱۵  مجمع عمومی عادی و جلسه 
سایر  و  مدیره  هیئت   ۹۷/۱۲/۲۵ مورخ 
مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک 
از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
انجمن که از تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵  به مدت سه 
سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب 

شده اند به شرح ذیل می باشد. 
رئیس  مقدم  دیمی  حمیدرضا  آقای    -۱
هیئت مدیره  ۲- آقای محمد فرخنده نایب 
رئیس هیئت مدیره  ۳- آقای عبدالواحد 
صالحی خزانه دار هیئت مدیره  ۴- آقای 
مدیره  هیئت  دبیر  نجارباشی  الیاس  
۵-  آقای یاسر بهدانی  عضو اصلی هیئت 
مدیره  ۶- آقای مرتضی تلواری  عضو اصلی 
هیئت مدیره  ۷- آقای علیرضا نصرآبادی 
عضو علی البدل هیئت مدیره  ۸ - آقای 
سعید داوری عضو علی البدل هیئت مدیره  
۹-  آقای محمدرضا  گازارپور بازرس اصلی  
انجمن  ۱۰- آقای وحیدرضا نخعی  بازرس 
علی البدل انجمن . انجمن صنفی  مذکور 
به شماره ۱۳۸ - ۳ / ۲ - ۱۲ در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه 
کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد 
آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر 
به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن 

معتبر خواهد بود.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

آگهی نتیجه تجدید انتخابات 
انجمن صنفی کارفرمایی 

سازندگان مسکن و ساختمان 
استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی حامی آب وآبادانی 
بانک کشاورزی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و با 
توجه به معضل بحران آب در کشور، این بار وارد عرصه فرهنگی ترویج 
 مصرف درست و بهینه آب از طریق معرفی نماد و عروسک ) آب بان ( 

شده است. 
آب بان به معنی محافظ و نگهبان آب می باشد.

روز جمعه مورخ ۹۸/۱/۲۳ مدیر و کارکنان بانک کشاورزی استان با 
حضور در پیاده روی خانوادگی آدینه ۲۵ که به همت هیئت ورزش 
های همگانی و ستاد نماز جمعه و سایر ارگان ها برگزار گردیده بود ، 
با شرکت عروسک آب بان در میان جمعیت ، ضمن افزایش بر شور و 

نشاط پیاده روی از حفظ منابع آبی کشور حمایت نمود.
همچنین پرداخت کمک هزینه سفر عتبات و اهدای پنج فقره کارت 
هدیه هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به قید قرعه به شرکت کنندگان 

از اقدامات این بانک بود.


