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ارتش،  چشمه جاری امنیت
 پیروزی انقالب اسالمی ایران به مذاق 
استعمارگران جهان خوش نمی آمد و از 
همان روزهای ابتدایی هرطور که شده 
واکنش نشان داده و علیه مردم و نظام 
اسالمی اقدام می کردند. برخی در همان 
انحالل  در  ، سعی  انقالب  کار  ابتدای 
ارتش داشتند و ارتش در حساس ترین 
شرایط خود قرارگرفته بود. اما با این حال 
مردم و نظام هرگز همراهی ارتشیان با 
مردم را فراموش نکردند و معمار کبیر 
نهاد  این  حامی  همواره  نیز  انقالب 
بودند. امام خمینی )ره( با قاطعیت تمام 
داشتند  تاکید  ارتش  حفظ  بر ضرورت 
یکپارچکی  و  اقتدار  حفظ  جهت  در  و 
و وحدت ارتش ... )ادامه در صفحه 2(
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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی:

تمامی محورها  بازگشایی شد
صفحه 5

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
اینکه  بیان  با  با اصحاب رسانه  در نشست خبری 
سازان  مجسمه  میزبان  نهبندان  کجی  تاالب 
فرهنگی   رویداد  این  در  گفت:   شود،   می  کشوری 
دومین جشنواره  به  کشور  استان  از ۱۰  گروه   2۵
زاده  نبی  یافتند.  راه  نهبندان  کجی  تاالب  ملی  
به  قبلی  دوره  در  که  جشنواره  این  کرد:  عنوان 
با توجه  علت خشکسالی برگزار نشد، خوشبختانه 
به بارش های اخیر، امسال برگزار می شود و شاهد 

یک همایش بزرگ است... مشروح در صفحه ۵

تاالب کجی نهبندان
  میزبان مجسمه سازان  و هنرمندان

صفحه 6

 

 اگر خدمات ارتش در ابتدای 
انقالب نبود، سپاه امروز را نداشتیم

صفحه 6

 

ارتِش امروز ، متدین تر  و
 کارآمدتر از همیشه است

 

 

صفحه 6

صفحه 6

اصالح طلبی با براندازی
 در یک خانه جمع نمی شود

هرچه می خواهند بگویند ؛ 
آینده ایران روشن است

جناب سرهنگ حسن علی زمانی 
فرماندهی محترم مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( 

نزاجا  و پرسنل سختکوش
ارتش،  تبلور استقالل و آزادی مردمی است که آوازه غیرت 

و همبستگی شان، واژه های پوالدین جهان را درنوردیده است
 ۲۹ فروردین ماه، فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسالمی

را خدمت شما بزرگواران و حافظان امنیت تبریک گفته و برایتان از 
درگاه احدیت سالمتی و توفیق روز افزون آرزومندیم.

مدیریت،  پرسنل و مالکین اتوبوس شرکت های مسافربری
 شماره ۸ لوان نور و شماره ۴ میهن نور

۲۹ فروردین ماه

روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و تقارن آن با ایام شعبان المعظم 

بر تمامی غیور مردان و دالوران ارتشی
این مرز و بوم مبارک باد

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالرضا )علیه السالم( 

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

 شادروان حاجی قربان دستگردی 
)پدر آقایان دستگردی میدان تره بار و قالیشویی ایران(

شرکت نمودند به اطالع می رساند: جلسه یادبودی روز جمعه 
98/1/30  از ساعت 10 الی 11 صبح در محل مسجد توحید  
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های دستگردی و سایر بستگان

به مناسبت درگذشت 

مرحومه حاجیه خانم نُطمی ماهگلی
 )مادر گرامی آقای محمدحسن جلیلی( 

جلسه ترحیمی روز جمعه 98/1/30 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل هیئت 
محبین االئمه )ع( واقع در خیابان مدرس 23 برگزار می گردد.

خانواده های جلیلی و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و ترحیم

 مرحومه سیده زهرا حسین پور 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده 

فردا جمعه 98/1/30 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل حسینیه جواداالئمه )ع( 
واقع در خیابان مدرس )جنب استانداری( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خوشرو ، حسین پور

جناب آقای دکتر محسن صفاریان
درگذشت پدر گرامی تان شادروان حاج علیرضا صفاریان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و غفران 
الهی و برای شما بزرگوار و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

فورگی نژاد

همکار گرامی جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر عزیزتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده،  از درگاه باریتعالی علو درجات آن مرحومه و آرزوی صبر و سالمتی برای شما و سایر بازماندگان 

آن عزیز از دست رفته را داریم.

دکتر حمیدرضا مشرقی مقدم - دکتر فاطمه اسالمی

جلسه گرامیداشت اولین سالگرد  ارتحال بزرگ خاندان 

حاج محمد ابراهیم احسانبخش
روز جمعه 98/1/30 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 

حسینیه پایین شهر )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده احسانبخش و اقوام وابسته

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

 زنده یاد حاج علیرضا صفاریان 
)کارمند بازنشسته بانک ملی(

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه 98/1/29 

از ساعت 16:15    الی 15 : 17 در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار 
 می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های صفاریان و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

کربالئیه فاطمه زهرا خائف 
)همسر محمود علی بهادرزهی(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/1/29 از ساعت 16 الی 17 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خائف ، بهادرزهی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان عباسعلی سمن
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/1/29 از ساعت 15 الی 16 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: سمن ، جاهد ، هریوندی ، کیانی ، حاجی پور 
و سایر بستگان

همسر عزیز و مادر مهربان مان سرکار خانم مریم شیدایی
  توفیق ورود به دروازه های علم و دانش یکی از موهبت هاست از سوی خداوند علیم. با کمال مسرت و شادمانی

 قبولی تان را  در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ رشته روانشناسی تربیتی
تبریک می گوییم و امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و پشتکار مثال زدنی تان پله های ترقی را 

یکی پس از دیگری طی کنید.

از طرف همسرت مهدی و فرزندانت کمیل، سهیل و نازنین زهرا

باز هم ثانیه ها در زمانی می ایستد
 که نگارش تلخ ترین حادثه زندگی ماست

پـدرجـان
۱۱ سال از هجرت ناباورانه ات می گذرد، اما هنوز جویبار خوبی ها 
و خاطرات مهربانی تو در قلب ما جاریست. در این روزها که یادآور 
خاطره تلخ هجرت توست، چشمان خیس مان را به نگاه مهربان 

مادری می دوزیم که تجلی حضور تو در میان ماست.
نامت ماندگار و یادت جاودان باد

خانواده اسکندری

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان 
با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

اداره کل زندانها  شرح در صفحه3

مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه صنعتی 
با موضوع انجام کلیه فعالیت های خدماتی ، 

نظافتی ، پشتیبانی و نگهداری 
و توسعه فضای سبز      شرح در صفحه 2

مزایده عمومی 
موسسه خدمات درمانی میالد 3 

شرح در صفحه آخر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای )نوبت اول( اداره کل 
زندانهای خراسان جنوبی  شرح در صفحه3

 زنده یاد حاج ایرج اسکندری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

شادروان حاج علی گلرو
را به  اطالع کلیه دوستان و همشهریان عزیز می رساند:

مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه 98/1/29 
 ساعت 14 از محل سالن غسالخانه )بهشت متقین(

 برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت
 آن مرحوم روز جمعه 98/1/30 از ساعت 9  الی 10 صبح 
  در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی ( برگزار  می گردد 

خانواده های گلرو و فامیل وابستهتشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
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 ارتش ، چشمه جاری امنیت
*امین جم

کار  ابتدای  در همان  برخی  از صفحه 1(  )ادامه   ...
انقالب ، سعی در انحالل ارتش داشتند و ارتش در 
حساس ترین شرایط خود قرارگرفته بود. اما با این 
حال مردم و نظام هرگز همراهی ارتشیان با مردم را 
فراموش نکردند و معمار کبیر انقالب نیز همواره حامی 
این نهاد بودند. امام خمینی )ره( با قاطعیت تمام بر 
ضرورت حفظ ارتش تاکید داشتند و در جهت حفظ 
اقتدار و یکپارچکی و وحدت ارتش ، سخنان زیادی 
را مطرح کردند. اما یکی از تاریخی ترین اتفاقات ، 
پیام رهبر انقالب در 29 فروردین 58 خطاب به ملت 
بود که همین موضوع هم باعث شد سنگ بنای روز 
ارتش  نیز  ساله  این چهل  در  شود.  گذاشته  ارتش 
همواره پشتیبان مردم و نظام بوده و در هیچ برهه 
ای خود را جدای از این دو در نظر نگرفته است.با تمام 
تفرقه افکنی های دشمنان ، باز هم ارتش با صالبت 
و اقتدار به کار خود ادامه داد و خللی در عملکرد ارتش 
ایجاد نشد. ارتش جمهوری اسالمی ایران همواره و 
در هر شرایطی پای آرمان ها و اهداف نظام ایستاد.
افرادی که خاضعانه در برابر مردم رفتار کردند و به 
قول رهبر معظم انقالب ، شعار “ارتش فدای ملت” را 
در عمل نشان دادند. بحران سیل اخیر نیز دوباره ارتش 
را به میدان آورد و جهادگرانه از هرچه داشتند، حتی 
جان خود، برای مردم مایه گذاشتند.یکی از عزیزان می 
گفت وقتی در مناطق سیل زده غیورمردان ارتش پای 
کار آمدند و با لباس نظامی به کمک مردم شتافتند، 
احساس امنیت و آرامش توامان برای مردم تداعی 
شد. برادران ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
های مختلف فعالیت خود تمام توان را به کار گرفتند و 
رشادت ها کردند. با توجه به کشورهای همسایه ایران 
که برخی جوالنگاه نیروهای تروریستی هم هستند، 
کار مرزبانی ارتش نمود بسیار بیشتری پیدا می کند. 
مرزبانان غیور که به شهادت خود نظامیان ، خالصانه 
ترین خدمت را به این مرز و بوم کرده و در سخت 
ترین شرایط پای کار بوده اند. بی منت و چشمداشت 
و در سکوت کامل وظیفه خود را با جان و دل انجام 
داده و این امنیت سرشار را برای کشور به ارمغان 
آورده اند.طبق گفته سرلشکر باقری، ارتش وظیفه 
مرزبانی دو استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
را برعهده گرفته است. همین امر وظیفه این عزیزان 
برای تامین امنیت استان در برابر خطرات بی شمار 

آن سوی مرزها را سنگین تر می کند. 
خطراتی که می توانست به سادگی تا قلب ایران 
نیز نفوذ کند اما مرزبانان غیور ارتش حتی از ورود 
اندک متجاوزی به خاک کشور جلوگیری کرده اند.
حاال با فرا رسیدن روز ارتش ، جا دارد از خدمات و 
رشادت ها و جوانمردی های خالصانه این عزیزان در 
راستای حفظ نظام و امنیت کشور ، تشکر کرده و 
عمر با عزت را برای تمامی فعاالن این نهاد انقالبی 

از خداوند متعال مسئلت نماییم.

حداکثر قیمت گوشت گوسفندی مرغوب 75 هزار تومان

صداوسیما- معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به افزایش عرضه دام 
گفت: مردم و مصرف کنندگان گوشت قرمز از پرداخت هر گونه وجه اضافی و بیشتر از نرخ تعیین شده 75 هزار تومان به واحدهای 
عرضه کننده گوشت قرمز خودداری کنند.تهوری افزود: همچنین قیمت ران گوسفندی 80 هزار تومان تعیین شده است.

معرفی برترین های جشنواره نوجوان سالم

با  سالم  نوجوان  جشنواره  هشتمین  صداوسیما- 
این  در  داد.  پایان  خود  کار  به  ها  برترین  معرفی 
از 9 هزار و 9 دانش  اثر  جشنواره 7 هزار و 870 
آموز دوره های ابتدایی و متوسطه استان به دبیرخانه 
ارسال شد که از این تعداد ۳۴0 اثر به مرحله استانی 
آثار  عنوان  به  اثر  داوری، 72  از  پس  و  یافت  راه 
منتخب استانی معرفی شدند. برگزیدگان در دوره 
ابتدایی در رشته های نقاشی و انشاء نویسی و در 
دوره متوسطه در رشته های مقاله، عکس، نقاشی، 
معرفی شدند.ترویج شیوه  فیلم  و  دیواری  روزنامه 
های زندگی سالم، تاکید بر خودباوری های اعتقادی 
اهداف  جمله  از  پرخطر  رفتارهای  از  پیشگیری  و 
برگزاری این جشنواره است. 15 اثر برگزیده جشنواره 

نوجوان سالم به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

ماماها، در صدر پرونده های
 قصور پزشکی استان

بیشترین پرونده های قصور پزشکی مربوط به شکایت 
 از ماماها در پزشکی قانونی خراسان جنوبی است.
به گزارش  صدا و سیما، مدیرکل پزشکی قانونی 
پرونده قصور پزشکی در  پارسال ۳7  استان گفت: 
کمیسیون های تخصصی این اداره کل بررسی شد 
که نسبت به مدت مشابه، ۳9.1 درصد افزایش دارد. 
جعفرزاده افزود: از این تعداد پرونده بررسی شده، قصور 
پزشکی در 21 پرونده محرز و برای 11 پرونده حکم 
برائت صادر شد. وی از افزایش پرونده های شکایت 
از ماماها در سال 97 خبر داد و گفت: متاسفانه از 10 
پرونده شکایت از ماما در سال 97، 8 مورد آن مشمول 
صدور حکم قصور شد. وی همچنین گفت: تعداد 
پرونده تشکیل شده مصدومان حوادث ترافیکی سال 
97 در پزشکی قانونی استان ۴ هزار و 169 مورد بوده 
 است که نسبت به آمار ۳ هزار و 109 پرونده سال 96 ،

۳۴.1 درصد افزایش دارد.

یادواره شهدا با عنوان “حماسه آفرینان 
جاودان” در بیرجند برگزار شد

تسنیم- طی مراسمی با حضور مسئوالن، خانواده های 
شهدا و دانش آموزان یادواره شهدا با عنوان “حماسه 
آفرینان جاودان” در دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا 
)ع( بیرجند برگزار شد. مدیر موسسه فرهنگی آموزشی 
امام حسین سیدالشهدا)ع( در این مراسم ضمن تبریک 
روز جوان اظهار کرد: برگزاری این یادواره ها برای جوانان 
تجدید میثاقی با شهدا است.  قنبری یادآور شد: امید 
است همه ما بتوانیم رهروان راه والیت، امام حسین)ع( 

و تداوم راه شهدا باشیم.

نسرین کاری - برات به معنای آزادی و رهایی 
که  است  سنتی  برات  چراغ  حسنه  سنت  است. 
کمتر کسی در خراسان جنوبی از آن بی خبر باشد. 
مردم خونگرم خطه کویری خراسان جنوبی در ماه 
شعبان خود را برای سنت برات آماده می کنند و در 
نیمه های ماه شعبان هر سال یعنی روزهای دوازدهم 
تا چهاردهم شعبان با برگزاری مراسم مذهبی به نام 
برات یاد مردگان خود را زنده نگه  داشته و برای آمرزش 
آنها خیرات می دهند. مردم خراسان جنوبی به حس 
نوع دوستی شهرت داشته  و دارند هرچند متاسفانه 
این سنت حسنه در سال های اخیر به دلیل اسراف و 
رسوم دست و پا گیر و گاها اشتباه، معنویت گذشته 
 را ندارد. چه خوب  است مردم نوع دوست استان

طریق  از  را  خود  درگذشتگان  برای  برات  چراغ 
 کمک به زنده ها مخصوصا نیازمندان روشن کنند. 

اسالم تاکید زیادی مبنی بر
 کمک به خویشاوندان و همسایگان دارد

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(  
در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: اسالم تأکید زیادی 
مبنی بر کمک به خویشاوندان و همسایگان نیازمند 
دارد و در موقعیت کنونی این موضوع نیازمند درک 
باال و هوشیاری مردم است که کمک های خود را در 
قالب کمک های نقدی و یا غیرنقدی ساماندهی کرده 
 و با نیت کمک و شادی روح درگذشتگان اقدام کنند.

محمدحسن اکبری مطلق با بیان اینکه متاسفانه 
اخیرا در پی مشکالت مالی، مشارکت های مردمی 
به موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( تا 50 
مثال  عنوان  به  افزود:  است،  یافته  کاهش  درصد 
همیشه گوشت مصرفی مددجویان توسط خیران 
اهدا می شد ولی اخیرا مجبور شده ایم در دو نوبت 
با یارانه های دولتی گوشت مورد نیاز معلوالن را تهیه 

کنیم..
وی با اشاره به اینکه امروز در همه مصائب و مشکالت 
دولت تکیه گاه اصلی اش همین مردم است، ادامه 

داد: در حوادث اخیر مثل سیل در استان و سایر 
مناطق کشور مردم ثابت کردند که تا چه اندازه نوع 
دوست اند و همیشه اولین ها هستند. وی با بیان 
اینکه باید بتوانیم کمک های خود را بیشتر به دست 
افراد نیازمند واقعی برسانیم، اظهار کرد: اگر دیدگاه 
که  یابد  تغییر  گونه ای  به  جنوبی  خراسان  مردم 
مخارج در مسیر درست کمک به نیازمندان آبرومند 
هزینه شود تا برای حفظ آبرو با سیلی صورت خود 
را سرخ نگه ندارند و این کار نه فقط به عنوان باقیات 
الصالحات بوده بلکه کمترین رهاورد آن احساس 
آرامش در زندگی فردی واجتماعی است. مدیرعامل 
موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( تاکید کرد: 
مردم استان در مناسبت های گوناگون که از اجداد 
ما  به ارث رسیده، نشان داده اند که برای مشکالت و 

رفع درد دیگران از جان مایه می گذارند.
حرکت های مردمی توسط مسئوالن 

جهت داده شود
اکبری مطلق با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی به 
دلیل ِعرق ملی و مذهبی زیادی که دارند در برات و 
تاسوعا و عاشورا بهترین نمایش را به صحنه آورده اند، 
ادامه داد: الزم است این حرکت ها توسط مسئوالن 
جهت داده شود و به سمت و سوی درست هدایت 
گردد. وی با اشاره به اینکه اسراف یکی از آسیب هایی 
است که در روز برات مشاهده شده و باید تدابیری 
اندیشیده و جلوی این آفت گرفته شود، یادآور شد: از 
یک برات تا برات بعدی حدود 1000 نفر  در بیرجند 
فوت می کنند که اگر خرج براتی آنها را 300 هزار 
تومان حساب کنیم حدود 300 میلیون فقط در 

قبرستان بیرجند هزینه می شود. 
وی افزود: زمانی که این مبلغ را برای کل استان در نظر 
 بگیریم بالغ بر چند میلیارد در یک روز هزینه می شود!

باالی 24 درصد در خراسان جنوبی 
تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

وی با بیان اینکه میانگین نیازمندان  تحت پوشش 

نهادهای حمایتی  در کشور 12 و نیم درصد است، 
یادآور شد این درصد در خراسان جنوبی باالی 24 
درصد است که نشانگر نوع دوستی این خطه می باشد.
وی تاکید کرد: هم چنانچه که اکنون سیل زده ها 
در اولویت هستند، نذورات باید براساس نیازسنجی 
باشد و مردم آگاه شوند تا نذورات براتی آنها به سمت 

درست هدایت می شود. 
450 معلول و سالمند در موسسه 

حضرت علی اکبر )ع( زندگی می کنند
مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
با اشاره به اینکه در این موسسه تعداد 450 معلول 
ذهنی و سالمند زندگی می کنند، افزود: ما می 
 خواهیم این افراد زندگی کنند، نه فقط زنده باشند
 و این متکی به اعانات مردم شریف خراسان جنوبی است. 
مجموعه  این  در  اینکه  بیان  با  مطلق  اکبری 
همچنین کاردرمانی، آب درمانی و ارتوپد فنی فعال 
است، افزود: نتیجه کار تیم توانبخشی در نهایت 
ایجاد استقالل عملکرد و بهبود وضع توانخواه است 
اکبر)ع(  علی  حضرت  توانبخشی  مددجویان  که 
و  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  خدمات  از  بیرجند 
تاکید کرد:  استفاده می کنند. وی  فنی  ارتوپدی 
بزرگترین سرمایه این موسسه اعتماد مردم بوده که 

در خراسان جنوبی کمک هایی که به این موسسه 
از  بیشتر  می شود  خیریه  موسسه های  سایر  و 
کمک های مردمی سایر استان ها به موسسات این 
چنینی است. وی ضمن اشاره به مرکز دندانپزشکی 
اکبر )ع( یادآور شد: تمام  موسسه حضرت علی 
تعرفه ها و خدمات دندانپزشکی در این مرکز با 
 50 درصد تخفیف برای نیازمندان ارائه می شود.

کمک به نیازمندان بهترین 
خیرات برای اموات

و  ثابت  پایگاه  برات 3  روز  در  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  تشکیل  آرامستان  در  سیار  پایگاه  یک 
 10 تنها  استان  خانوار  هزار   200 اگر  افزود: 
تومان  میلیارد  دو  کنند  هزینه  تومان  هزار 
می شود هزینه   این  با  که  می شود   جمع آوری 
  به فرشتگان و مددجویان موسسه کمک شایانی کرد.

وی تاکید کرد: همشهریان و خیران مطمئن باشند 
آنها صرف  نقدی  غیر  و  نقدی  و کمک  آنها  نذر 
نیازمندان  درمانی  و  بهداشتی  امور  و  خوراکی 

براساس اولویت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مطمئنا اثرات مثبت این کار 
خیر را همشهریان در زندگی خود خواهند دید همان 
 طور که من و همکاران در موسسه شاهد بوده ایم. 

مدیر عامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در گفتگو با آوا بیان کرد:

نذر برات  با طعم مهربانی
عکس: خیرآبادی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاروزی شهرستان فردوس )سهامي خاص( 

ثبت شده به شماره: 1178 و شناسه ملی: 14003462061
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس )سهامی خاص( 
مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور در ساعات 9 
و 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/02/10 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی واقع در شهرستان 

فردوس بلوار امام رضا )ع( برگزار مي گردد.
بدینوسیله از نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن معرفي نامه از تشکل/

اتحادیه/تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده:ارائه گزارش هیئت  مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس 
شرکت درخصوص عملکرد شرکت منتهی به 97/09/30 - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه ، حساب 
سود و زیان ( شرکت برای سال مالی منتهی به 97/09/30 - بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود 
سالیانه شرکت - بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان 
شرکت- بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه 

بازرس قانونی شرکت - انتخاب حسابرس - تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
* ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در 

 هیئت مدیره صندوقدفتر صندوق آماده مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه صنعتی بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و 
پشتیبانی و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی بیرجند

شرح مختصر کار: 1- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی 
و پشتیبانی و نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی  بیرجند در قالب به کارگیری 
 حدود 7040 نفر ساعت کار مورد نیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک  لیست ارزشیابی.

مدت  زمان اجرا: دوازده ماه )یک سال شمسی(  
شرایط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته خدمات عمومی با تاریخ معتبر از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید صالحیت ایمنی الزم. 
قیمت اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 500.000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 4001093703022182 
با شبای 270100004001093703022182 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز 365093780123102001401200000010 و ارائه فیش آن 
به دبیرخانه مرکزی دانشگاه جهت خرید اسناد.  ب( پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان )pos( در دبیرخانه 

مرکزی دانشگاه. ج( پرداخت اینترنتی و دریافت الکترونیکی اسناد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 1.680.000.000ریال )یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون( و به یکي 
از صورت های مشروحه زیر در پاکت » الف« تحویل گردد. الف - ضمانت نامه بانکي به نفع دانشگاه صنعتی 
بیرجند.  ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره حساب 472339443 )حساب سپرده 

حسن انجام کار دانشگاه، بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند(. ج- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه.
تبصره: ضمانت نامه بانکی می بایست غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید به مدت یک دوره سه ماهه دیگر که توسط یکی از بانک های داخلی 

به نام دانشگاه صنعتی بیرجند صادر شده باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: بیرجند- میدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- 
دانشگاه صنعتی بیرجند- دبیرخانه مرکزی. زمان دریافت اسناد مناقصه و زمان تحویل پیشنهادها: 
اداری سه شنبه 1398/02/3 و زمان تحویل  پایان وقت  تا  از روز پنجشنبه 1398/01/29  دریافت اسناد 
پیشنهادها تا پایان وقت اداری شنبه 1398/02/14 تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: ساعت 12 ظهر 
روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 در محل ساختمان اداری آموزشی شماره یک - طبقه  همکف دفتر ریاست 
دانشگاه )حضور نماینده شرکت با معرفي نامه کتبي درهنگام بازگشایی پاکات"ج" توسط کمیسیون مناقصه 
بالمانع مي باشد)تصریح این نکته که صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و 
ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت 

به صرفه و صالح خود هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید. تلفن تماس: 05632391000
دانشگاه صنعتی بیرجندهزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی یک مرحله ای 1237-98 و تجدید مناقصه 97-1233/1
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:.  شماره: 67/360  تاریخ: 98/1/28

مدتنوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
ساعت

 بازگشایی

197 -1233/1
تجدید مناقصه خرید تابلو برق راه انداز به تعداد مجموعاً 23 دستگاه 

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 13.440.000.000در دو نوع سافت استارتر و درایو با قدرت 5.5 تا 73.5 کیلووات
672.000.000

 60
12روز

398 -1237
خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز به میزان مجموعاً 174تن معادل 

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 1258216.121.804.400متر در اقطار مختلف 3.4 و 6 اینچ و ضخامت 4.5 تا 7.11 میلیمتر
807.000.000

 30
12:10روز

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/01/29 الی 1398/02/04      2(تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14:30 مورخ 1398/02/16
3(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1398/02/17- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

4( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813- 97175  5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد. ضمناً : کلیه 
 www.setadiran.ir مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 

 انجام خواهد شد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب 
و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره 

امور حقوقی قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیامور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق 
حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان 

)سهامی خاص(  ثبت شده به شماره 224 و شناسه ملی 1400012718۹ 
به اطالع کلیه  صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی ریحانه النبی 
 شهرستان سرایان )سهامی خاص ( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات 10 و 11 صیح روز دوشنبه مورخ 98/2/9 در محل سالن اجتماعات 
کشاورزی جهاد  خیابان  )عج(  عصر  ولی  بلوار  سرایان  شهرستان  آدرس  به  سرایان  کشاورزی  جهاد   مدیریت 
 مدیریت جهاد کشاورزی برگزار می گردد. بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت 
به عمل می آید با در دست داشتن اصلی معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت و شناسه ملی، تاریخ ثبت 
کد ملی و تاریخ تولد )روز/ ماه / سال( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده( برای افراد حقوقی و 
یا در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقیقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1( ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس 
شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 97/9/30  2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب 
سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 97/9/30  3( بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود 
سالیانه شرکت 4( بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان 
شرکت  5( بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه 
بازرس قانونی شرکت 7( انتخاب حسابرس 8( تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 9( تعیین 
حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: بررسی و تصویب نقل و انتقال 
سهام * ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم 

هیئت مدیرهدر دفتر صندوق آماده می باشد.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 162 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای جواد شاعر در روز دوشنبه مورخ 1398/2/23 ساعت  10 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

تاریخ انتشار: 1398/1/29     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندبه این اداره تسلیم نمایند.
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پنجشنبه *29 فروردین 1398 * شماره 4327

استقرار 155 مسئول ایمنی در کارگاه های تولیدی

صداوسیما  - 155 نفر مسئول ایمنی در کارگاه های تولیدی خراسان جنوبی مستقر شدند . مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در راستای اجرای طرح خودبازرسی 
درون کارگاهی، پارسال برای 211 نفر معرفی شده از سوی کارفرماها به عنوان مسئول ایمنی، پرونده تشکیل و برای توانمند سازی این افراد 11 هزار و 816 نفر ساعت آموزش 

های ایمنی برگزار شد. رکنی افزود: از بین افراد معرفی شده 155 نفر موفق به اخذ گواهی تایید صالحیت شده اند که امسال در کارگاه های تولیدی استان مستقر شدند.
سالم علیکم. به روز برات نزدیک می شویم، رفتن بر 
سر قبور اموات و ذکر فاتحه برای اموات مفید، ولی توزیع 
کیک،کلوچه و امثالهم در حالی که خانواده های سیل 
زدگان چشم به راه کمک های ما هستند چقدر فایده 
دارد، خدا می داند؟ بیایید کار و سنت خوبمان را به کاری 
خوبتر تبدیل نماییم و مردم سه استان خراسان دست در 
دست هم هزینه ایام برات که احتماال چند صد میلیون 
تومان می شود، به آنها هدیه نماییم. انشاا... که اموات اجر 

و بهره  بیشتری خواهند برد.
915...761
امام حسین )ع(: هر مسلمانی که به گروهی از مسلمانان 
خدمت کند خداوند متعال به تعداد آنان، خدمتگزارانی 
را در بهشت به او عطا خواهد کرد. پس از هشدارهای 
هواشناسی و احتمال وقوع سیل در استان بسی شایسته 
است از حسن تدبیر و زحمات شبانه روزی جناب آقای 
حسین قاسمی، دهیار محترم روستای ماسن )بخش 
القورات( برای رسیدگی و کمک رسانی به اهالی روستا 
در جهت کاهش خسارت های احتمالی ناشی از سیل 
تشکر و قدردانی نماییم. بی تردید یاری رساندن مثال 
آینه وظیفه شناسی، تعهد و نیت  زدنی این بزرگوار، 
خیرخواهانه می باشد. تالش های بی وقفه تان را قدر 
می نهیم و هیچ گاه خاطره سخت کوشی تان را از یاد 

نخواهیم برد. درود به همت بلندتان 
915...079
سالم، فضای روبروی استخر واقع در خیابان غفاری 
به سمت آوینی تاریک و خفه هست و خیلی از جوان 
ها میان اینجا و از تاریکی سوء استفاده و  مواد مخدر 
و  فضا  این  حال  به  فکری  لطفا  کنند.  می  مصرف 
آسودگی خاطر رهگذران به ویژه ها خانم ها بکنید. از 

طرف جمعی از اهالی خیابان سمن و یاسمن 
937...686
با سالم، آیا وقت آن نرسیده شهرداری محترم نسبت به 
زیبا سازی و آسفالت خیابان استقالل و آسفالت کوچه 

های فرعی و لکه گیری آن اقدام نمایند.
915...345
زحمتکش  خدمتگزاران  خدمت  خداقوت  و  سالم  با 
با  خواستارم  عاجزانه  بیرجند.  شهر  اسالمی  شورای 
شهردار عزیز و توانمند هر چه بیشتر همکاری و یاری 
بفرمایید تا مشکالت مردم کمتر و دعای خیرشان بدرقه 

راهتان باشد. اجرکم عندا...
915...368
خواهشمندیم نسبت به زیباسازی فضای درختان کاج 
واقع در میدان غفاری به سمت آوینی اقدام فرمایید تا 

ورودی آوینی از این حالت تاریک در آید. 
933...373
احساس وظیفه می کنم بتوانم مشکلی از مردم دستگرد 
را به گوش مسؤالن برسانم با توجه به افزایش جمعیت 
در این شهرک بزرگ. نگهداری سگ ها،گاوها،گوسفند 
و غیره درحال افزایش می باشد. دهیاری، شورا، مرکز 
بهداشت روستا رسیدگی نمی کنند. چون خودشان که 
ساکن دستگرد نیستند بفهمند ماچه می کشیم واقعا ما 
چه گناهی داریم که ساکن دستگرد شدیم. شما رو بخدا 
قسم می دهم درد ما رو به هر مسئولی که می تواند 

کاری انجام بدهد برسانید
915...460

شرحی از خدمات بنیاد مسکن بیرجند
 در چهلمین سالگرد تاسیس این نهاد انقالبی

 امین جم- بنیاد مسکن انقالب اسالمی در پی فرمان تاریخی امام خمینی )ره( 
در 21 فروردین 1358 و افتتاح حساب 100 فعالیت خود را آغاز کرد. اساسنامه 
بنیاد در تاریخ هفدهم آذر سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 
مهم ترین وظایف این سازمان عبارتند از: بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی 
اجرای طرح های هادی روستایی،اجرای صدور  از حوادث غیرمترقبه،تهیه و 
سند مالکیت اماکن روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک،طرح ویژه 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی،تامین مسکن روستاها و احداث مسکن 
ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد روستایی و شهری است. در همین راستا 
گفتگویی با رئیس بنیاد مسکن شهرستان بیرجند ترتیب داده ایم که شرح آن 
را در ادامه می خوانید. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند 
با اشاره به سالروز تاسیس این نهاد گفت:21 تا 31 فروردین ماه به مناسبت 
تاسیس بنیاد مسکن، دهه حساب 100 امام نامگذاری شده است. گل محمدی 
یکی از اهداف بزرگ تاسیس این نهاد را کمک به افراد کم درآمد فاقد مسکن 
دانست و افزود: تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها، صدور سند مالکیت ، 
ساخت و واگذاری مسکن برای محرومان از دیگر برنامه های این نهاد مقدس 
در روستاهای  اجرای طرح هادی  و  تهیه  به  اشاره  با  باشد. وی  انقالبی می 
موجود،  بافت  و اصالح  این طرح ضمن ساماندهی  بیرجند گفت:  شهرستان 
استفاده  آتی و نحوه  از جمله میزان و مکان گسترش  توسعه کالبدی روستا 
و  تأسیسات  تجاری،  مسکونی،  قبیل  از  مختلف  عملکردهای  برای  زمین  از 
تجهیزات و نیازمندی های خدمات عمومی را برحسب مورد در قالب مصوبات 
طرح های فرا دست از جمله ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی و 

طرح های جامع ناحیه ای تأمین می نماید.

هزینه کرد 29 میلیارد تومانی بنیاد مسکن بیرجند
برای اجرای طرح هادی روستاها تاکنون

هدف  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رئیس 
ناشی  روستاها  کنونی  معضالت  و  کاهش مشکالت  و  رفع  اقدامات  این  از 
از عدم برخورداری آنها از بستر کالبدی مناسب و استاندارد می باشد، ادامه 
داد: از ابتدای شروع فعالیت تا پایان سال  97 ، برای کلیه روستاهای باالی 
بیست خانوار جمعیت شهرستان به تعداد 160 روستا طرح هادی و برای 43 
روستای دارای جمعیت زیر بیست خانوار طرح تعیین محدوده تهیه شده است 
و همچنین طرح هادی 20 روستا نیز پس از اتمام دوره افق 10 ساله بازنگری 
شده است. گل محمدی گفت: تا پایان سال 97 ، طرح هادی 92 روستای 
با  بیرجند  خانوار شهرستان  بیست  زیر  روستای  و یک  خانوار  بیست  باالی 
اجرا شده است. وی در تشریح عملکرد  ریال  میلیارد  بر 290  بالغ  اعتباری 
بنیاد در اجرای طرح هادی روستایی در سال 97 گفت: زیرسازی و آسفالت با 

حجم 195 هزار و 434 مترمربع، سنگ فرش و جداره سازی 11 هزار و 66 
مترمربع و همچنین عملیات جدول گذاری به طول بیش از 1261 متر انجام 
شده است. وی افزود: اجرای دیوار سنگی به حجم 422 مترمکعب، عملیات 
خاکی به حجم 2 هزار و 800 مترمکعب از دیگر اقدامات بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی شهرستان بیرجند است.

تملک و واگذاری زمین
 در 79 روستای شهرستان بیرجند

وی ادامه داد: همچنین بنیاد مسکن بیرجند از ابتدای شروع به فعالیت تا پایان 
سال گذشته، موفق به تملک 474 هکتار زمین در 79 روستا شده و تعداد 3 هزار 

و 848 قطعه زمین در 48 روستا به متقاضیان واجد شرایط واگذار نموده است.

صدور بیش از 8300 جلد سند مالکیت روستایی و شهری

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با اشاره به اینکه سنددار کردن 
 امالک روستایی برای روستاییان عالوه بر ارزش دادن به امالک روستا ، 
 8 تعداد   ،97 پایان سال  تا  داد:  ادامه  کند،  نیز جلوگیری می  اختالفات  از 
هزار و 52 جلد سند مالکیت در 72 روستا و 362 جلد سند در شهر بیرجند 
صادر شده است.گل محمدی تصریح کرد: از صفر تا صد این مراحل توسط 
بنیاد مسکن با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند انجام 
منازل  سند  صدور  مزایای  مهمترین  از  را  مالکیت  تثبیت  وی  شود.  می 

نیز  دریافت تسهیالت  برای  اسناد  این  و گفت: همچنین  دانست  روستایی 
کاربرد های مفید داشته اند.

 
انجام خدمات فنی صدور پروانه ساختمان های روستایی

گل محمدی در تشریح اهداف بنیاد مسکن برای انجام خدمات فنی صدور 
از عمده اهداف مورد نظر این  پروانه ساختمان های روستایی، عنوان کرد: 
خدمات می توان جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی، افزایش کیفیت 
بناهای احداثی، هدایت توسـعه کالبدی روستا، ساخت مسکن مقاوم در مقابل 
حریم  رعایت  صنعتی،  و  خدماتی  واحدهای  حریم  رعایت  طبیعی،  سـوانح 
اراضی  کاربری  ها، حفظ  رودخانه  و  ها  راه  زیربنایی  تاسیسات  های  شبکه 
داخل محدوده طرح و جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده روستا 

تعداد   97 در سال  بیرجند  بنیاد مسکن شهرستان  داد:  ادامه  بر شمرد. وی 
1439 استعالم پروانه ساختمانی و 122 مورد تقاضای تغییر کاربری و اصالح 

محدوده روستاها را مورد بررسی قرار داده است.

مقاوم سازی مسکن روستایی و احداث 
مسکن ارزان قیمت از اهداف بنیاد مسکن 

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بیرجند با اشاره به طرح ویژه بنیاد مسکن برای  
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، گفت: از ابتدای شروع فعالیت تا پایان سال 

97 ، تعداد 6 هزار و 368 فقره تسهیالت پرداخت شده و عملیات ساخت 5 
هزار و 293 واحد مسکونی در قالب این طرح به اتمام رسیده است. وی این 
تسهیالت را شامل وام های 25 میلیون تومانی دانست و گفت: این تسهیالت با 

کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 15ساله به متقاضیان پرداخت می شود. 
افراد کم درآمد در  برای  ارزان قیمت  گل محمدی همچنین ساخت مسکن 
شهرها و روستاها را نیز از دیگر برنامه های بنیاد مسکن عنوان کرد و افزود: 
در این راستا تعداد 110 واحد مسکونی طرح رهبری ، 490 مسکن محرومین و 

1047 واحد مسکن ارزان قیمت احداث گردیده است. 
وی تاسیس نظام فنی روستایی به منظور کمک و مشاوره فنی به روستاییان 
در راستای احداث واحدهای مقاوم براساس طرح هادی، ارتقای کیفیت ساخت 
و سازها، استفاده صحیح از مصالح مقاوم و استاندارد، شناسایی و به کارگیری 
و ساماندهی نیروهای بومی در امور ساخت و ساز و باال بردن سطح دانش فنی 
با استفاده از آموزش را برشمرد و افزود: در حال حاضر 6  و اجرایی ناظرین 
باب دفتر فنی مهندسی روستایی و 26 نفر ناظر ذیصالح در این راستا مشغول 

فعالیت می باشند. 
 

تسهیالت اعطا شده توسط بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

رئیس بنیاد مسکن بیرجند با بیان اینکه توزیع وام قرض الحسنه تکمیل 
روستایی  خانه های  و ساخت حمام  تعمیر مسکن  و  تمام  نیمه  واحدهای 
فقره   179 گذشته  سال  افزود  است،  نهاد  این  اقدامات  دیگر  از  نیز 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 14 میلیارد و 850 میلیون ریال و 185 
اقشار  به  ریال  میلیون   750 و  هزار   6 مبلغ  به  بالعوض  تسهیالت  فقره 
کم درآمد روستایی که قادر به تکمیل واحد مسکونی خود نبودند پرداخت 
شده است. گل محمدی ادامه داد: از سال 84 تا پایان سال گذشته ، تعداد 
493 فقره تسهیالت بالعوض و 4428 فقره تسهیالت قرض الحسنه به 

واجدین شرایط پرداخت شده است.

باران و سیل مهیب بیرجند 
در 95 سال پیش

یادداشتی از تاریخ معاصر بیرجند 
محمود فاضلی بیرجندی
۲۸ فروردین ۱۳9۸

در این روزها که بارندگی های زیاد، خشکسالی چندین ساله 
را در جنوب خراسان به پایان رسانده برگی از تاریخ قدیم 
بیرجند را برای مزید اطالع مخاطبان نقل می کنم: اواخر 
سال 1303 باران های متمادی و سپس سیل بزرگی در 
بیرجند به راه افتاد که به مدت ده روز بند نمی آمد. بارندگی 
و سیل آن سال به قدری مهیب بود که در سال های بعد 
هم از آن سال به اسم  »سال اُو رودی« )آب رودی( یاد می 
کردند. پیش از آن که سیل به بیرجند بزند از سربیشه خبر 
فرستاده بودند که سیل از  بلندی های شرق سرخانه گرفته 
و عنقریب به بیرجند می رسد اما به این خبر اعتنایی نشد. 
سال ها بود که در سراسر منطقه نم به زمین نیامده بود و 
کسی خبر سیل را باور نمی کرد. یکي از شاعران بیرجندي، 
به نام خیام، هم قبل از آن شعری سروده بود و جریان 
سیل مهیب و پر خسارتی را در آینده در بیرجند پیش  بیني 
کرده بود. سوای او، مردی به اسم کربالیي کریم هم در 
آن سال  ها در بیرجند مي  زیست و درباره رخدادهای آینده 
اظهار نظر مي  کرد.  او هم خبری از وقوع سیلی سهمگین 
داده بود. اما کسی به پیش بینی او هم توجهی نکرد. دی 
سال 1303 که شد ابتدا باران شدیدی شروع شد. چندین 
روز بارید و بارید. مردم در آغاز خوشوقت شدند. اما بعد چون 
دیدند که باران قصد ندارد بند آید کم کم مشوش شدند. از 
روز سوم و چهارم به بعد دیگر سخن از تکرار توفان نوح در 
میان مردم بود. باران بند نمی آمد. نقل می کردند که گویی 
آسمان پاره شده است. چندین شبانه روز بعد که باران بند 
آمد تازه سیالب مهیبی به راه افتاد. سیل هم چندین روز 
آمد. خیابان رود که محل بازار بود مسیر سیل بود. بازار نابود 
شد و مردم خسارت بی حد و حساب دیدند.چند سال پس 
از آن واقعه بود که گفتند رضا شاه دستور داده مسیر رود 
بیرجند عوض شود. رود به مسیر دیگری افتاد که از شمال 
خیرآباد می گذشت و هنوز هم در همان مسیر قرار دارد و 
به رود کفترخوان معروف است.بعدها شیخ هادی هادوی 
هم به یاد سال »اُو رودی« شعری سرود. شعر در دیوان 

اشعار او چاپ شده است.

جم
ن 

 امی
ها:

کس
ع

یادداشت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی )بخشی از امور حفاظتی و 
نگهبانی( خود 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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir 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: ۱۳۹۸/۱/۲۸ 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند - خیابان معلم - معلم ۷-  اداره کل زندان 
های خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره امور 

کارکنان و دبیر خانه از طریق شماره ۳۲۲۳۷۲۸۷ - ۰۵6 تماس حاصل نمایند.

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه زندان ۲۵۰ نفره طبس به شماره 
۲۰۹۸۰۰۳6۷۱۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
 www.setadiran.ir ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ۱۳۹۸/۱/۲۸ 
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲

 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۳/۳۰ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲ 
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴

 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 ۳۲۲۳۱۹۸۹-۰۵6 تماس حاصل نمایند.           اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک
 یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود شماره 
های زیر ۱- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۴6 فرعی از ۱۳۹6-
ا... دهلکوه مورد  اراضی رحمت  واقع در  بیرجند  اصلی بخش ۲ 
تقاضای زهرا شکیبائی فرد ۲- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل 
بر انباری پالک ۱۴۷ فرعی از ۱۳۹6- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای زهرا شکیبائی فرد در روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت ، به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و 
نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۹    
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
  ۱۳۹۸/۱/۲6  -۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۳۰۹ شماره  رای  برابر 
هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
رسینه فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۰6۴۰۰۴۳۵۷۷ 
نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۹6/۷6 مترمربع 
قسمتی از پالک ۴۵۳۷ فرعی از یک فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش 
۲ بیرجند از محل مالکیت غالمرضا و حسن و لیلی و فاطمه شهرت 
همگی شکروئی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱/۲۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۱۴
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

همین باراِن آهسته ، همین نجواِی گنجشکان
همین عطری که می آید؛ نگاه توست.
مکتب نرجس )س(برگزار می کند:

»جشن عطر انتظـار«
ویژه میالد امام زمان )عجل ا... تعالی فرجه الشریف(

زمان: نیمه شعبان)اول اردیبهشت 1398(
ساعت 9صبح مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(
کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس)س(

پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی خاص
آگهی دعوت سهامداران شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۳۴۹۲۳ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی. 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت ۱۰ صبح 
 مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ به آدرس بیرجند - خیابان جمهوری - جمهوری ۲۱ - جنب بانک رسالت - پالک ۲۳۲  - 

دفتر بیرجند تنعیم تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره شرکتدستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس 



موفقیت و انرژی

شعر

ترس اولین منبع حسرت است 

وقتی همه چیز انجام شد و به پایان رسید، به خاطر 
شانس هایی که داشتید و استفاده نکردید بیشتر از 
شکست های تان تأسف خواهید خورد. از خطر کردن 
نترسید. افراد اغلب می گویند: »بدترین اتفاقی که 
ممکن است برایت بیفتد چیست؟ آیا تو را خواهد 
کشت؟« با این حال، مرگ بدترین چیزی نیست 
که می تواند برای تان اتفاق بیفتد؛ بلکه بدترین اتفاق 
این است که اجازه دهید از درون بمیرید، در حالی 

که هنوز زنده هستید. 
هدف تان را کمال تعریف نکنید چون وجود ندارد؛ چرا 
که انسان ها به دلیل ذات شان جایزالخطا هستند. زمانی 
که هدف شما کمال باشد، همیشه حس غر زدن از 
شکست دارید که باعث می شود بخواهید دست از 

تالش بکشید یا کمتر تالش کنید.

جوانی و شور
جوانی جملگی شور است و ایمان

به جانان بر سر هر عهد و پیمان
جوانی عشق باشد در همه عمر

سری در کف به راه یار جانان
جوانان پایه های استوارند

برای مملکت دائم نگهبان
جوان یعنی همه غیرت، همه عشق

جوان یعنی رشادت،  مرد میدان
به هر ُملکی جوانان بهر خدمت

همیشه سر به َره دارند و خندان
به هر جا که َروی بینی گلستان

یقین باشد ز آثار جوانان
جوانی را باید شهسواری 

َروی بر جانب نیکان دوران 

زنده یاد میر محمد شهسواری 

پوست سیب زمینی مفید در از 
بین بردن لک های روی پوست

برای این منظور به دو فنجان شیر، یک لیوان ماست، یک 
قاشق غذا خوری زردچوبه و پوست تمیز ۵ عدد سیب 
زمینی نیاز دارید. پوست سیب زمینی و شیر را ترکیب و به 

مدت دو ساعت نگه دارید. سپس ماست را اضافه کنید و 
اجازه دهید یک شب استراحت کند. صبح روز بعد زردچوبه 
را اضافه کنید و از ترکیب این مواد یک خمیر به دست 
آورید. خمیر را روی پوست و نواحی که لکه دارد بگذارید 
و پس از نیم ساعت بشویید. این عمل را سه بار در هفته 

امتحان کنید و نتیجه آن را ببینید.

خوردن صبحانه برای
 افراد دیابتی مفید است

صبحانه پرچرب و با میزان کربوهیدرات پایین می تواند 
به افراد مبتال به دیابت نوع۲ در کنترل میزان قندخون 
شان در طول روز کمک کند. همواره وعده صبحانه 

یک وعده غذایی پرچالش برای افراد مبتال به دیابت 
است. یافته ها نشان می دهد اولین وعده غذایی کم 
کربوهیدرات و پرچرب در صبح، می تواند شیوه ساده ای 
برای پیشگیری از افزایش چشمگیر قندخون و بهبود 
کنترل گلوکز در طول روز باشد و احتماالً می تواند به 

کاهش سایر عوارض دیابت هم کمک کند.

شنا ، فوتبال و بدمینتون به افزایش
 قدرت عضالنی کمک می کند

استقامت عضالت به معنی حداکثر نیروی عضله در 
مقابل یک عامل مقاومتی در یک تالش واحد است. 
باال رفتن از پله، نیاز به قدرت عضالنی دارد و هرچه 

با سرعت بیشتری انجام شود، به معنی قدرت عضالنی 
بیشتر است. همچنین نگه داشتن یا هل دادن یک 
وزنه سنگین نیازمند استقامت عضالنی است.بیشتر 
تمرینات ورزشی با وزنه بر استقامت عضالنی تمرکز 
دارند. بدمینتون، شنا و فوتبال ورزش هایی هستند که 

به افزایش قدرت عضالنی کمک می کنند.

مبتالیان سنگ کلیه از مصرف
 این قرص پرهیز کنند

مبتالیان به التهابات کلیوی و سنگ کلیه از مصرف 
زیاد کافئین و همچنین از مصرف ُمسّکن خودداری 
کنند زیرا قرص های مسکن سنگ ها را سفت کرده و 

 دفع آن را با مشکل مواجه می کند. غلظت خون باعث 
می شود خون در بدن بلوکه شود  و در نتیجه سم موجود 
در آن به بدن بازگردد. استفاده از غذاهای ادرار آور، پرهیز 
و  ادویه جات  از غذاهای چرب، قطع کردن مصرف 
همچنین مصرف زیاد غذاهایی نظیر آش و سوپ به 

بهبود  وضعیت کلیه کمک می کند.

مزیت شگفت انگیز 
پیاده روی بر روی روح

پیاده روی برای فیزیک بدن بسیارحیرت آور است. برای 
سالمت روحی چه طور؟ همین طور برای نگرش ذهنی 
شما نیز مفید است. این کار روحیه شما را افزایش داده، 

سطح استرس و افسردگی را کاهش داده و عالوه بر 
اعتماد به نفس، عزت نفس را تقویت می کند.

پیاده روی تنهایی یا گروهی به شما کمک می کند 
ارتباطات خوب اجتماعی برقرار کنید. به واسطه یک 
پیاده روی خوب روحیه شما در تمام روز تقویت شده و 

مانند یک گیاه سرسبز تازه نگه داشته می شود.

هنگامی که آرتروز بر مفصل دست تاثیر می گذارد، می تواند درد و سفتی ایجاد کند. این درد تا هر وقت که از دست تان 
استفاده می کنید با شماست و حتی بدتر هم می شود. یک روش آسان و غیرمخرب برای حفظ مفاصل انعطاف پذیر، 
افزایش دامنه حرکت و تسکین درد آرتریت با انجام تمرینات دست است.تمرینات دست می تواند به تقویت عضالت که 
از مفصل دست پشتیبانی می کنند کمک کند. این می تواند به شما کمک کند حرکات دست را با ناراحتی کمتری انجام 
دهید.دستان خود را مشت کنید و انگشتان تان را باز و بسته کنید به طوری که انگشت شست در مشت شما خارج از بقیه 
انگشتان قرار بگیرد. این کار را 10 بار برای هر دست انجام بدهید. این تمرین ساده ای است که هر بار که درد به سراغ 
تان آمد و یا اینکه حس کردید دست تان سفت شده است انجام دهید. انگشتان خود را به ترتیب به سمت کف دست خم 

کنید. و برای چند ثانیه به همان حالت نگه دارید و دقت کنید که شست باید به سمت باال باشد.

ممکن است داروی اشتباه برای خودتان تجویز کنید و نتیجه ای نگیرید و حتی دچار عوارض جانبی ناخوشایند آن 
هم بشوید. ضمنا نادیده گرفتن آلرژی، می تواند خطرناک باشد: عالئم آلرژیک مربوط به بینی و تنفس، اگر تحت 
کنترل نباشند ممکن است سبب بروز مشکالت دیگری هم شوند مانند سینوزیت، عفونت گوش و آسم. اگر شما هم 
جزو افرادی هستید که آلرژی دارید، با سوزش چشم، ریزش اشک، عطسه های ناگهانی و پشت سر هم، گرفتگی 
و آبریزش بینی و سردرد آشنا هستید.  امابیشتر افراد نمی دانند که بهترین شیوه غلبه بر مشکل آلرژی چیست و در 
 نتیجه سرگردان می شوند. حتی آلرژی های غذایی را باید جدی تر هم گرفت، چون در بهترین حالت کاری که 
می توانید بکنید این است که از غذاهای خاصی پرهیز کنید، در بدترین حالت هم ممکن است چیزی را بخورید که 

نباید می خوردید و حتی ممکن است خطر مرگ برای تان داشته باشد. 

نکات کلیدی درباره آلرژی که باید بدانیدتمریناتی برای کاهش درد آرتروز دست

دیده اید بعضی از افراد به محض ورود به جایی، همه چیز را 
تحت فرمان خود می گیرند اما در مورد خودتان قضیه کامال 
برعکس است. گاهی احساس می کنید اولویت ها و طرز فکر 
دیگران و خواسته های شان وجود شما را درو می کند. حتما 
خیلی سخت هم می توانید دیگران را دعوت به همکاری و 
پیروی از خودتان بکنید! قول ها و وعده هایی می دهید که 
بعدا نمی توانید به آنها عمل کنید. آیا با هیجان و اشتیاق برای 
خانواده و دوستان خود توضیح می دهید که برنامه تان برای کار 

و زندگی  چیست اما هرگز این اتفاق ها نمی افتند؟
 برای خودتان یک قانون جدید وضع کنید. به دیگران نگویید 

چه قرار است بکنید. در عوض کارهایی را که تاکنون انجام 
داده اید به آنها بگویید. این کار شما نه تنها از شرمنده شدن تان 
در آینده جلوگیری می کند بلکه انگیزه تان را برای برنامه ای که 
در ذهن دارید حفظ می کند. آدم هایی که به آنچه می گویند 
عمل می کنند، مورد احترامند و جدی گرفته می شوند. ضمنا این 
افراد مسئولیت پذیرترند.  با خودتان رو راست باشید؛ آیا اغلب 
پروژه های جدیدی در کار یا زندگی تان شروع می کنید اما کمی 
بعد متوجه می شوید هرگز از مرحله  اولیه نمی توانید جلوتر بروید؟
اطرافیان تان شما را جدی نمی گیرند.  ندارد که  پس تعجبی 
اتفاقی که اینجا می افتد این است که تابع هیچ سیستم هدف 

 گذاری منطقی نیستید. شاید تصور کنید فقط افرادی که به دنبال 
دستاوردهای خیلی بزرگ هستند، هدف گذاری می کنند اما خوب 
است بدانید تنها راه انجام و تکمیل کارها، داشتن ِ برنامه ای گام به 

گام و سپس پیگیری و عمل دقیق به آن برنامه است.
به تمام زمان هایی فکر کنید که وقت تان را صرف این کرده اید 
که  را  کاری  نتوانسته اید  چرا  بدهید  توضیح  دیگران  به  تا 
گفته اید انجام دهید. حاال فکر کنید اگر به جای آنهمه آه و ناله 
کردن و بهانه تراشیدن، کارتان را می کردید و پشتکار داشتید 
 چقدر بهتر و موفق تر می بودید. بهانه آوردن نوعی طفره رفتن 

و تعلل کردن است.

چرا دیگران شما را جدی نمی گیرند؟

آیه روز

پس ]شکوهمند و[ پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی اوست که 
بازگردانیده می  شوید. )سوره یس/ آیه ۸۳(

سخن روز

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می توانید انجام دهید و در آن موفق 
شوید. “ استیون هاوکینگ”
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

4۲۶۱۳۸۹۷۵

۷۵۳4۹۲۸۱۶

۸۱۹۷۶۵۲۳4

۱۷۸۲4۹۵۶۳

۹۳۵۶۸۱۷4۲

۲۶4۵۷۳۱۹۸

۵4۱۳۲۷۶۸۹

۳۸۷۹۵۶4۲۱

۶۹۲۸۱4۳۵۷

جدول سودکو

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

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

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری سالح ساچمه زنی
 تک لول به نام علی نهتانی پور فرزند نظر محمد به 

شماره ملی 52392610۷5 و شماره جواز 2286521 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه نظام مهندسی اینجانب محمد قاسمی 
به شماره 394000002۷ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند و برگ سبز خودروی 
پراید جی ال ایکس آی به شماره 

پالک ایران 32 - 448 د 8۷ به نام 
زهرا قربانی مقدم مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند و برگ سبز خودروی 
هیوندای سانتافه 3500 به شماره 
پالک ایران 52 - 22۷ب52 به نام 
محسن باقری نژاد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934
نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر 25 سال( سالن دار

ساعت تماس: 12 ظهر تا 5 عصر 
32342315 -093968433۷1

به دو نیروی آقا آشنا به 
کامپیوتر جهت کار در 
انتشارات به صورت

 دو شیفت نیازمندیم.
32342019

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

چهارانگشت
14:3016:1520:15شروع سانس

متری شش و نیم
1۷:4522شروع سانس

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قاین

 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی اینک بر حسب در خواست واصله، تحدید حدود اختصاصي امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. بخش 11  
قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266- اصلی ۲۸۸۱ فرعی سید حسن  کوچکی نژاد ششدانگ یکباب مغازه ۱۳۹۸/۳/۱۸  قطعه 
مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 12۷0- اصلی:  ۱۶۱۲ فرعی حاصل تجمیع و استاندارد سازی پالک های ۱۶۱۱ فرعي از ۹ فرعی و 
۱۵ فرعی سمیه محرابی ششدانگ یک قطعه باغ  ۱۳۹۸/۳/۱۹ * قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک 1589- اصلی  ۲۵۴۶ فرعی 
از ۵۱ فرعی محمد جهاندیده ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاق ۱۳۹۸/۳/۲۰ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح در محل 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موعد مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضیات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1398/1/29       علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
اینکه در پرونده کالسه ۹۷۲۶۱۷ اجرایی آقای امید مسگر فرزند غالمحسین محکوم است به پرداخت مبلغ  نظر به 

۱۰۲/۰۷۲/۶۰۰ ریال در حق خانم مهتاب مرادی و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی 
شامل ۱- مبل راحتی چرمی پایه استیل ۹ نفره یک سری با میز )۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۲- یخچال فریزر ۱۴ فوت الکترواستیل ۲ درب یک 
دستگاه )۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۳- ماشین لباسشویی اسنوا ۷ /۱۴۰۰ یک دستگاه )۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۴- میز تحریر مدیریت با صندلی 
مدیریت چرخدار یک سری )۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ۵- بخاری ایران شرق ۱۲۰۰۰ قهوه ای کارکرده یک دستگاه )۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 
۶- بخاری گازی ۹۰۰۰ آذرخش کارکرده یک دستگاه )۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۷- بخاری گازی ۱۴۰۰ ایمن گاز یک عدد )۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال( 
۸- بخاری بدون دودکش پالر سفید یک عدد )۳/۵۰۰/۰۰۰  ریال( ۹- صندلی بلند پایه مبلی مشکی ۸ عدد )جمعا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( 
۱۰- میز نهار خوری رویه چوب معمولی یک عدد )۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال( معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۸/۲/۱۱  از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
زمان : جمعه ۹۸/۱/۳0 بعد از نماز مغرب و عشا 

مکان : خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی 
مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
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انجام عمل ترمیم ROOT)ریشه( میسینک در بیرجند

صداوسیما-عمل جراحی ترمیم Root ) ریشه( میسینک برای اولین بار در خراسان جنوبی در بیمارستان بوعلی ارتش بیرجند با موفقیت انجام شد. رئیس بیمارستان بوعلی ارتش بیرجند گفت: مردی 50 ساله 
که به دلیل درد و تورم زانو و محدودیت حرکتی مراجعه کرده بود، در آرتروسکوپی پا مشخص شد وی دچار پارگی همزمان ریشه میسینک داخل و رباط صلیبی قدامی زانو است .شکیب با بیان اینکه پس از 
تشخیص بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت، افزود: در این عمل که حدود دو ساعت  به طول انجامید به صورت همزمان پارگی Root )ریشه( میسینک ترمیم و بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام شد.

خبر ویژه

زنده شدن 2۵00 رشته قنات
 پس از بارندگی ها

صداوسیما- دو هزار و 500 رشته قنات خراسان جنوبی 
بارندگی های چند روز گذشته جانی دوباره  از  پس 
گرفت. مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: این قنوات در چند سال اخیر  به علت خشکسالی 
خشک شده بودند که به برکت بارندگی روزهای گذشته 
دبی آب در آن افزایش یافت.غالمی تعداد قنوات استان 
را 6 هزار و 252 رشته اعالم کرد و افزود: 40 درصد 
این قنوات که هوابین هستند در این بارندگی ها آب 
 دهی شدند وآب دهی مابقی قنوات در بلندمدت تعیین 
می شود. وی گفت: بیشتر قنوات احیا شده در شهرستان 

های بیرجند، درمیان، قاین و زیرکوه هستند.

کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر 
در عملیات مشترک

فرمانده انتظامی استان از کشف ۷5۸ کیلو تریاک، 
2۳۳ کیلو هروئین و 2۱ کیلو شیشه در بازرسی با 
در  سمنان  انتظامی  فرماندهی  عملیاتی  پشتیبانی 
شهرستان شاهرود خبر داد. سردار شجاع اظهارکرد: 
مأموران فرماندهی انتظامی استان اطالعاتی دریافت 
کردند که قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند محموله 
سنگین مواد مخدر را که از کشورهای شرقی وارد 
ایران شده به صورت مسلحانه از عمق کویر حمل 
کرده و به شهرهای مرکزی کشور منتقل کنند که 
شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ پیگیری شد. 
با مواد مخدر  مبارزه  تیم های عملیاتی  افزود:  وی 
و  با رصد  امنیت عمومی خراسان جنوبی  پلیس  و 
شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر به استان سمنان 
اعزام شدند و با پشتیبانی عملیاتی مأموران فرماندهی 
انتظامی استان سمنان، در عملیاتی دو دستگاه وانت 
سایپا و سواری زانتیا را در شاهرود توقیف و در این 

رابطه یک متهم دستگیر کردند. 

مسمومیت 3 نفر براثر نشت
گاز آمونیاک در کارخانه یخ

نشت گاز آمونیاک در کارخانه یخ بیرجند ۳ نفر 
سرپرست  کرد.  بیمارستان  روانه  و  مسموم  را 
ایستگاه آتش نشانی  گفت: بامداد امروز کارخانه 
یخ بیرجند در قسمت تاسیسات دچار نشت شدید 
اینکه  به  با توجه  افزود:  آمونیاک شد. کیافر  گاز 
آتش  است  سمی  گازهای  جزو  آمونیاک  گاز 
نشانان پس از ایمنی محل با استفاده از تجهیزات 
مخصوص اقدام به بستن شیر اصلی کردند و از 

خطرات احتمالی پیشگیری شد.

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: سیالب 
مهار شده است ولی امدادرسانی به سیل زدگان در 
برخی مناطق از جمله طبس، سربیشه، نهبندان و برخی 

روستاهای بشرویه، درمیان و زیرکوه ادامه دارد.
*رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف گفت: ۱5 برنامه 
فرهنگی و ورزشی به مناسبت هفته جوان در این 

شهرستان پیش بینی شده است.
*مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی با فرماندار قاین 
دیدار و در ارتباط با مسائل حوزه ارتباطی و زیرساختي 
شهرستان گفتگو کردند.                                                  
 *2 و نیم میلیون متر مکعب از روان آب های بارندگی های
 چند روز گذشته، پشت سازه ها و بندهای خاکی بخش 

نیم بلوک قائن ذخیره سازی شده است.
*فرماندار سربیشه با بیان اینکه در اثر بارندگی های 
اخیر بیش از 20 قنات در بخش مرکزی درح سربیشه 
مسدود شده است، گفت: بیش از 400 خانوار بخش 
درح و بخش مرکزی این شهرستان که در نقاط مسیر 
رودخانه و نا امن بودند در مکان های امن مستقر شدند.

*کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: از ظهر فردا 
افزایش سرعت باد در استان پیش بینی می شود.

*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت:  
بارندگی های اخیر حجم ذخیره سازی آب در سازه های 

آبخیزداری را به حدود 56 میلیون مترمکعب رساند.
*فرماندار درمیان گفت: چهار میلیارد و 500 میلیون 
تومان به بخش های کشاورزی خسارت وارد شده است.
سجاد)ع(  امام  پردیس  در  قرآنی  آثار  *نمایشگاه 

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گشایش یافت.
*کانون هنرمندان خراسان جنوبی روز چهارشنبه با 
حضور در محل دفتر شهرداری بیرجند با وی دیدار  

و گفتگو کردند.

اولویت های آموزش و پرورش برای 
خیران مدرسه سازمشخص شود

اینکه  به  اشاره  با  عضو مجمع خیرین مدرسه ساز 
زیرساخت ها و اولویت های آموزش و پرورش باید 
برای خیران مشخص باشد، گفت: نقش خیران در 
مدرسه سازی مهم بوده چراکه با حضور این قشر، 
دولت می تواند به اهداف خود نایل شود. به گزارش 
ایسنا، جهانبخش با بیان اینکه خیران همواره منشا 
خیر و برکت و توسعه جامعه بوده و هستند، اظهار 
سرانجام  به  مردم  حضور  بدون  کاری  هیچ  کرد: 
نمی رسد. این بازنشسته آموزش و پرورش ادامه داد: 
تجربه نشان داده که خیران مدرسه ساز در توسعه 
مناطق محروم نقش به سزایی در طول تاریخ داشته 
و هم اکنون نیز نقش آن ها در اقتدار علمی ایران 
اینکه خیران همواره  با توجه به  تاثیرگذار است و 
آمادگی کار خیر را دارند باید زمینه برای آن ها فراهم 
شود. وی افزود: زمینه سازی و اشاعه فرهنگ کار 
خیر با اطالع رسانی محقق می شود و به علت اینکه 
خیران آمادگی کمک را دارند باید نقاط نیازمند به 
ساخت و تجهیز مدرسه شناسایی و به خیران معرفی 
شود.وی با ابراز خرسندی از اینکه فرهنگ کار خیر 
در جامعه ایرانی تثبیت شده است، بیان کرد: باید در 
راستای جذب خیران جدید گام برداشت که بسیار با 
اهمیت است و خیران نیز نباید حتما مدرسه سازی 
لوازم  تامین  خصوص  در  می توانند  که  چرا  کنند 
آزمایشگاهی، لوازم التحریر، کتابخانه و یک کالس 
درس قدم بردارند. وی یادآور شد: مدارس باید بر 
اساس اولویت های اداره کل نوسازی مدارس احداث 
و خیران با هر مبلغی می توانند آموزش و پرورش 

را یاری دهند چراکه مبلغ در کار خیر مهم نیست.

آغاز ثبت نام تسهیالت رونق تولید
 در خراسان جنوبی

صداوسیما-ثبت نام تسهیالت رونق تولید در خراسان 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شد.  آغاز  جنوبی 
تجارت استان گفت: در سال جاری که از سوی مقام 
معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری شده در 
راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی عالوه 
بر تسهیالت رونق تولید، تسهیالت جدیدی از محل 
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز در نظر گرفته شده 
است.شهرکی با بیان اینکه این تسهیالت به واحدهای 
تولیدی و صنعتی متقاضی در سال جاری پرداخت 
میشود، افزود: این طرح در سه محور شامل تکمیل 
طرح های ناتمام صنعتی و معدنی، توسعه واحدهای 
در  واحدها  نوسازی  و  بازسازی  و  موجود  صنعتی 
راستای کاهش هزینه های تولید و ارتقای بهره وری 
و همچنین تأمین سرمایه در گردش و با هدف تثبیت 
اشتغال اجرایی می شود. وی از متقاضیان خواست برای 
بهره مندی از این نوع تسهیالت در سامانه بهین یاب 
به آدرس “ www.behinyab.ir “ ثبت نام نمایند 
تا پس از بررسی در کارگروه مربوطه و در صورت 
تصویب برای پرداخت به بانک ها معرفی شوند. در 
سال 9۷، به ۳0۱ واحد و طرح تولیدی ۱۳۸۷ میلیارد 
ریال تسهیالت در قالب طرح رونق تولید و به صورت 
مستقیم پرداخت شد.سهم استان از اعتبارات طرح 
رونق تولید امسال 2 هزار و 2۱0 میلیارد ریال است 
که در صورت نیاز می توان این میزان را افزایش داد.

حوادث

اخبار کوتاه

جایگاه نیروهای انقالبی به ویژه سپاه در دل مردم قرار دارد
بیان  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  کالن  پول  با  را  افراد  برخی  بیگانگان  اینکه 
حقوق های نجومی مشغول می کنند و برخی افراد 
نیز در راستای سیاست بیگانه درصدد فتنه انگیزی 
هستند گفت: جایگاه انقالب و نیروهای انقالبی 
به خصوص سپاه در دل مردم جا دارد. به گزارش 
تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار با فرمانده و کارکنان 
اسالمی  انقالب  کرد:  اظهار  خوسف  ناحیه  سپاه 

یا  از روی عمد  متاسفانه  اما  دارد  نسخه درستی 
سهو جابه جا می شود و در طول عمر چهل ساله 
انقالب در قشرهای مختلف همه در این نهضت 

سهم داشته و خواهند داشت.
وی با بیان اینکه مطالبه مردم از مسئوالن این 
است که چرا دستورات و فرامین اسالم را پیاده 
این  به  شهادت  ارزش  کرد:  اضافه  نمی کنند 
است که در راه هدف قرار دارد و اینگونه است 

ایمان،  مردم  گفت:  وی  شود.  می  شیرین  که 
محبت و احساس مسئولیت نسبت به هم دارند 
و جایگاه انقالب و نیروهای انقالبی به ویژه سپاه 
در دل های مردم قرار دارد. عبادی افزود: برخی 
افراد از پشت مرزها می گفتند که سال 9۷ مردم 
چهل سالگی انقالب را نخواهند دید و برخی در 
داخل هم آن را باور کردند اما دیدیم که این افراد 
آرزویشان ناکام ماند. وی گفت: بیگانگان برخی 

افراد را با پول کالن و حقوق های نجومی مشغول 
سیاست  راستای  در  هم  افراد  برخی  و  می کنند 
بیگانه درصدد فتنه انگیزی هستند و مردم باید 
آگاهانه و هوشیار عمل کنند.  نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی گفت: همه اقشار مردم در تمام 
صحنه های آزمایش حضور باشکوهی داشتند و در 
مقابل تحریم ها و توهین آمریکا به سپاه پاسداران 

نیز دیدیم که مردم پاسخ محکمی دادند .

محکومیت ۳۳ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی در استان
از  جنوبی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
محکومیت ۳۳ میلیارد تومانی متخلفین تعزیراتی در 
استان طی سال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، 
کرد:  اظهار  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  اشرفی 
تعزیرات حکومتی یک سازمان اداری شبه قضائی 
تخلفات  خدمات،  و  کاال  حوزه  سه  در  که  بوده 
بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کاال و ارز صالحیت 
رسیدگی دارد. وی با اشاره به اینکه در سال 9۷ در 
تمام این سه بخش چهار هزار و 652 فقره پرونده 
وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است، بیان 
کرد: همچنین در این مدت به چهار هزار و 5۷5 فقره 

رسیدگی شد و عملکرد نسبت پرونده های مختومه 
نسبت به وارده 9۸ درصد بوده است. وی ادامه داد: 
بعد از رسیدگی بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان جزای نقدی 
برای این پرونده ها صادر شده که بخشی وصول و 

بخشی نیز در حال اجرا است.

 افزایش ۳۳ درصدی پرونده های تخلف
یک  خدمات  و  کاال  بخش  در  کرد:  عنوان  وی 
هزار و ۷2۷ پرونده در سال گذشته دریافت کردیم 
که یک هزار و ۷۱4 پرونده را رسیدگی کردیم. 
وی با بیان اینکه درصد وارده پرونده ها در سال 

9۷ نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش داشته 
است، عنوان کرد: برای این تعداد پرونده بالغ بر ۱0 
میلیارد ریال جزای نقدی صادر شده است. اشرفی، 
عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و گران فروشی را 
پرتکرارترین تخلفات این بخش عنوان کرد. وی با 
تأکید بر اینکه اقتضائات بازار و شرایط کشور ایجاب 
می کند که تعزیرات در کنار سایر دستگاه ها حضور 
داشته باشد و همگام با آنها برای تأمین و توزیع کاال 
اقدام کند، بیان کرد: این هدف در قالب گشت های 
مشترک محقق شده و کارکنان این سازمان عالوه 
بر محیط اداره در قالب گشت های مشترک در کنار 

سایر دستگاه های متولی حضور دارند. 

انجام ۳۸۱ گشت مشترک
فاقد  که  نیز  شهرستان هایی  در  کرد:  اضافه  وی 
اداره هستیم تالش می شود در قالب شعبه سیار در 
بازار حضور پیدا کنیم.اشرفی با بیان اینکه در سال 
گذشته ۳۸۱ اکیپ گشتی را در استان راه اندازی 
کردیم که یک هزار و ۱۷6 بازرسی انجام گرفت، 
بیان کرد: در این گشت ها به ۱44 واحد صنفی تذکر 
بودند.وی  بدون تخلف  نیز  داده شد و 655 واحد 
اجرای طرح های نظارتی را یکی دیگر از اقدامات 

این سازمان برشمرد و گفت: یکی از طرح ها، طرح 
نظارتی ویژه نوروز بود که تا ۱5 فروردین ادامه داشت 
و طرح نظارتی ماه رمضان نیز در دستور کار قرار 
ظرفیت های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد. 
دنبال  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در  که  دیگری 
می شود بحث رعایت اوضاع و احوال مراجعین و 
به خصوص متهمین است، گفت: در همین راستا 
تالش می شود شرایطی مهیا شود که جنبه ارشادی 
و پیشگیری داشته باشد و به همین منظور در سال 
عفو  شرایط  مختلف  مناسبت های  طی  گذشته 

محکومان مهیا شد.

شرکت های دانش بنیان به توسعه فناوری در بخش سالمت کمک کنند

 برگزاری کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت سالمت

تاالب کجی نهبندان  میزبان مجسمه سازان  و  هنرمندان

گروه خبر- اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری 
محاسباتی مراقبت سالمت در دانشگاه بیرجند آغاز به 
کار کرد. دبیر این همایش گفت: مقاالتی  از مناطق  
گوناگون کشور و از کشورهایی همچون پاکستان و 
عراق برای این همایش ارسال شد که از این تعداد 
پس از داوری ۱4 مقاله به صورت سخنرانی و ۳0 
مقاله به صورت پوستر ارائه مي شود. حامد وحدت نژاد 
با بیان اینکه دانشگاه بیرجند و دانشگاه علوم پزشکی 
برگزارکننده این همایش است افزود:  اعضای کمیته 
علمی این همایش از دانشگاه های معتبر کشور و 
کشورهایی نظیر برزیل، هند، فرانسه، شیلی، پاکستان، 
کانادا، نروژ و هلند هستند.وی با بیان اینکه سخنرانان 
این همایش دکتر وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت و اساتید دانشگاه کویینز لند 
استرالیا و اوترخت هلند است ، گفت: این همایش، 
اولین کنفرانس در حوزه کاربرد کامپیوتر در پزشکی 
است که در سه محور سیستم و تکنولوژی های 

محاسباتی برای حوزه پزشکی، کاربرد هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین، نرم افزارها و ابزارهایی که بر مبنای 
محاسبات و علم کامپیوتر در حوزه پزشکی کاربرد دارد.

شرکت های دانش بنیان به توسعه فناوری 
در بخش سالمت کمک کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این همایش 
گفت: رشد و توسعه فناوری در بخش سالمت به 
که  بیماری ها کمک می کند  درمان  و  پیشگیری 
می توانند  بنیان  دانش  شرکت های  زمینه  این  در 
قدم های بسیار مثبتی بردارند. دهقانی فیروز آبادی 
اظهار کرد: در طول 6 ماه گذشته دانشگاه علوم 
کنفرانس  دو  بیرجند  دانشگاه  و  بیرجند  پزشکی 
اتفاق مثبت محسوب  مشترک داشته اند که یک 
می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان 
کرد: نظام آموزشی کشور ما سال ها به صورت تک 
بعدی کار کرده و از این جهت در بسیاری از موارد 

خروجی مطلوبی نداشته است.دهقانی فیروزآبادی با 
اشاره به اینکه گاه موضوعات تخصصی و سازمانی 
ما را از همکاری های مشترک دور کرده است، ادامه 
داد: از طرف دیگر در کشور ما متأسفانه تجربه خوبی 
از کارهای تیمی برجای نمانده است که این تجربیات 
البته در سال های  باید اصالح کنیم.وی گفت:  را 
اخیر با همت کارشناسان و توصیه های بزرگان و 
دلسوزان علمی جامعه قدم های بزرگی در راستای 
همکاری های مشترک علمی برداشته شده است 
که نمونه آن را در ایجاد رشته های میان رشته ای 
می توان دید. وی  اظهار کرد: تشکیل و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و قرار گرفتن فناوری در 
کنار توسعه دانش نیز اقدام بسیار بزرگ دیگر برای 
رشد و تعالی علم در کشور طی سال های اخیر است.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اینکه اهمیت حوزه 
سالمت و ارتباط فناوری با این حوزه بر کسی پوشیده 
نیست، بیان کرد: الگوی بیماری در جهان امروزه از 

بیماری های واگیردار به بیماری های غیر واگیر تغییر 
کرده است.وی یادآور شد: رشد و توسعه فناوری در 
بخش سالمت به پیشگیری و درمان بیماری ها کمک 
می کند که در این زمینه شرکت های دانش بنیان 

می توانند قدم های بسیار مثبتی بردارند.

ارسال ۱۰۰ مقاله به کنفرانس
دبیراجرایی کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های 
محاسباتی مراقبت از سالمت گفت: ۱00 مقاله به 
دبیرخانه کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های 
محاسباتی مراقبت از سالمت رسید. تقی پوراظهار 
کنفرانس  مقاالت  دریافت  شروع  زمان  از  کرد: 
ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت 
از سالمت تا پایان آذرماه و آخرین مهلت دریافت 
ارسال  کنفرانس  دبیرخانه  به  مقاله  مقاالت ۱00 
اساتید در  از  نفر  اینکه ۱20  به  اشاره  با  شد. وی 
حوزه های مختلف مهندسی و پزشکی در فرایند 

داوری کمک کردند، بیان کرد: ۱0 تا ۱5 درصد از 
مقاالت به صورت شفاهی و 25 تا ۳0 درصد مقاالت 
به صورت پوستر ارائه می شود. وی یادآور شد: برند 
سازی برای خراسان جنوبی در زمینه فناوری های 
محاسباتی مراقبت از سالمت، بهره برداری آکادمیکی 

و بهره برداری تجاری از اهداف این کنفرانس است.
 نجفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند 
نیز اظهارکرد: در بخش های مختلف علمی با حجم 
زیادی از داده ها سر و کار داریم که اخذ نتیجه از آن 
نیازمند محاسبات دقیق و سنگین است. وی با اشاره 
به اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان از اهداف 
نظام اسالمی است، بیان کرد: شرکت های دانش 
بنیان در توسعه فناوری سالمت می توانند بسیار مؤثر 
واقع شوند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند 
با اشاره به اینکه کنفرانس می تواند تا سطح بین المللی 
ارتقا یابد، یادآور شد: در این راستا دبیرخانه دائمی 

کنفرانس باید راه اندازی شود.

تمامی محورهای خراسان جنوبی بازگشایی شد
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  کاوش- 
ای خراسان جنوبی گفت: تمامی محورهای اصلی، 
فرعی و روستایی در حوزه استان خراسان جنوبی که 
در اثر سیالب اخیر مسدود شده بود، با تالش شبانه 
روزی راهداران بازگشایی شد. شهامت اظهار کرد: در 
سیالب های اخیر تالش برای کنترل آسیب انسانی 
احتمالی و ایمنی مراکز جمعیتی و خسارت حداقلی به 
راه ها و برقراری قابلیت تردد در محورها در حداقل 
زمان ممکن از اهداف مهم حوزه راهداری و حمل 
و نقل جاده ای بود که با توجه به حجم بارش ها و 
همکاری سازمان های مرتبط، دستگاه های نظامی، 
و  مردم  داوطلبانه  همکاری  و  امدادی  و  انتظامی 
پیمانکاران بخش خصوصی به بهترین نحو انجام 
تیم های عملیاتی  آماده سازی  بیان کرد:  شد. وی 
و  امکانات  تمام  به کارگیری  با  بحران  مدیریت 
پرسنل بخش دولتی و خصوصی شامل 44 دستگاه 
ماشین آالت پیمانکاران بخش خصوصی به عنوان 
بحران یار، 2۱0 دستگاه ماشین آالت راهداری و ۳40 

نفر راهدار در طول راه ها در قالب 52 تیم عملیاتی در 
کنار ناظران ستادی حوزه راهداری از جمله مهم ترین 

اقدامات برای عملیات امدادرسانی جاده ای در حوزه 
مدیریت بحران راهداری است. شهامت عنوان کرد: 
با توجه به وقوع بارندگی از ۱2 میلی متر تا حدود 

90 میلی متر در کل استان در دوره زمانی محدود 
و سیالب های کم سابقه در غرب و شرق استان که 

عمدتاً در شهرستان های طبس، دیهوک - عشق 
آباد، زیرکوه، فردوس، سربیشه، نهبندان و خوسف 
شدت بیشتری داشته است و تاکنون تلفات انسانی 

تیم های  هماهنگی  و  نداشتیم  سیالب  از  ناشی 
راهداری، سازمان های امدادی و نیروهای مسلح و 

نیروی انتظامی و پلیس راه در باالترین سطح بود. 

ترمیم راه ها تا ۱۰ روز آینده
شهامت افزود: در تمامی محورهای شریانی، اصلی 
و روستایی خراسان جنوبی ایمن سازی اولیه انجام 
شده است و ترمیم اولیه راه ها حداکثر در ۱0 روز 
آینده به انجام می رسد و با فروکش کردن سیالب ها  
محور عشق آباد - بردسکن نیز از ظهر امروز در حوزه 

خراسان جنوبی قابل تردد است. 

رانندگان توجه کنند
وی تصریح کرد: ضروری است با توجه به باز بودن 
محورها در حوزه خراسان جنوبی از  امروز رانندگان 
تا زمان بازسازی کامل مسیرها به محدودیت سرعت 
و تابلوهای نصب شده در محل آبنماها و پل ها و 
سیل بردگی توجه کنند و به ویژه قبل از تردد به 

مقصد استان های همجوار در محور منتهی به استان 
کرمان از مسیر راور و بردسکن در خراسان رضوی، از 
باز بودن مسیر در استان های همجوار از طریق سامانه 
۱4۱ مرکز مدیریت راه ها اطمینان حاصل کنند چون 
در زمان حاضر ادامه محورهای مذکور در استان های 
مجاور قابلیت تردد ندارند و در روزهای آتی بازگشایی 
می شود.شهامت افزود: تعدادی از محورهای خاکی 
عشایری که خارج از حوزه وظایف راهداری است در 
استان دچار تخریب شده که همزمان با ترمیم راهها 
و در هماهنگی با اولویت های مشخص شده توسط 
مدیریت بحران شهرستان ها نسبت به بازگشایی آنها 

در روزهای آتی اقدام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تیم ارزیابی خسارت با هماهنگی 
مدیریت بحران استانداری کار خود را آغاز کرده است 
و حداکثر در 4۸ ساعت آینده برآورد دقیق تری از 
حجم خسارت ها و عملیات مورد نیاز به تفکیک 
راه های شریانی، اصلی و فرعی تهیه و به مراجع 

ذی ربط ارسال می شود.

وی
سر

س:خ
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کاری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه تاالب کجی نهبندان میزبان مجسمه سازان 
رویداد فرهنگی   این  افزود:  در  کشوری می شود،  
به دومین جشنواره  استان کشور  از ۱0  25 گروه 
ملی  تاالب کجی نهبندان راه یافتند. ناصر نبی 
زاده عنوان کرد: این جشنواره  که در دوره  قبلی به 
علت خشکسالی برگزار نشد خوشبختانه با توجه به 
بارش های اخیر، امسال برگزار می شود و شاهد یک 

همایش بزرگ هستیم. 

۱۰ گروه مجسمه ساز کشوری و
 ۱۶ گروه محلی مهمان جشنواره هستند

وی با بیان اینکه هنرمندان از استانهای گوناگون 
۱۱۸ اثر در قالب 90 گروه از ۱۷ استان آثار خود 
را به جشنواره ارسال کردند، اظهار کرد:۱0 گروه از 

مجسمه سازان کشور و ۱6 گروه از گروه های محلی 
همان منطقه مهمان این جشنواره خواهند بود.

از خراسان  اینکه گروه هایی  به  اشاره  وی ضمن 
جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، همدان، لرستان، 
البرز، یزد، کرمان، تهران و آذربایجان شرقی در این 
جشنواره حضور خواهند داشت،  یادآور شد:  این 
هنرمندان شامل  سه گروه از خراسان جنوبی، ۱0 
گروه از تهران و البرز، دو گروه از خراسان رضوی و 

از دیگر استان ها خواهند بود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در این جشنواره رتبه های اول تا سوم 
ادامه داد: در  و گروه های جمعی تقدیر می شوند، 
مراسم پایانی جشنواره میزبان معاون هنری وزیر، 
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و مدیرکل دفتر 
هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  توسعه  و  آموزش 

فرهنگ و ارشاد خواهیم بود.

جشنواره با هدف برگزاری یک رویداد 
حرفه ای و ظرفیت های محیطی

معاون مرکز هنرهای تجسمی کشور هم در این 
نشست با اشاره به برگزاری دومین جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی نهبندان بیان کرد: 
این جشنواره با هدف برگزاری یک رویداد حرفه ای 
و استفاده از ظرفیت های محیطی و مدیریتی برگزار 
می شود تا  شاهد برگزاری فعالیت های هنری فقط 

در پایتخت کشور نباشیم. 
منطقه  در  ما  کار  اگر  افزود:  میرمنگره  اردشیر 
تقویت شود، جهانی دیده می شویم اما اگر یک 
لغت بین المللی را پسوند رویداد کنیم اثری ندارد و 
بهتر است با رشد عینی و کیفی امکان بین المللی 
یک رویداد را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه 25 
این جشنواره در نظر گرفته  برای فراخوان  گروه 
ادامه داد: همچنین گروه های محلی  شده است، 

مشارکت  جشنواره  این  در  بومی  هنرمندان  و 
خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه در راستای 
توسعه رشته های این رویداد از هنرستان دختران 
و پسران  هم دعوت شده است، افزود: امیدواریم  
در این برنامه، رویدادی خوب به لحاظ هم اندیشی 
هنرمندان و خلق آثاری زیبا رقم بخورد.وی با اشاره 

به اینکه  برگزاری جشنواره ملی و پوشش رسانه ای 
مطلوب می تواند مقدمات بین المللی شدن جشنواره 
نهبندان  کجی  تاالب  نمکی  مجسمه های  ملی 
رویدادهای  دیگر  و  رویداد  این  داد:  باشد، ادامه 
مشابه، امکان اجرای برنامه های ویژه برای یک 

منطقه را ایجاد می کند.

اهداء سیمان به مناطق سیل زده

صداوسیما- محموله صد تنی تولیدات کارخانه سیمان 
درمیان برای کمک به سیل زدگان استان گلستان و 
شهر پلدختر تحویل بسیج سازندگی شد. بیجاری رئیس 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان درمیان، ارزش این 
محموله را ۱5 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این 
سیمانها با 4 دستگاه تریلر به مناطق سیل زده در استان 
گلستان و شهر پلدختر ارسال می شود.کارخانه سیمان 

باقران ماهانه 2 تا ۳ هزار تن سیمان تولید می کند.

تأمین گاز در مناطق سیل زده  استان 
پایدار است

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز استان  خراسان جنوبی 
سیالبی شدن  و  شدید  بارندگی های  وجود  با  گفت: 
بسیاری از نقاط استان هیچ مشکلی در روند انتقال و 
توزیع گاز وجود ندارد و تاکنون هیچ مشکلی در تأمین 
پایدار و مستمر گاز برای مشترکین در استان رخ نداده 
است. هاشمی در بازدید از شبکه توزیع گاز در مناطق 
سیل زده استان اظهارکرد: تا پایان خروج کامل سامانه 
بارشی از استان تمام واحدها در آماده  باش هستند تا 
هیچ گونه مشکلی در حفاظت از تأسیسات گاز رسانی و 

نیز تأمین گاز پایدار در استان نداشته باشیم.

بازرسی ۵6 ناظر گیاه پزشکی از 
کانونهای در معرض خطر حمله ملخ ها

برای  استان  پزشکی   گیاه  ناظر   56 صداوسیما- 
بررسی وضعیت و پایش عوامل خسارت زای ملخ 
شدند. اعزام  ها  شهرستان  تمام  به  مهاجم  های 

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گفت: کانون 
یابی ملخ های مهاجم توسط این ناظران در استان در 
حال انجام است و ناظران برای بررسی وضعیت به 
کانون های ملخ که سال گذشته درگیر بودند اعزام 
شدند.یوسفی با بیان اینکه از ۱5 اسفند بررسی ها 
در حال انجام است، افزود: علیرغم اینکه در خراسان 
است،  نشده  اعالم  ملخ مهاجم  از  جنوبی گزارشی 
استان آمادگی کامل مقابله با این آفت را دارد. وی 
گفت: برای مقابله با ملخ مهاجم یک دستگاه یو ال 
وی پاش از خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان 
در  مهاجم  ملخ  اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.  ارسال 
جای  و  است  کنترل  حال  در  جنوبی  های  استان 
مردم خواست:  و  از کشاورزان  ندارد،  وجود  نگرانی 
به را   در صورت مشاهده دسته های ملخ موضوع 

 مدیریت های جهاد کشاورزی اعالم کنند.

اولین رویداد کارآفرینی گردشگری 
لوت در بیرجند برگزار می شود

ایسنا-عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند 
ویکند(  کارآفرینی)استارتاپ  رویداد  اولین  گفت: 
گردشگری لوت بیرجند با محورهای جانبی کشاورزی، 
صنایع دستی و سنگ های قیمتی در دانشگاه پیام نور 
بیرجند برگزار خواهد شد.محمدزاده ادامه داد: رویداد 
کارآفرینی گردشگری لوت بیرجند توسط دانشگاه پیام 
نور مرکز بیرجند با همکاری  اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند، دانشگاه بیرجند و بنیاد 
نخبگان استان برگزار می شود.وی افزود: افرادی که 
در زمینه توسعه گردشگری با درنظرگرفتن پتانسیل ها 
و قابلیت های استان نظر، ایده و یا طرح هایی دارند، 
کنند. شرکت  کارآفرینی  رویدار  این  در  می توانند 
عالقمندان  کرد:  اظهار  رویداد  این  علمی  دبیر 
www.evand.com/ می توانند با مراجعه به سایت

events/0۱۷5066 در این رویداد ثبت نام کنند.
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اصالح طلبی با براندازی
 در یک خانه جمع نمی شود

محمد علی ابطحی، سیاستمدار اصالح طلب در برنامه 
اختیاریه که شامگاه سه شنبه )27فروردین( از شبکه 
تهران پخش شد، گفت: باید بدانیم اتفاق اصالح طلبی 
با اتفاق براندازی نمی تواند در یک خانه جمع شود. من 

اصالح طلبی را در داخل نظام می دانم.

توصیه قاضی زاده به مجمع
FATF درباره لوایح 

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه 
مجلس گفت: با توجه به خروج کشورهای اروپایی 
از برجام و اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه در لیست 
و   CFT لوایح  بررسی  باید  تروریستی،  گروه های 

»پالرمو« از دستور کار مجمع خارج شود.

 اگر خدمات ارتش در ابتدای انقالب 
نبود، سپاه امروز را نداشتیم

متاسفانه  گفت:  الهدی  علم  احمد  سید  ا...  آیت 
بازگو  انقالب  ابتدای  در  ارتش  خدمات   امروز 
نمی شود در حالی که اگر این زمینه نظامی پا به 
 کار که همراه با انقالب و در وسط انقالب ایستاد 
نبود، سپاه امروز را هم نداشتیم چون پاسداران ما 
نیز از کمیته ها به سپاه رفتند و کار نظامی کمیته 

ها را نیز ارتش به پیش می برد.

صالحی: آینده ایران روشن است

های  رسانه  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
های  کمک  همه  این  سیل  موضوع  در  خارجی 
مردمی و نهادهای امدادی را نمی بینند و اگر یک 
فرد خاص مشکلی داشته باشد آن را برجسته سازی 
می کنند؛ هر چه رسانه های خارجی علیه ما می 

نویسند، بنویسند. آینده این مملکت روشن است.

نامزد انتخابات آمریکا: دولت 
ترامپ به دنبال براندازی ایران

آمریکا  نمایندگان  مجلس  عضو  گابارد«،  »تولسی 
نومحافظه کاران  اینکه  به  اشاره  با  مصاحبه ای،  در 
رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد  کابینه  جنگ طلب 
آمریکا را اشغال کرده اند گفته که دولت او به دنبال 

براندازی حکومت های ایران و ونزوئال است. 

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 
در سال 98 مشخص شد

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغالن 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان 
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری 
که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹7 از مبلغ 

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

توضیحات نوبخت درباره
 پرداخت مطالبات فرهنگیان

پرداخت  وجود  با  گفت:  نوبخت  محمدباقر 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  درصدی   ۱۰7
و  آموزش  بدهی  تادیه  برای  میزان  این  اینکه 
 ۶۰۰ مجددا  گذشته  هفته  نبود،  کافی  پرورش 
امروز  برای  شد،  انجام  پرداخت  تومان  میلیارد 
شد  خواهد  پرداخت  تومان  میلیارد   2۱۰۰ هم 
منابع،  این  با  معلم  هفته  از  قبل  امیدواریم  که 
آموزش و پرورش بتواند بدهی های خود را بپردازد.

دست بانک ها از جیب
 بانک مرکزی کوتاه شد

ایسنا- عملیات بازار باز روز سه شنبه در شورای پول 
و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانک ها 
بانک مرکزی، جلوی  از  در صورت اضافه برداشت 
نرخ های سود بدون منطق بانک ها گرفته و دست 

بانک ها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود.

دالر ۲۰۰ تومان ارزان شد

صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای فروش به 
مردم نسبت به آخرین قیمت های اعالم شده کاهش 
این  کرده اند.  اعالم  تومان  و ۴۰۰  هزار  و ۱۳  داده 
صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۳۵۰ 

تومان خریداری می کنند.

 
امام علی علیه  السالم فرمودند: 

الِغیبَُة ُجهُد العاِجِز 
غیبت کردن، کار شخص ناتوان است. 

)نهج البالغه : حكمت 461(   

12:32
19 :23
23 :49
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جرقه ای بر قیمت بنزین؛ دولت بحث ها را تایید کرد

شدن  نرخی  دو  و  بنزین  قیمت  افزایش  بحث 
آن اخیرا در محافل مختلف خبری بازتاب داشته 
است، رئیس دفتر رئیس جمهور با تایید انجام 

افزایش  بحث  هنوز  گفت:  موضوعی  چنین 
در  واعظی  محمود  است.  نشده  نهایی  سوخت 
حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: ما باید با توجه 
نکرده،  پیدا  افزایش  سوخت  قیمت  اینکه  به 
حاضر  حال  در  کنیم.  کنترل  را  بنزین  مصرف 
لیتر در روز و در برخی آخر  باالی ۹۰ میلیون 
که  داریم  مصرف  لیتر  میلیون   ۱۰۰ هفته ها 
باید  گفت:  وی  است.  باالیی  بسیار  رقم  این 
داشته  بنزین  مصرف  مدیریت  چهارچوب  یک 
باشیم؛ در حال حاضر بحث هایی صورت گرفته 
تا فشار بر روی خانواده ها نباشد. بحث می کنیم 

مقدار باقی مانده در بخش هایی مصرف شود که 
نیازمند هستند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
بیمه  باید صندوق  آمده  وجود  به  که  خساراتی 
اتفاقاتی که در کشور  تا  حوادث تأسیس کنیم 
برای  سرمازدگی،  مثل  موضوعاتی  یا  می افتد 
البته  کنیم.  استفاده  صندوق  این  از  کشاورزان 
ستاد  در  اما  نشده  نهایی  موضوع  این  هنوز 
این  قوا  اخیر سران  و جلسات  دولت  اقتصادی 
رئیس جمهور  دفتر  رئیس  است.  بحث ها شده 
بیان کرد: در ستاد اقتصادی دولت و همچنین در 
جلسه اخیر سران قوای اقتصادی بحث ها شروع 

 شده و انشاا... سعی داریم به جمع بندی برسیم. 
وی در پاسخ به این که در شورای عالی هماهنگی 
تصمیم گرفتند که بنزین دونرخی شود و افزایش 
هم ۳۰ درصد است، گفت: من در شورا حضور 
داشتم. چند طرح مطرح شد اما جمع بندی نشده 
است و قرار شد اعضای شورا و دیگران در این 
مورد نظر دهند و بعدا تصمیم گرفته شود. طی 
روزهای اخیر، سازمان برنامه و بودجه گزارشی 
هزار  آن حدود ۹۰۰  اساس  بر  که  کرد  منتشر 
میلیارد تومان یارانه در کشور توزیع می شود که 
سهم یارانه های پنهان از جمله بنزین در این 

مقدار بسیار زیاد است. این سازمان در گزارش 
خود خواستار بازنگری در نحوه توزیع این یارانه 
و  برنامه  سازمان  های  بررسی  است.  شده  ها 
بودجه نشان می دهد که هر ایرانی در باالترین 
در  فرد  یک  برابر   ۱7 تقریباً  درآمدی،  دهک 
از  تومان  ماهانه 2۹۱ هزار  معادل  اول،  دهک 
یارانه پنهان بنزین استفاده می کند. با این حال، 
خبر دو نرخی شدن بنزین را می توان اقدامی 
بس دیرهنگام در این خصوص تلقی کرد. هر 
چند هنوز آن چیزی که درباره منطق این اقدام 
است.  بنزین  مصرف  کنترل  شود،  می  گفته 

و  ارتش  فرماندهان  دیدار  در  قوا  کل  فرمانده   
نیروی زمینی، با تبریک روز ارتش و نیروی زمینی 
به کارکنان خدوم و افتخار آفرین ارتش و خانواده 
های آنان، نیروهای مسلح را از »مظاهر و عناصر 
قدرت ملی« خواندند و خاطرنشان کردند: البته در 
مدعی  کشورهای  در  حتی  کشورها  از  بسیاری 
آزادی و حقوق بشر، نیروهای مسلح عنصر اقتدار 
دیکتاتورها و برخورد با ملت ها هستند، همچنان 
که این روزها نمونه  آن در قضیه شنبه های پاریس 

قابل مشاهده است.
نیروهای مسلح

 حصارهایی امن برای ملت
رهبر انقالب اسالمی، نیروهای مسلح را در منطق 
اسالم و جمهوری اسالمی، »حصارهایی امن برای 
ملت« برشمردند و افزودند: نیروهای مسلح در زمان 
و  تجربه  دانش،  با  دشمن  تهاجم  مقابل  جنگ، 
فداکاری، سینه سپر و آن را منکوب و وادار به عقب 

نشینی می کنند و در زمان صلح نیز با کارآمدی و 
آمادگی کامل، مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت 
هستند و به همین دلیل، دشمنان به دنبال بر هم 
زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نشان دادن 
نیروهای مسلح هستند. ایشان امدادرسانی ارتش و 
نیروهای مسلح به مردم در حوادث طبیعی را یک 
حضور مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند: در سیل 
اخیر، نیروهای مسلح با همه وجود و امکانات در 
اختیارشان به کمک مردم شتافتند، به طوری که 
در استان گلستان، ارتش حتی قبل از حضور ستاد 

مدیریت بحران، در محل حادثه حاضر شد.

صداقت ارتش در بیان
 شعار »ارتش فدای ملت«

از  تصاویری  ثبت  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
را  مردم  به  ارتش  نیروهای  متواضعانه  خدمات 
موجب ماندگاری این برگ های زرین در حافظه 

تاریخ دانستند و افزودند: اینکه یک سرهنگ ارتش 
خم شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش 
نقلیه شود، جلوه هایی از صداقت  او سوار وسیله 
بیان شعار »ارتش فدای ملت« است. در  ارتش 

رهبر انقالب اسالمی ارتش را به برکت جمهوری 
اسالمی، ارتشی »مکتبی« و »نمایشگاهی از ارزش 
کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  اسالمی«  های 
نمونه هایی همچون شهیدان بابایی و صیادشیرازی 
از لحاظ کارآمدی و در  ارتش وجود دارد که  در 
عین حال تعهد، تواضع، فداکاری و گریختن از نام 
و نشان، قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت 
اسالمی هستند و این روحیه و ارزش ها باید روز 

به روز تقویت شود.

ارتِش امروز متدین تر
 و کارآمدتر از همیشه است

ایشان، ارتِش امروز را متدین تر و کارآمدتر از همیشه 

دست  در  ارتش  زمام  امروز  گفتند:  و  برشمردند 
نیروهای متدین و انقالبی است، البته افرادی که 
همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم خائنان را 
دارند، مدام از »ارتش مدرن رضاخان« دم می زنند، 
در حالی که آن ارتش به اصطالح مدرن، حتی یک 
روز نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد، 
اما ارتش مقتدر جمهوری اسالمی هشت سال در 
یک جنگ منظم مقاومت و ایستادگی کرد و امروز 
نیز دانش، تجربه، روحیه، توانایی، تدین و امانتداری 
ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است. فرمانده 
کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای مسلح را 
الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و گفتند: 
دست برادری دادن ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس 
از حرکت زشت آمریکایی ها بود. ایشان تأکید کردند: 
هر کاری که دشمن را عصبانی کند، خوب و درست 
است و در مقابل، هر کاری که دشمن را جری و 
روحیه آن را تقویت و روحیه جبهه خودی را تضعیف 

کند، بد و ناپسند است و همه باید در سخنان و 
کارهای خود از آن اجتناب کنند.

بی پایه  سخنان  از  هدف  اسالمی،  انقالب  رهبر 
آمریکایی ها علیه جمهوری اسالمی ایران را تضعیف 
روحیه عمومی دانستند و خاطرنشان کردند: آمریکا 
گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاری های متعدد 
است و با گذشت چند سال از سیل و طوفان در 
مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانسته اند آن مشکالت 
را رسیدگی و جبران کنند اما برای تضعیف روحیه 

ملت ایران، یاوه سرایی می کنند.

ارتِش امروز ، متدین تر  و کارآمدتر از همیشه است

آگهی مزایده کتبی ) نوبت دوم( 
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک  دستگاه خودرو به شرح جدول 

ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. 

قیمت پایه مدلنوع خودرو

700/000/000 ریال 1394وانت مزدا 2000 دوگانه-دوکابین

 متقاضیان می توانند از زمان درج آگهی لغایت 1398/02/07 در ساعات اداری از ساعت 12 الی 
14 جهت بازدید و دریافت اسناد به نشانی خیابان مدرس - بلوار مبلغان روبروی پارک توحید 

مراجعه نمایند .  
تاریخ برگزاری مزایده: 1398/02/08 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل تبلیغات اسالمی 

خواهد بود .

موسسه خدمات درمانی میالد 3 در نظر دارد: مکان تاکسی سرویس واقع در 
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(را از طریق مزایده عمومی

 برای مدت یک سال به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

متقاضیان  محترم می توانند پس از واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 
بانک رفاه به نام موسسه خدمات درمانی میالد 3 و ارائه فیش واریز از تاریخ 1398/01/29 
جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل به امور اداری بیمارستان حضرت ابوالفضل 

العباس)ع( واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند .
مهلت تکمیل و ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری سه شنبه 1398/02/10

گشایش پاکات پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1398/02/11
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

بدیهی است این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

زمـان: ۹۸/۲/۵ ویژه بانوان
 از ساعت ۹ الی ۱۳

۹۸/۲/۶ ویژه آقایان از ساعت ۹ الی ۱۳
مکـان:

 بیرجند- استخر کوثر )سایت اداری(
شهرستان هـا:

درمیان: استخر میثاق  سرایان: مجموعه آبی غدیر
فردوس: مجموعه خلیج فارس نهبندان: بلوار آموزش و پرورش - سالن تختی 

قاین: استخر فرهنگ  طبس: استخر فجر

استعدادیابی رایگان شنا در جهت ارتقای تیم شنا در کل استان

 ابوذر اکبری - رئیس هیئت شنا   شمـاره تمـاس: ۰۹۱۵۸۶۲۴۳۰۳   

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری 
 مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمان کار واجد شرایط واگذار نماید

مدت عنوان مناقصه
اجرای کار

مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال( 
فرآیند ارجاع کار )ریال

مناقصه واگذاری حجمی 
زمانی اداره امور انبارهای 

نفت بیرجند و مراکز 
سوختگیری هواپیمایی 

بیرجند و طبس 

دو سال 
شمسی

۶2/۸72/۵۵9/۸443/144/000/000

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 محل دریافت اسناد مناقصه  و تسلیم پاکات: الف )تضمین(، ب )اسناد و مدارک مناقصه( و ج 
)پیشنهاد قیمت( به صورت الک و مهر شده و جداگانه : بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی 6 - شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی – طبقه  دوم - اتاق 21۵  و همچنین قابل برداشت  

http://www.monaghese.niopdc.ir و http://www.iets.mporg.ir از سایت های
مبلغ تضمین و نوع آن جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ملی  
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی به مبلغ یاد شده در جدول فوق. مهلت دریافت اسناد 
مناقصه و تسلیم پاکات: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
98/2/1۵ تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز سه شنبه مورخ 98/2/10 ساعت 10 صبح در محل 
سالن جلسات ستاد منطقه.  تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 98/2/16  ساعت 10 
صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه. مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 
حداقل شرایط پیمانکاران: 1- ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر و مرتبط در اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی 2- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
محل فعالیت 3 - ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت - آگهی تاسیس شرکت - آخرین تغییرات در 
روزنامه رسمی - کد اقتصادی و شناسه ملی 4 - ارائه تصویر شناسنامه - کارت ملی - مدرک تحصیلی  و 
سوابق شغلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ۵- ارائه گواهی نمونه امضا و گواهینامه ثبت نام در 
نظام مالیات بر ارزش افزوده. کلیه مدارک و مستندات ارائه شده میبایست اصل و یا برابر اصل شده باشند 

)از طریق دفاتر اسناد رسمی(
  تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه مورخ 98/1/29  تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه مورخ 98/1/31

 شماره تماس در صورت هرگونه ابهام:4-32211861-0۵6 داخلی 1۵0
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

من به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه شرعی خود 
می دانم که به هر وسیله ای شده، چه در حال 

صلح و چه در حال جنگ و چه در پیشبرد انقالب 
آنچه به من مأموریت داده می شود به عشق و عالقه 

که به مکتب و وطنم دارم از قلبم...تا آخرین فشنگم، دندانم، مشتم 
وتا آخرین قطره خونم سوگند یاد می کنم که از این مرز و بوم دفاع کنم
 و با آن وجدان مسلمانی که با خود دارم اجازه نخواهم داد که اهریمنان

 به این خاک تجاوز کنند و پیروزی تمام مردم مستضعف را خواهانم.
تاریخ شهادت : 13۵9/10/2۶ عملیات نصر هویزه

شهید سرافراز  ارتش
 سرگرد مهندس شهید غالمحسین آذیر

۲9 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران گرامی باد


