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استان، چراغ 
راه می خواهد

در کشور برنامه ریزی های بسیار خوب 
و متنوعی انجام می شود اما گاهی به 
و  هدف  بی  گاهی  و  ای  جزیره  علت 
همین  بودن،  روشن  انداز  چشم  بدون 
برنامه ها ضررهایی هم تحمیل می کند.
ضررهایی که می توانند تغییرات تاریخی 
در روند توسعه و پیشرفت ایجاد کنند و راه 
های بسیاری را سد کنند.در استان خراسان 
جنوبی از دیرباز در حوزه های گوناگون 
شاهد نبود   برنامه ریزی مشخص و پیش 
بینی دقیق بوده ایم. به طوری که بسیاری 
از برنامه های عملیاتی هر چند بزرگ 
هم نه از روی یک برنامه مدون بلکه 
طبق موج های... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 هفته گذشته بود که سخنانی به نقل از کارشناس 
رادار  کمبود  درباره   ، سیما  و  صدا  هواشناسی  
خراسان  جمله  از  ها  استان  برخی  در  هواشناسی 
جنوبی در رسانه ها مخابره شد. در همین باره )کمبود 
امکانات و تجهیزات هواشناسی استان(  سرمقاله ای 
هم منتشر شد. پیرو همین موضوع ، رئیس گروه 
تحقیقات هواشناسی کاربردی استان با بیان اینکه 
تجهیزات هواشناسی باید به روزرسانی شود ، ادامه 
داد: به عنوان مثال در سیستم بارندگی قبلی که شاهد 
بودیم ، تجهیزات و سیستم رادار ، می تواند اخطارها 
را زودتر به ما برساند و اقدامات الزم با سرعت عمل 

بیشتری  انجام گیرد ... مشروح در صفحه 5

کمبود تجهیزات هواشناسی 
استان را تهدید می کند

برنامه  استاندار
برای توسعه سرایان

معتمدیان : سند توسعه متوازن سرایان تدوین می شود

امیرحسنخانی: سرایان بیشترین نرخ بیکاری را دارد  *  استاندار برای حل مساله وقف در آیسک ورود پیدا کنند

ری
اکب

س:  
عک صفحه 5

مسابقه بزرگ شهر ریاضی
 با حضـور

 پروفسور مجید میرزا وزیری 
شرح در صفحه آخر

استاد ارجمند جناب آقای علی تهوری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس کمیته ارزیابی و عملکرد فدراسیون جودو 
و بازرس ویژه رئیس فدراسیون  

تبریک عرض می نمایم.
حجت یزدانی

به مدرک عمران با سه سال سابقه بیمه ساختمان
 جهت اخذ رتبه نیازمندیم.  

09151۶38۶09  

یک شرکت معتبر توزیع دارو جهت توزیع در استان خراسان جنوبی 
از یک راننده با ایسوزو یخچال دار 5 الی ۶ تن

 دعوت به همکاری می نماید.  18-3232201۶  )داخلی 3( - 0910021920۷

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 32400390-92( 
در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 
5 رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد 

مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱39۸/2/۱۱ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. 
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

مدت نوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1398 

)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

مرکز فرهنگی و 
هنری شماره 4 کانون 

پرورشی، فکری کودکان 
و نوجوانان 

مهرشهر 
بیرجند

ساختمان 
نیمه تمام 

موجود

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع به شماره 
 96/1299188

مورخ 1396/۵/4 

حداکثر پایان وقت 1212/060/۵79/۵72603/100/000 ماه
اداری 

مورخ 1398/2/21

ساعت 
10 صبح 

1398/2/22

2098003748000001

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت 50659 هـ مورخ  
94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7306200900۸ نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.
2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

ی شهدا و  راستگویان  هب انم خدا
یادت بوی اردتشهبی می دهد

چشم اهیت چون بهار روحم را اتزه می کند، مزارت قطب حضور است

دست اهیت، دست اهی خالی ام را  رپ می کند. 

سال اه ااظتنر بازگشتت را کشیدم غافل از اینکه تو ره لحظه اینجایی

 رد همین حوالی، همان جا   هک قلبم فریادت می زند.

8 اردتشهبی 98خانواده شهید صادقی

شت هفته کار و کارگر ر خراسان جنوبی هب مناسبت زبرگدا ایپم استاندا
درود  بر کارگران شریف ایران اسالمی که همواره با دل 
و جان در مسیر توسعه و پیشرفت روزافزون جامعه 
 و راه اندازی و حرکت چرخ های اقتصادی کشور 
 پیشگام بوده و در راه خودکفایی و رهایی از وابستگی 
به بیگانگان، رونق تولید و اقتصاد و توسعه همه 

جانبه ایران اسالمی، پرتالش و ثابت قدم هستند.
جایگاه کار و کارگر در دین مبین اسالم چنان است 

که پیامبر عظیم الشان اسالم دستان کارگر را می بوسند و می فرمایند: " این دستی است که آتش 
جهنم آن را نمی سوزاند"؛ سخن ارزشمند و حرکت زیبای پیامبر عظیم الشان، نشانگر نهایت 

احترام و منزلتی است که اسالم برای جایگاه کار وکارگر قائل است.
بر پایه ایثار و تالش شبانه روزی شما کارگران و تالشگران عرصه تولید است که امروز ایران اسالمی 

با تکیه بر ستون "اقتصاد مقاومتی" درپی فتح قله های توسعه و استقالل همه جانبه است. 
اینک در سالی که به تدبیر رهبر فرزانه انقالب به نام "رونق تولید" نامگذاری شده است، چشم امید 
همگان به دستان قوی و پرتوان شما کارگران زحمتکش دوخته شده تا با تکیه بر دانش، کوشش، 
خالقیت و نوآوری، چرخ صنعت این کشور را با سرعتی روز افزون به حرکت در آورده و موجبات 

اعتالی میهن اسالمی مان را فراهم آورید. 
در این مجال بر همت همه کارگرانی که وجودشان  و تالش های ارزشمندشان در عرصه تولید و 

اقتصاد استان راه گشاست، می بالیم و ضمن گرامیداشت هفته کار و 
کارگر و عرض خداقوت به همه کارگران خدوم و زحمتکش خراسان 
جنوبی در حوزه های عمران، صنعت، معدن، تولید،کشاورزی و... 
امیدوارم در پرتو همت و تالش همه کارگران این مرز و بوم، نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران روز به روز پویاتر و سربلندتر از قبل 

در مسیر پیشرفت و تعالی و بالندگی حرکت کند.
محمدصادق معتمدیان- استاندار خراسان جنوبی

صفحه 2

 

نفوذ ستون پنجم در نظام 
برنامه ریزی کشور جدی است 

صفحه 2

 

به پایان سال 98 نرسیده ترامپ 
وادار به عقب  نشینی می شود

 

 

صفحه 2

صفحه 2

 ترامپ یاغی را با قدرت
 به عقب می رانیم

 نرخ ارز تا پایان
 خرداد ثابت می ماند
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سرمقاله

یکشنبه * 8 اردیبهشت 1398 * شماره 4334

استان چراغ راه می خواهد
* امین جم

) ادامه از صفحه 1( در استان خراسان جنوبی از دیرباز در 

حوزه های گوناگون شاهد نبود  برنامه ریزی مشخص 
و پیش بینی دقیق بوده ایم.به طوری که بسیاری از 
برنامه های عملیاتی هرچند بزرگ هم نه از روی یک 
برنامه مدون بلکه طبق موج های به وجود آمده اجرایی 
می شود.روندی که مطمئنا نمی تواند آینده ای روشن 
و مشخص برای استان ترسیم کند.در این بین عدم 
هماهنگی بین دستگاهی و حرکات جزیره ای هم به 
خاطر نبود چشم انداز دقیق ، دور از انتظار نبوده و نیست.
به عنوان مثال در جلسه ای خبرنگاران درباره چشم انداز 
و برنامه چندساله شورا برای شهر بیرجند پرسیدند اما 
پاسخ های متناقض و غیرقابل قبولی دریافت کردند! 
پاسخ هایی که این پرسش را به ذهن می آورد که چرا 
برنامه ریزی مشخص انجام نشده و اینکه وضع در سایر 

ادارات و سازمان ها چگونه است؟!
در همین زمینه چند سال پیش طرح آمایش سرزمین 
استان خراسان جنوبی، توسط پژوهشگران دانشگاه 
بیرجند تهیه و به عنوان یکی از طرح های صنعتی 
برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور معرفی 
شد.طرحی که استان را از جنبه های گوناگون بررسی 
و  نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده است. در ادامه 
هم پیشنهادات و نظرات کارشناسی پیوست این طرح 
اضافه شده است.پیشنهاداتی که می تواند به عنوان 
چشم انداز و چراغ راهی برای آینده استان باشد. اما طبق 
برخی شنیده ها با وجود تاکیدات فراوان ، مورد استقبال 
چندانی قرار نگرفت و چنان که باید عملی نشد. استاندار 
خراسان جنوبی اما گویا جایگاه ویژه ای برای این سند 
قائل است.به طوری که از اوایل شروع به کار ، مسئول 
مطالعات این طرح را مشاور خود در امور آمایش سرزمین 
تعیین کرد. در ادامه هم نکات و تذکرات متعددی در این 
خصوص طرح و ابالغ کرد و با جدیت ویژه ای در حال 
دنبال کردن اجرای  طرح است. در همین راستا چند روز 
قبل هم از تدوین  سند توسعه متوازن شهرستان سرایان 
سخن به میان آورد. در مجموع می توان گفت سند 
آمایش سرزمینی به عنوان چشم انداز با برنامه ریزی 
مشخص برای استان تدوین و ترسیم شده است و می 
تواند منشا برکات زیادی باشد.مطمئنا اگر با همکاری 
مسئوالن این سند به برنامه ای برای آینده استان تبدیل 
و در مرحله اجرا نیز عملیاتی شود ، شاهد تحوالت زیادی 
در استان خواهیم بود.بی شک برنامه ای مدون و حساب 
شده با داده های دقیق و کارشناسی ، باعث افزایش بهره 
وری کاری مسئوالن و قرارگرفتن در مسیری درست 
خواهد شد و از صرف انرژی در برنامه های بیهوده و بی 
کاربرد و همچنین گزارش عملکرد های بی پشتوانه ، 
جلوگیری می شود.امیدواریم در آینده ای نزدیک ، زمانی 
که از مسئوالن درباره برنامه های بلند مدت دستگاه 
تحت امر خود بپرسیم ، به طور دقیق و مشخص برنامه 

5 یا حتی 10 ساله خود را بدانند. 

تاخت و تاز سکه در آغاز هفته

 تسنیم - دیروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به آخرین قیمت های روزکاری هفته قبل در قیمت
  4 میلیون و 921 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 777 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی

2 میلیون و 698 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 755 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 961 هزار تومان فروخته شد.

خاطره هاشمی رفسنجانی از مرگ 
پسر حسن روحانی با گلوله

مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 75 خود که 
به تازگی منتشر شده نوشته است: »خبر رسید محمد 
روحانی، پسر دکتر روحانی نایب رئیس مجلس و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در اثر حادثه ای فوت کرده 
است. ظواهر نشان می  داد که احتماال هنگام ور رفتن با 
اسلحه از دست خودش در رفته، ولی احتماالت دیگری 

هم مطرح بود.«

به پایان سال 98 نرسیده
 ترامپ وادار به عقب نشینی می شود

محمدرضا باهنر گفت: من عدد نمی خواهم بگویم 
ولی معتقدم که اگر انشاء ا... دولت، مجلس، مسئولین 
و مردم کمک کنند که از این گردنه سخت و تاریخی 
عبور کنیم، به امید خدا به پایان سال 98 نخواهد رسید 

که ترامپ وادار به عقب نشینی شود.

نفوذ ستون پنجم در نظام 
برنامه ریزی کشور جدی است 

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه 
عدم  علت  خصوص  در  مجلس  خارجی  سیاست 
گفت:  گذشته  در  مهم  های  طرح  برخی  تحقق 
همانطور که پیش از این به وزیر اطالعات تذکر 
داده ام، رخنه ستون پنجم در نظام تصمیم گیری و 
کارشناسی کشور که خطرناک ترین رخنه جاسوسی 

است، مانع انجام این امور شده است.

امیرعبداللهیان: ترامپ یاغی
 را با قدرت به عقب می رانیم

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل در صفحه شخصی اش در توئیتر 
عزت،  دوستی،  صلح،  همزاد  ایران،  نام  نوشت: 
اقتدار است. ما ترامپ یاغی  عقالنیت، حکمت و 

را با قدرت به عقب می رانیم.

سخنگوی اتحادیه اروپا:
 به تعهدات مان پایبندیم

گفت:  اروپا  اتحادیه  پایه  بلند  سخنگوی  یک 
کردیم  تصریح  مختلف  مقاطع  در  که  همان طور 
اتحادیه اروپا تا زمانی که ایران به اجرای کامل و 
مؤثر تعهدات هسته ای اش در برجام عمل کند به 
این توافق وفادار می ماند. اتحادیه اروپا لغو تحریم ها 
را یکی از مهمترین تعهدات خود در برجام می داند. 

اعالم شرایط فروش فوری 
محصوالت ایران خودرو 

گروه صنعتی ایران خودرو از فروش فوری پژو 405 
اس ال ایکس بنزینی و پژو405 دوگانه سوز از امروز 
صبح خبر داد. بنا بر اعالم ایران خودرو پژو 405 اس 
ال ایکس 67 میلیون و 888 هزار و 400 تومان و 
پژو 405 دوگانه سوز 65 میلیون و 578 هزار ر و 400 
تومان تعیین  شده است. گفتنی است زمان تحویل این 

 خودرو 30 روز کاری تعیین  شده است.
تایید سکته یکی از متهمان بانک سرمایه

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سکته یکی 
از متهمان پرونده بانک سرمایه - اعضای هیئت مدیره 
سابق این بانک - از سوی پزشکی قانونی تایید شده 
است. احمد شجاعی با بیان این مطلب گفت: نتیجه 
پزشکی قانونی در مورد این فرد به مراجع قضایی 
اعالم شده و مدارک پزشکی دو نفر دیگر از اعضای 
هیئت مدیره سابق بانک سرمایه و سکته آنها نیز در 

حال بررسی است.

نماینده مجلس: نرخ ارز تا پایان 
خرداد ثابت می ماند

واقف  گفت: همه  نماینده مجلس  محمد حسینی 
نتیجه  در  ایجاد شده  اقتصادی  که جنگ  هستیم 
نمی توان برای آینده نوسانات نرخ ارز را پیش بینی 
کرد، اما می توان به جرات گفت که تا پایان خردادماه 
نرخ ارز ثابت خواهد ماند و در صورتی که نوساناتی 

نیز رخ دهد اتفاقی زودگذر خواهد بود.

زمان کنکور تغییر نمی کند

برنامه  در  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
تلویزیونی پرسشگر، درباره احتمال به تعویق افتادن 
کنکور سراسری با توجه به وقوع سیل، گفت: درخواست 
اما  های بسیاری وجود داشت که ما منتقل کردیم 
موافقت نشد و به هیچ وجه زمان کنکور تغییر نخواهد 
کرد؛ البته کارشناسی ارشد تغییر زمان داشت اما کنکور 

کارشناسی تغییر نمی کند.

پرونده دستمزد 98 
همچنان باز است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره 
آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این 
مصوبه از سوی دولت ابالغ نشده اما در کمیسیون 
اقتصادی دولت تصویب شده است. امیدواریم در آستانه 
روز کارگر این مصوبه ابالغ شود و دل کارگران شاد شود.

طرح ویژه نظارت بر بازار کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان 
از دهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

با تصمیم اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شد، با هدف 
تنظیم بازار اقالم اساسی و مصرفی خانوار در ماه مبارک رمضان، 
طرح ویژه نظارت بر بازار از روز 10 اردیبهشت آغاز و تا 17 خرداد 
ادامه  یابد. این اقدام با هدف حفظ آرامش بازار در ماه مبارک 
رمضان و توجه به رفاه هموطنان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه 
صورت می گیرد. پیش بینی شده است کارگروه های ستاد تنظیم 
بازار در هر استان با توجه به شرایط استان تحت مسئولیت خود 
نسبت به اتخاذ تصمیم برای برگزاری فروش های فوق العاده و 

همچنین نمایشگاه های طرح ضیافت اقدام نمایند.
بر این اساس عرضه اقالم اساسی در دو سطح صورت خواهد 
گرفت، کاال های اساسی مانند برنج، شکر، روغن، گوشت مرغ در 
این راستا با قیمت های ترجیحی برای خانوار های هدف اختصاص 
می یابد یا در فروش های فوق العاده عرضه خواهند شد، در این 
راستا تصمیماتی نیز با هدف تنظیم بازار خرما، زولبیا و بامیه، حلیم 
و آش که کاال های مهم و پرمصرف در این ماه هستند اتخاذ شده 

است.هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان حداقل و حداکثر قیمت 
اقالم پرمصرف با هدف پیشگیری از رشد ناگهانی قیمت ها ابالغ 

و به اطالع شهروندان می رسد.

خبر خوش برای معلمان 
حق التدریس در آستانه روز معلم

 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای گروه های معلمان 
بخشنامه  این  طبق  کرد.  اعالم  را  رسمی  استخدام  مشمول 
پنج گروه نیروهای دبستانی، نیروهای خرید خدمات آموزشی، 
نیروهای حق التدریس غیر مستمر، آموزش دهندگان نهضت 
سواد آموزی و آموزشیاران طبق ضوابطی خاص مشمول این 
طرح قرار می گیرند. خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن نیز در 
جلسه علنی روز دوم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسالمی ، 
در تذکری شفاهی به وزیر آموزش و پرورش برای تسریع در 
استخدام مربیان حق التدریس و پرداخت مطالبات فرهنگیان تاکید 
کرد. وی افزود: اگر امروز در جامعه به فرهنگیان که مهم ترین 
مسئولیت یعنی آموزش را بر عهده دارند توجه نشود چه انتظاری 

باید داشته باشیم که به پیشرفت توسعه و آینده روشن دست 
پیدا کنیم؟ ما انتظار داریم با توجه به این که در ماه جاری روز 
معلم را پیش رو داریم مطالبات فرهنگیان پرداخت شود و در 
استخدام مربیان حق التدریسی تسریع شود. همچنین بطحایی 
از تدوین آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس خبر داد و گفت: 
مجلس قانونی را به تصویب رساند که نحوه استخدام نیروهای 
حق التدریس و نهضت سوادآموزی را روشن کرده در آن قانون 
مشخص شده است آیین نامه ای به صورت مشترک با همکاری 
سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش تدوین شود و 
با نظارت 2 نماینده مجلس باشد که این آیین نامه در مرحله 
هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی است و به زودی و طی 

روزهای آینده ابالغ می شود.     

از طرح نظارت رمضان تا خبر خوش برای معلمان

دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن برجام، کارشکنی ها 
در اجرای آن و تالش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران 
از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن »دونالد ترامپ« به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا این کارشکنی ها شدت گرفت و او بارها 
تهدید کرد کشورش را از توافق هسته ای خارج خواهد کرد. ترامپ 
سرانجام سه شنبه 8 می )18 اردیبهشت  ماه( به طور یکجانبه 
آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم ها 

علیه ایران پس از دوره های زمانی 90 و 180 روزه امضا کرد.
او شامگاه 15 مرداد ماه سال گذشته با امضای فرمانی رسماً دستور 
اجرای اولین بسته تحریم ها علیه ایران را صادر کرد. دومین بسته 
تحریم ها که بخش های کشتی رانی، مالی و انرژی ایران را هدف 

قرار می دهند هم از روز 14 آبان ماه گذشته از سر گرفته شدند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به بررسی راهبرد 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره ایران همزمان 
با تشدید فشارها علیه تهران و پایان معافیت از تحریم کشورهای 

وارد کننده نفت از ایران پرداخت.
در این گزارش آمده است: استراتژی دولت ترامپ پس از برجام 
قرار دادن اقتصاد ایران در حالت خفگی است که این کار را از 
طریق پایان دادن به معافیت از تحریم برای خریداران نفت ایران 
انجام می دهد اما در این استراتژی چالش های جدی وجود دارد.
نخست، هنوز کامال معلوم نیست که پنج قدرت )چین، ژاپن، هند، 
کره جنوبی و ترکیه( به طور کامل از تالش های آمریکا برای 

تشدید فشار علیه ایران پیروی کنند.
از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز اخیرا گزارش داده: پیش از 
این تحریم ها تاثیر خود را بر روی اقتصاد ایران گذاشته که منتهی 
به کمبود در داروهای حساس شده و پرداختی به گروه های تحت 
حمایت ایران در منطقه نیز با کاهش مواجه شده است. همچنین 
با لغو معافیت های نفتی، دولت ترامپ به امنیت تامین انرژی 
چین دست اندازی کرده است این در حالی است که آمریکا به 
کمک چین برای کنترل توسعه تسلیحات هسته ای کره شمالی 

نیاز دارد. اما کارشناسان نفتی معتقدند که آمریکا قادر نخواهد 
بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند همچنین آمریکا و 
امارات قادر نخواهند بود تا طوالنی مدت سطح تولید باال را 
حفظ کنند. »نفت سنگین« ایران که بسیاری از کشورها برای 
پاالیش فرآورده های نفتی به آن نیاز دارند نمی تواند با نفت سبک 
سعودی جایگزین شود بعالوه تهران تهدید به بستن تنگه هرمز 
کرده و می تواند عملیات سایبری علیه زیرساخت های نفتی دیگر 
کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد.به عالوه، اگر فشار 
تحریم ها افزایش یابد، هنوز کامال مشخص نیست که ایران به 
میز معامله برای دستیابی به توافق دیگر بازگردد و برای ترامپ 
توافقی به همراه داشته باشد که بهتر از توافقی باشد که توسط 
دولت »باراک اوباما« حاصل شد. ترامپ معتقد است که با توجه 
به سابقه ای که در داد و ستد معامالت امالک داشته، می تواند 
به توافق بهتری با جمهوری اسالمی ایران دست یابد. این در 
حالی است که توافق برجام حاصل بیش از یک دهه دیپلماسی 
و تهدیداتی بود که توسط دموکرات ها و جمهوری خواهان پیش 
از این دولت ایجاد شده بود. همچنین، هنوز کامال شفاف نیست 
که ایران تمایلی برای ورود به مذاکرات داشته باشد یا اینکه حتی 

دولت ترامپ از چنین اقدامی استقبال کند. 

پیش بینی »واشنگتن پست« از سرنوشت برجام
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- شرکت سرآمد خاور زمین ۲- شرکت خدماتی افروز در ۳- شرکت زمهریر شرق

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره ۱5356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت 
سرآمد خاور زمین ۲- شرکت خدماتی افروز در 3- شرکت زمهریر شرق فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمود تخم کار با 
کد شناسایی بیمه 68۹۱3533 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی لوله کش داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده 
است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض خود را به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت 

عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- پیمانکاری شرکت 
سریر پردیس توس ۲- پیمانکاری شرکت فرآور توس ۳- پیمانکاری شرکت طوس دویر ۴- پیمانکاری شرکت افروز 

در ۵- شرکت خدماتی پاکروان بشرویه ۶- پیمانکاری محمد ساالرپور ۷- پیمانکاری سکنی ساز پارسیان
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره ۱5356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- پیمانکاری 
شرکت سریر پردیس توس ۲- پیمانکاری شرکت فرآور توس 3- پیمانکاری شرکت طوس دویر ۴- پیمانکاری شرکت افروز در 5- شرکت 
خدماتی پاکروان بشرویه 6- پیمانکاری محمد ساالرپور ۷- پیمانکاری شرکت سکنی ساز پارسیان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
آقای محمدرضا زارعی با کد شناسایی بیمه 6۹۲505۱0  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی لوله کش داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، 
 اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. 

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر صنعت )سهامی خاص( به شماره ثبت 33۴8 و شناسه ملی ۱03600۴۷58۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱3۹۷/۱۲/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمدرضا صباغ زاده به شماره ملی065۲۹۱۹5۲۹ و خانم الهه صباغ 
زاده به شماره ملی 36۱0۴8۴3۹۱ و آقای حامد مودی به شماره ملی 0653۲۱036۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم سیده زهرا حسینی به شماره ملی 5۲3006۹5۷0 به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود نوکندی به شماره 

ملی 06۴008550۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )447075(

آگهی تغییرات شرکت آریا سوالر صنعت )سهامی خاص( به شماره ثبت 33۴8 و شناسه ملی ۱03600۴۷58۹ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱3۹۷/۱۲/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمدرضا صباغ زاده به شماره ملی065۲۹۱۹5۲۹ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم الهه صباغ زاده به شماره ملی 36۱0۴8۴3۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد مودی به شماره ملی 
0653۲۱036۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۲- خانم طلعت صباغ زاده به شماره ملی065۲۹۱85۴۹ به 
عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین 

کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا صباغ زاده )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )447076(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3۴8۹ و شناسه ملی ۱03600۴۹0۴6 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹8/0۱/۱8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام خدمات عمومی شامل امور مربوط به خدمات و تامین نمودن نیروی انسانی جهت ادارات 
و موسسات ، تنظیفات ، نامه رسانی و تایپ و تکثیر ، پاسخ گویی تلفن ، آشپزخانه و رستوران و طبخ غذا ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و 
 تجهیزات اداری و موسسات ، ابنیه و راه ، سخت افزار ، نرم افزار )به جز نرم افزارهای رسانه ای ، رسانه پرداز ،قرآنی ، مذهبی و فرهنگی( ، 
حمل و نقل و جابجایی مسافر درون شهری ، انجام پروژه های توسعه فضای سبز و باغبانی ، خدمات شهری و کشاورزی و شرکت در مناقصات 
و مزایدات در رابطه با موضوع فعالیت شرکت )فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی( ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )447077(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع میدان بار وحدت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۴۱۲ و شناسه ملی ۱036003۱308 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱3۹۴/03/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان غالمرضا پامرغی به شماره ملی 065۱685۱33 
و محمد حسین شهدادی به شماره ملی 065۲۱6۹66۱ و رجبعلی افضلی به شماره ملی 065۲33۹530 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای اصغر دادرس به شماره ملی 5۲3۹3۷5۷۲0 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد 
بیابانی به شماره ملی 065۱۷۴۷۱8۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال ۱3۹3 مورد تصویب قرار گرفت. ۴ - 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 )447248(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع میدان بار وحدت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۴۱۲ و شناسه ملی ۱036003۱308 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۴/03/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای غالمرضا پامرغی به شماره ملی 065۱685۱33 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین شهدادی به شماره ملی 065۲۱6۹66۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رجبعلی 
 افضلی به شماره ملی 065۲33۹530 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد حیدری به شمارملی 065۲۴۴8۷55

به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای غالمرضا پامرغی )رئیس هیئت مدیره( و محمد حیدری)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )447249(

تاسیس شرکت دنیا سوالر فردوس )با مسئولیت محدود( در تاریخ ۱3۹8/0۲/0۷ به شماره ثبت ۱3۹3 به شناسه ملی ۱۴008۲۹۴0۲3 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: بهره برداری و اجرای 
نیروگاه خورشیدی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس، جانبازان ، خیابان جانبازان ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی ۹۷۷۱8۷۷۴58 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای ابوالفضل عربی به شماره ملی 00۱506360۷ دارنده ۱000000 ریال سهم الشرکه آقای هاشم دنیائی به شماره ملی 0850۱00۴3۷ 
دارنده ۴000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی دنیائی به شماره ملی 085۹5033۹۹ دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت 
مدیره: آقای ابوالفضل عربی به شماره ملی 00۱506360۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود. آقای هاشم دنیائی به شماره ملی 
0850۱00۴3۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود. آقای مهدی دنیائی به شماره ملی 085۹5033۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و اوراق عادی و نامه ها با 
امضای آقای هاشم دنیائی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 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 - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )447252(

آگهی تغییرات شرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱0۹0 و شناسه ملی ۱۴000۱8۹500 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۷/0۷/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای محمد رحیم شهریاری به شماره ملی 065۲030۹۷۱ 
به نمایندگی از جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی با شناسه ملی ۱۴000۲6۱330به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد 
اخگری به شماره ملی 085۹۲60۱35 به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی هالل ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۴53506 و شناسه ملی ۱۴00۴0۱۹300 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن دلشادی به شماره ملی ۱۲۱۹۴۲6008 به 
نمایندگی از شرکت کشت وصنعت هالل زاگرس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴6 و شناسه ملی ۱086۱886038 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای محمد رضا رضائی به شماره ملی 563۹33۷۴۲۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی هالل ایرانیان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 3۹۲۹۷۴ و شناسه ملی ۱03۲0۴۲۷۲3۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین الژوردی به شماره ملی 085۹660۹8۲ 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲885۲۲ و شناسه ملی ۱0۱03۲6۴8۹5 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد نبیلی مقدم با کد ملی 0۹۴۲5۴0۷۷8 به عنوان 
مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - حدود و اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ـ انجام امور 
جاری و سایر اقدامات الزم برای اداره امور شرکت.۲ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره 3ـ استخدام، نصب 
و عزل کارکنان شرکت در چارچوب تشکیالت مصوب پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره ۴ـ تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در 
چارچوب تشکیالت مصوب 5ـ  نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان 6ـ انجام عملیات، معامالت و امور استخدامی 
مربوط به فعالیت های جاری شرکت در حدود آئین نامه مالی و محاسباتی و استخدامی شرکت ۷ـ پیشنهاد طرح ها و آئین نامه های الزم 
جهت بررسی و یا اخذ تصمیم به هیئت مدیره 8ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های 
مربوطه ۹ـ پیشنهاد انتصاب یا عزل مدیران به هیئت مدیره ۱0ـ پیشنهاد دریافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت مدیره ۱۱ـ 
پیشنهاد انعقاد انواع قرارداد به هیئت مدیره ۱۲ـ شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده ۱3ـ انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ 
و با حق ادعای خسارت یا بدون آن ۱۴ـ اعطا و قبول ضمانت و رهن ۱5ـ دریافت هرنوع وجوه و هرنوع مطالبات.۱6ـ تنظیم خالصه صورت 
دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس شرکت ۱۷ـ تهیه بودجه ساالنه، صورت های مالی و ارائه آن به هیئت مدیره 
۱8ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است ۱۹- اقامه 
هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر 
قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و 
چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی 
و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، 
واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد 
 سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب
)با حق صلح یا بدون آن( اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی 
و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد 
سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۴- کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )447079(

اهدای بیش از سیصد میلیون ریال کمک های نقدی
 کارکنان بانک کشاورزی به هموطنان سیل زده

بانک  در پی وقوع حادثه تلخ سیل در استان های کشور، کارکنان 
کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور کمک و همدردی با این 

هموطنان در اقدامی خداپسندانه بیش از سیصد میلیون ریال کمک های نقدی خود 
را برای سیل زدگان جمع آوری و به آنان اهدا نمودند. 

قزلباش مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: کارکنان 
بانک کشاورزی استان جدای از کمک های غیرنقدی و مایحتاجی که به سیل زدگان 
اهدا نمودند، در حرکتی خودجوش و خیرخواهانه نسبت به جمع آوری بیش از 

سیصد میلیون ریال اقدام و آن را به هموطنان سیل زده تقدیم نمودند.
شایان ذکر است، پیش از این نیز کارکنان بانک کشاورزی استان در اهدای کمک 
 به زلزله زدگان، بازسازی عتبات عالیات،  موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(،

 کمیته امداد امام )ره( و... پیش قدم و پیش رو بوده اند.

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 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹86030800۱00006۴ - ۱3۹8/۱/۱۹ 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 بال معارض متقاضی آقای محمد رحیم رمضانی  فرزند 
نور محمد به شماره شناسنامه ۲6 صادره از بیرجند و شماره ملی 5۲3۹6۲۹۴0۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱3۲/5۷ 
متر مربع قسمتی از پالک ۱3۹6- اصلی بخش ۲ بیرجند  از محل مالکیت سهراب پسندیده و محمد علی زنگوئی  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 : ۱۳98/۱/22   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳98/2/8
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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ارسال بیش از ۱۱ تن مواد غذایی برای سیل زدگان خوزستان

صداوسیما- بیش از ۱۱ تن انواع مواد غذایی و بهداشتی از خراسان جنوبی به مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد. رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان گفت: محموله کمک های مردم شهرستان های بیرجند و سربیشه شامل ۱0 تن آرد، ۱0هزار عدد 

تن ماهی، یک تن برنج و سایر اقالم خوراکی و بهداشتی است. جوینده افزود: این کمک ها به شهرستان شادگان ارسال شد.
سالم آوا جان یک سر به ظفر ۷ بزنین ساکنین کوچه 
دو تا خانواده هستن که نه آب، نه برق و نه گاز دارند 
پاسخگو  گاز  و  برق  آب،  ادارات  از  کدوم  هیچ  واقعا 
بسیار  در شرایط  آشپزی  و  منزل  نیستن گرم کردن 

سخت. مسئوالن بیدار شوید. 
9۱5...۷40

سالم خدمت مسئوالن روزنامه آوای خراسان جنوبی 
ما که در ماه سیصد هزار تومان بابت بیمه پرداخت 
می کنیم به چه علت تنها کلینیک ترک اعتیاد دولتی 
بیمارستان امام رضا )ع( از بیماراش بدون بیمه ۱02000 
تومان میگیره با اینکه قیمت یک شیشه متادون 250 
سی سی 4800 تومان است بقیه پول مردم کجا میره.
933...۱60

مشاوران  بر  دارد  تقاضا  مسکن  کاران  اندر  دست  از 
فروشندگان  اکثرا  چون  باشند  داشته  نظارت  امالک 
بدون کارشناسی، قیمت ملک تعیین و امالکی ها فقط 
هنر می کنند دو طرف را راضی به معامله می کنند و 
این موضوع سبب افزایش غیر واقعی مسکن می گردد.
9۱5...230

لطفا شهرداری به گیاهان و درختانی که تازه در بلوار غفاری 
کاشته بیشتر رسیدگی کند چون خشک شده بعد هم با 
این زحمتی که کشیدین و جای تشکر دارد چرا بعضی 
بلوار قطعا  زیبایی  از  این  بلوار خالیه؟ که   باغچه های 

می کاهد  ممنونیم  اگه رسیدگی کنید.
9۱5...230

فکری  مهرشهر  سعدی  خیابان  برای  لطفا  سالم. 
و  خاکی  ولی  هست  مسکونی  خیابان  این  بکنید 
بسیار خرابه عالوه بر اون تعمیرگاه ماشین سنگین  
ده  از  بیش  روز  هر  که  هست   ۷ و   5 سعدی  بین 
مسکونیه  منطقه  این  شده.  پارک  اونجا  در  ماشین 
به  نه کارگاهی خواهشمندیم مسئوالن فکری هم 

اهالی این محله بکنند
یک شهروند
با گذشت چندین سال از آغاز جانمایی شهرک صنوف 
آالینده هنوز این طرح مهم را جدی نمی گیرند. تا کی 
باید انتظار بکشند هم اصناف آالینده و هم مردم شهر 
بیرجند این طرح هم اشتغالزا هست و هم چهره شهرمان 

را بهتر خواهد کرد بیش از این دیگر تعلل توجیه ندارد.
یک شهروند
بیرجند  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  بود  قرار 
تکلیف پول های شارژ مردم را در کارت پارک های 
هنوز  اما  کنند  مشخص  پیمانکار  توسط  شده  توزیع 
خبری نیست! این در حالی است که مسئوالن هیچ 
رقمی از میزان پولی که به حساب پیمانکار در زمان 

اجرای این طرح وارد شد، ارائه نداده اند.
یک شهروند
قبل،  ماه  چند  از  ماخونیک  به  درح  مواصالتی  راه 
پیگیری های شورای  با وجود  و  مسدود شده است 
اسالمی و دهیار، بخشداری درح و فرمانداری سربیشه 
هنوز اقدامی انجام نداده اند و اهالی مجبور به استفاده 

از دیگر مسیرها هستند.
یک شهروند
بنیاد مستضعفان مطلب  درباره  آوا، چرا دیگر  سالم 
و  مان  فعال  استاندار  صدای  که  حاال  زنید؟  نمی 
شورای شهر و شهرداری هم درآمده است شما هم به 
عنوان صدای مردم پیگیر باشید تا بلکه آقایان بنیاد به 

خودشان بیایند و ....
 ارسالی به تلگرام آوا
این شهر غمگین  توی  گفتیم  از بس  خسته شدیم 
هیچ جایی برای تفریح نیست،البته طبیعی هم هست، 
کدام سرمایه گذاری با رفتار آقایان حاضر می شود 
اینجا مکان تفریحی بزند و برای کار نکرده به هزاران 
نفر جواب بدهد این جا فقط حرف می زنند، فقط با 
فضای  کرد،  توجه  جوانان  به  باید  گویند  می  حرف 
نشاط آور فراهم کرد و ... در عمل هیچکدام حاضر 
نیستند نگاه های تنگ نظرانه خود را کنار بگذارند. 
بیخود  شده  خموده  و  افسرده  واقعا  بیرجندی  جوان 
نیست که منتظر فرصتی است تا از این شهر برود. 
را  همت  آستین  محبوب  شهردار  و  عزیز  استاندار 
باال بزنید همه منتظر برنامه ها و طرح های شاد و 

تفریحی تان هستیم خدا خیرتان بدهد.
 ارسالی به تلگرام آوا

کاری - هفت درخت کهنسال چنار، سرو و گز با قدمت ۱۷0 تا ۱500 سال 
در شهرهای قاین، طبس و درمیان وجود دارد. این جاذبه های طبیعی شامل دو 
درخت چنارکهنسال 300 تا 550 ساله و درختان سرو ۱000 تا ۱500 ساله در 
شهرستان قاین، 2 سرو با قدمت 650 تا ۱500 ساله ، یک درخت زیتون با ۷00 
سال سن و یک گز ۱۷0 ساله در شهرستان طبس و یک چنار با قدمت 400 تا 
450 سال در  شهرستان درمیان  است. یکی از این درختان کهنسال و مقصد 
گردشگری درخت چنار دوشنگان است. دوشنگان )دوشینگان( مکانی است با 
کاربری کشاورزی که در فاصله 2۱ کیلومتری جنوب غربی شهر اسدیه و فاصله 

یک کیلومتری غرب روستای محمد آباد باال قرار گرفته است. 

درختی کهنسال با قطر 4 متری 

روستای »محمدآباد علیا« از روستاهای توابع بخش مرکزی شهرستان درمیان 
در خراسان جنوبی است. از جمله جاذبه های طبیعی روستای محمدآباد علیا 
وجود »درخت چنار کهنسال دوشنگان« است. در این مکان که در مجاور راه 
اصلی قرار دارد، درخت چنار کهنسال و قطوری وجود دارد که قطر آن حدود 4 

متر بوده و داخل تنه آن در اثر پوسیدگی حفره بزرگی ایجاد شده است. 
از سمت غرب این مکان آب قنات به سمت درخت که در شیب دره قرار دارد 
جاری است، این آب در سمت غرب درخت در یک گودال کم عمق جمع شده 
و برکه ای را به وجود آورده است که تصویر این درخت عظیم در آن افتاده و 

موجب خلق منظره ای بسیار زیبا شده است.

روستای گردشگری فورگ و چنار دوشنگان
 مقصد گردشگران خارجی

کارشناس ثبت میراث طبیعی استان در گفتگو با خبرنگار آوا اظهار می کند: 
روستای هدف گردشگری فورگ و چنار دوشنگان با دارا بودن ویژگی های 
در خراسان  عنوان مقصد گردشگری خارجی  به  و طبیعی  تاریخی  کم نظیر 
جنوبی معرفی شده است. زهرا رضایی ملکوتی با اشاره به اینکه فورگ به 
لحاظ دارا بودن یکی از قلعه های بسیار زیبا و ارزشمند ایران از اهمیت خاصی 
در استان برخوردار است، می گوید: متاسفانه در شناسایی آن به مردم ایران 

کارهای خوبی انجام نگرفته است.

فرش پهن شده برای چنار دوشنگان

آثار  از مهم ترین  و  دارد  اینکه چنار دوشنگان عمری ۷00 ساله  بیان  با  وی 
طبیعی شهرستان درمیان به شمار می آید، اظهار می کند: قطر این چنار 4 متر و 
داخل تنه آن نیز فرشی پهن است. وی عنوان می کند: چنار کهنسال دوشنگان 
در میان درختان کهنسال استان جایگاه ویژه ای داشته و بسیار شگفت انگیز 
است. کارشناس ثبت میراث طبیعی استان با بیان اینکه وجود این چنار تنومند 
در مجاورت برکه ای بسیار زیبا جلوه ای منحصر به فرد به طبیعت اطراف داده 
است، ادامه می دهد:  محیط ۱2 و نیم  متری تنه این درخت، خود گویای قدمت 

و کهنسال بودن آن است. 

چتری سرسبز بر فراز درخت خودنمایی می کند

وی درباره ارزش و ویژگی های این درخت با اشاره به اینکه تاج این درخت 
سطحی معادل 5۱2 مترمربع را اشغال کرده و همچون چتری سرسبز بر فراز 
تمامی روزهای سال  افزاید: چنار دوشنگان در  آن خودنمایی می کند، می 
پذیرای گردشگران و مسافرانی است که برای استراحت و تفریح به این محل 
آمده و از خنکای سایه سار آن استفاده می کنند.وی خاطر نشان می کند: این 
درخت به لحاظ شکل ظاهري بسیار دیدنی است و وجود حفره ای بزرگ در 

تنه قطور آن به شگفتی آن افزوده است. 
کارشناس ثبت میراث طبیعی استان با بیان اینکه در اطراف و روي بن درخت 
پاجست هایي دیده می شود که سني حدود 40 تا50 سال دارند، یادآور می 
شود: دخیل های زیادی که بر شاخه های درخت بسته شده، نشان از ارزش 
اشاره به  افراد دارد. رضایی ملکوتی ضمن  اهالی و دیگر  و تقدس آن بین 
اینکه یکي از موارد مطرح در  زمینه گردشگري و ورود گردشگر و توریست 
به یک منطقه داشتن یکسري ویژگي هاي خاص به لحاظ طبیعي یا تاریخی 
ارزش که  با  و  این درخت کهنسال  تاکید می کند: مسلما وجود  باشد،  مي 
قدمت بسیار زیادي دارد، توجه هر بیننده اي را به خود معطوف مي نماید. به 
گفته این مسئول  همچنین نزدیکي آن با چنار کهنسال مزار سلطان تیمور 
با قدمتي حدود 350 سال که در فاصله 4 کیلومتري شرق آن قرار دارد، مي 
اجتماعي  مثبت  تبعات  و  بوده  گردشگر  جذب  در  مهمي  بسیار  عامل  تواند 

منجمله رشد اقتصادي در منطقه می تواند از عوامل مهم آن باشد.

هرس شاخه های زائد و تقویت خاک اطراف آن

وی درباره  برنامه های میراث برای حفاظت از این درخت ضمن اشاره به محوطه 
سازی و ساخت سکوهایی برای استراحت اطراف درخت، ایجاد پارکینگ مناسب 
برای پارک وسایل نقلیه ادامه می دهد: همچنین هرس شاخه هاي زائد و تقویت 
خاک اطراف آن، شناسایي امراض احتمالي و مبارزه با آنها و  نصب تابلوي ثبت اثر 
در فهرست میراث طبیعي از دیگر برنامه های این نهاد بوده است.رضایی ملکوتی   
اظهار می کند: جلوگیري از روشن کردن آتش و ریختن زباله در اطراف آن و درج 
قوانین مربوط به آثار از فعالیت های دیگر میراث فرهنگی استان بوده است. وی 
یادآور می شود: همچنین ساخت اجاقی در فاصله دور از درخت برای جلوگیری از 
خطر احتمالی آتش سوزی آن برای استفاده مردم و پیشگیری از برافروختن آتش 
در مجاورت درخت و  ساخت سرویس بهداشتی در فاصله دور از چشمه و نهر 
مجاور درخت برای جلوگیری از آلودگی آب و  توجیه اهالي روستا و منطقه در 

خصوص اهمیت این اثر طبیعي در دستور کار قرار گرفته است. 

نصب تابلو در محل و مسیر درخت
 دوشنگان در دستور کار است

کارشناس ثبت میراث طبیعی استان خاطر نشان می کند: تابلوهایی در محل 
و در مسیر این درخت با ذکر مشخصات کلی درخت و ذکر قوانین مربوط به 
تخریب یا آسیب آثار تاریخی برای آگاهی و هدایت افراد به محل، توسط اداره 

میراث فرهنگی شهرستان درمیان در دست ساخت است.
وی درباره راه خاکی نامناسب یادآور می شود: برای جلوگیری از ایجاد گرد و 
غبار در مجاورت درخت، همچنین پیشگیری از نشستن گرد و خاک بر روی 
درخت مقرر شده با هماهنگی و همکاری اداره راه، شهرداری درمیان و دهیاری 

روستا جاده خاکی مجاور درخت آسفالت شود.

درختان کهنسال نشانه عمرچند هزار ساله زمین است

استاد دانشگاه بیرجند هم  عنوان می کند: درختان کهنسال خراسان جنوبی 
روایتگر عمر چند هزار ساله زمین است. محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه  
درختان برای زمین حکم یک جعبه سیاه را داشته که تمام خاطرات زمین را 
در خود محفوظ نگه می دارند، می گوید: درختان کهنسال سرو و بنه خراسان 
جنوبی در صورت توجه بیشتر و معرفی بهتر به مردم یکی از منابع مهم رونق 
اکوتوریسم و جذب گردشگران داخلی و خارجی به استان هستند که می توانند 

در رونق اقتصادی خراسان جنوبی نقش بسزایی داشته باشند.

به درختان نگاه ابزاری و سودجویی نداشته باشیم

وی ادامه می دهد: ما نباید به درختان به چشم ابزاری نگاه کنیم که تنها تامین 
کننده غذا، دارو، خوراک و چوب ما هستند بلکه بر خالف تصور عامه درختان 
با شاخ  تاریخچه زمین هستند که  و  زنده و شاهدان عینی حوادث  موجودات 
برگ خود روند تکامل حیات را به انسان نشان می دهند. استاد دانشگاه بیرجند 
می افزاید: ما باید بدانیم که وجود پایه های کهنسال در هر کشوری نشانه  وقار 
سرزمینی آن کشور بوده و در مطالعات مشهور به گاه شناسی درختی، بهترین 
شاخص و ابزار برای بررسی حال زمین در طول صدها و هزاران سال گذشته ای 
است که آن درخت در آن بستر می زیسته است. وی با تاکید بر اینکه جاذبه های 
اکوتوریسم خراسان جنوبی نیازمند معرفی عمومی است، بیان می کند: میراث 
فرهنگی عالوه بر معرفی بافت های تاریخی استان باید توجه بیشتری به معرفی 

جاذبه های اکوتوریسمی استان به خصوص درختان کهنسال داشته باشد. 

تاریخ در البه الی درختان کهنسال خراسان جنوبی

پاسخ مسئوالن به پیام شما

  چنار 700ساله دوشینگان ظرفیت مغفول گردشگری

نت
نتر

:  ای
س

عک

جوابیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

* در پاسخ به پیام درج شده مورخ 98/۱/24 با عنوان 
»من یک خمیر دندان ایرانی به نام... خریده ام. یکی 
از دهها ترکیبش تیتانیوم است که یک ماده سرطان زا 
می باشد. سازمان غذا و دارو آیا نمی خواهد این خمیر 
دندان ها را از داروخانه جمع آوری نماید« به استحضار 
می رساند: یکی از ترکیبات مجاز مورد استفاده در خمیر 
دندان، دی اکسید تیتانیم می باشد که باید در حد مجاز 
استفاده گردد. ضمنا کلیه محصوالت غذایی، آرایشی و 
بهداشتی پس از کنترل و اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو 

مجاز به ارائه در سطح عرضه می باشد.
*در خصوص پیام درج شده مورخ 98/۱/22 با عنوان 
»بهداشت و مراکز مرتبط با نانوایی ها به سبزی های 
روی نان ها توجه دارند که ضد عفونی می شوند یا 
خیر«  به استحضار می رساند: سبزیجات استفاده شده 
در نانوایی ها باید از نوع سبزی خشک و دارای مجوز 
و مشخصات بهداشتی باشد،  لذا شهروندان محترم در 
توانند  می  این خصوص  در  تخلف  مشاهده  صورت 
شکایات  به  رسیدگی  سامانه  در  را  خود  شکایات 
بهداشتی )شماره تلفن ۱90( مطرح تا بازرسین بهداشت 
محیط در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع با متخلفین 

بهداشتی برابر مقررات برخورد نمایند.

بابت مطالبات قبلی مردم با دادستانی مکاتبه شود

 پول های مردم، همچنان بالتکلیف

حسینی- اعالم شرکت برنده مزایده پارکینگ های سطح شهر 
از نامه های قرائت شده در جلسه روز گذشته شورای شهر بود که 
میری عضو شورا عنوان کرد: شرکت قبلی که پارکینگ های شهر 
را در اختیار داشت هنوز پولی که مردم برای خرید کارت پارک و 
اعتبار پرداخته کرده بودند را بازنگردانده و کسی هم این مبلغ را 
برآورد نکرده است! جاوید با بیان این که سازوکار شرکت جدید به 
گونه ای نیست که آن را به شرکت قبلی ربط بدهیم ، پیشنهاد داد: 
کسانی که مبلغی در حساب شرکت قبلی دارند به سازمان حمل و 

نقل شهرداری مراجعه کرده و مبلغ را اعالم کنند. 
در ادامه نظرات اعضا، دو ساز وکار مشخص شد، ابتدا بابت مطالبات 
قبلی از سمت شهرداری یا سازمان حمل و نقل شهری مکاتبه ای 
با دادستانی شود و دوم این که پایان کارکرد، هر شرکت مبلغی که 
از مردم در حساب خود دارد را اعالم کند تا شهرداری از قرارداد 
وی کم کند. از دیگر نامه های قرائت شده در این جلسه شورا، 
درخواست سازمان سیما و منظر شهرداری در راستای برگزاری 
مزایده برای دو مغازه ابتدای خیابان مدرس بود که به صورت 
قرارداد یک ساله و قابل تمدید تا دو سال موافقت شود. البته 
مشروط به این که اگر شهرداری طرحی برای خیابان شیرین 
داشته باشد، فرد برنده مانع از اجرای پروژه نشود. عبدالرزاق نژاد 
یکی از اعضای شورا به قانون ممنوعیت ساخت و ساز بر روی 
کانال ها اشاره کرد که البته میری پاسخ داد: مغازه ها در جریان 

اصلی آب کانال قرار نگرفتند.
اگر شهرداری بخواهد برای تاکسی های اینترنتی 

نرخ  تعیین کند نارضایتی مردم را در پی دارد

دومین موضوع مطرح شده درباره تمدید قرارداد با بانک های شهر 
و قوامین برای دو دستگاه خودپرداز یکی در ورودی شهرداری و 
دیگری در ابتدای خیابان امام رضا )ع( بود که با توجه به هزینه 
رسمی  نرخ  با  ساله   5 قرارداد  تجهیزات،  برای  شده  پرداخت 

کارشناسی یک ساله و با ترک تشریفات تمدید شد.

تصویب نرخنامه کرایه آژانس ها و تاکسی های اینترنتی نیز از 
دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که هالل عضو شورا متن 
نامه را قرائت کرد: با توجه به این که تمام ناوگان های حمل و 
نقل عمومی مسافر باید تحت نظارت شهرداری باشند، نرخ مصوب 
سال 98 ورودی 25 هزار ریال، به ازای هر ۱00 متر ، 300 ریال، 

هرساعت سرویس دربستی ۱30 هزار ریال، هر دقیقه توقف هزار و 
200 ریال و هر سرویس اضافی ۱0 هزار ریال می باشد.

یزدان شناس دیگر عضو شورا اما با بیان این که طبق ابالغ 
کشوری، شهرداری از ورود به کار تاکسی های اینترنتی منع شده 
است، خاطرنشان کرد: تاکسی های اینترنتی برای ارائه خدمات 

ارزان تر راه اندازی شدند و اگر شهرداری بخواهد برای این ها 
هم نرخ تعیین کند نارضایتی مردم و افزایش قیمت را به دنبال 
خواهد داشت. وی با اشاره به این که براساس قانون نظام صنفی 
، اتحادیه مکلف به ساماندهی واحدهای خدمات رسان، صدور 
مجوز و بررسی قیمت است، اضافه کرد: تاکسی های تلفنی 

نیز مشمول این مورد بوده و کمیسیون نظارت بر سازمان های 
صنفی وظیفه تعیین نرخ را برعهده دارد اما این موضوع نافی 

نظارت های فنی شهرداری بر آنان نیست. 
پس از ارائه نظرات مختلف شورا در این باره مقرر شد موضوع 
در جلسه ای با حضور غالم پور مدیر عامل سازمان حمل و 

تجارت  و  معدن   ، سازمان صنعت  نماینده  و  نقل شهرداری 
مطرح و بررسی شود.

دفاع شهردار در مقابل انتقادات فرماندار
مزایده سفره خانه  برنده  فرد  قرارداد  بررسی متن  درخواست 

سنتی واقع در فضای سبز حاشیه پارک صیاد شیرازی، جنب 
بود که هالل توضیح  از دیگر موارد مطرح شده  هتل کویر 
با اجاره ماهیانه  داد: این زمین به متراژ هزار و 50 مترمربع 
یک میلیون و 600 هزار تومان در اختیار فرد قرار می گیرد. 
یزدان شناس نسبت به مبلغ اجاره اعتراض کرد و گفت: این 
مبلغ برای بهترین نقطه شهر کم است. جاوید شهردار بیرجند 
اما پاسخ داد: برای این اراضی فردی متقاضی نیست وگرنه 
هکتارها زمین داریم. هالل پیشنهاد داد: قرارداد این زمین با 
همین مبلغ بسته شود و در صورت رونق پیدا کردن برای باقی 

اراضی و متقاضیان، نرخ کارشناسی شده باالتر باشد.
که  قرائت شد  نامه های کمیسیون عمران  ادامه جلسه  در 
برگزاری همایشی برای تجلیل از سرآمدان شهری به عنوان 
بلوار  خطی  پارک  نامگذاری  سرا،  فرهنگ  برنامه   اولین 
ای  کتابچه  انتشار   ، نشاط”  “باغ  نام  به  اعظم )ص(  پیامبر 
برگزاری  و  بیرجندی  نخبگان  و  سرآمدان  معرفی  برای 
مسابقات فرهنگی مذهبی برای پرسنل شهرداری و خانواده 
جلسه  پایان  در  جاوید  بود.  ها  نامه  این  جمله  از  هایشان 
اشاره  شهری  آیلندهای  سنگ  کیفیت  از  فرماندار  انتقاد  به 
کرد و افزود: در راستای این موضوع نتایج آزمایشگاهی را 
عالی  در  بتن  مقاومت  دهیم.  ارائه می  جهت شفاف سازی 
ترین وضع 300 تا 350 کیلوگرم بر سانتیمترمربع است اما 
بتن استفاده شده برای این سنگ ها، حداقل 582 تا ۷38 
ها  شاخص  باقی  دارد،   مقاومت  سانتیمترمربع  بر  کیلوگرم 

هم، چندین برابر جداول بتنی هستند.
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موفقیت و انرژی

غرور

کم کم شروع کنید، 
نه ناگهانی و انفجاری

اگر ناگهان تصمیم بگیرید همه چیز را متحول کنید، 
مثال رژیم غذایی تان را تغییر دهید، ورزش را شروع 
کنید، دست از سیگار بردارید، در عرض دو سه هفته 
خسته  خیلی  و  می دهید  دست  از  را  خود  انگیزه  
خواهید شد. اگر اکنون  اندام تان متناسب نیست پس 
باید بدانید که به زمان بیشتری نیاز دارید. این روز ها 
توصیه های زیادی مبنی بر انجام تمرینات متناوب 
وجود دارد که چون از لحاط زمان، فشرده است و 
وقت گیر نیست، طرفداران زیادی هم پیدا کرده، 
اما بیشتر افراد توانایی این را ندارند که چنین ورزش 
هایی را هر روز انجام دهند. برای انجام هر کاری و 
رسیدن به موفقیت الزم است کم کم شروع کنید و 

پیوسته ادامه دهید. 

مشکالت افرادی که
 با مرض غرور زندگی می کنند

ما آدم ها با تحسین دیگران می توانیم به اهداف 
واقع گرایانه  خود برسیم. از سوی دیگر، مدام به 
دنبال بهتر از دیگران بودن باعث می شود همیشه 
خود را با آن ها مقایسه کنیم. فرقی نمی کند چه 
شما  از  بهتر  که  هست  کسی  همیشه  می کنید، 

باشد و بخواهید خود را با او مقایسه کنید.
دارند مورد توجه همه  اغلب دوست  افراد مغرور 
باشند و همین مانع می شود که به دیگران گوش 
دهند، بنابراین در روابط خود دچار اختالف و تنش 
می شوند، زیرا آدم های اطراف شان تصور می کنند 

آن ها فقط در مورد خودشان حرف می زنند.
مغرور ها همیشه در حال تالش برای اثبات خود 
هستند، بنابراین لحظه ای آرام نیستند و از چیزی 
لذت نمی برند. این بیقراری جلوی شادی شان را 
می گیرد و از چیزی راضی نمی شوند و این لطمه  

بزرگی به آن ها وارد می کند.
رنج می برند  از غرور کاذب  افرادی که  از  خیلی 
می دهد،  آزارشان  که  می کنند  پنهان  را  چیزی 
بنابراین غرور یک مرض است. وقتی فرد مغرور، 
حل  جای  به  می کند،  پنهان  را  خود  رنجش 
مسئله، سعی می کند آن را نادیده بگیرد و همین 

مشکلش را بدتر می کند.
زیادی  سال های  است  ممکن  مغرور  افراد 
کنند  غرور خود مخفی  نقاب  پشت  را  مسئله ای 
افزوده تر  استرس  و  بیشتر  اندوه  باعث  همین  و 
می شود. با وجود اینکه افراد مغرور این طرز فکر 
را مدت ها در وجود خود مخفی نگه می دارند و در 
مرضی  غرورشان  هم  باز  اما  موفق اند،  کار  این 

است که خود عامل بیماری های دیگر می شود. 

با ورزش و غذای مناسب
 از آلزایمر جلوگیری کنید

با افزایش سن همان طور که پوست چروک شده و 
مفاصل درد می گیرند، مغز نیز ممکن است نشانه هایی 
از فرسودگی و آلزایمر  را نشان دهد. بنابراین در صورتی 

که در به خاطر آوردن کلمه مناسب در جمله ای خاص، 
 نیاز به تالش داشتید، دچار ترس و واهمه نشوید. ورزش ، 
انتخاب هوشمندانه مواد غذایی و قرار گرفتن در یک شبکه  
حمایتی قوی می تواند موجب حفظ هوشیاری شما برای 

مدت طوالنی تری شود.

بیماری هایی که 
بی خواب تان می کند

آپنه خواب یا همان خروپف یکی از دالیل بیدار شدن 
ناگهانی از خواب است که به خاطر کمبود اکسیژن و 
مسدود شدن مسیر تنفس ایجاد می شود و می تواند باعث 

بروز حمله قلبی یا سکته مغزی، کاهش سطح هوشیاری 
و خستگی و همچنین کم خوابی و بی خوابی در افراد 
شود. کارشناسان برای داشتن خوابی راحت استحمام قبل 
از خواب، استفاده از لباس مخصوص خواب و همچنین 

تنظیم دمای اتاق خواب را پیشنهاد کرده اند.

چاق ها چقدر
 باید آب بنوشند؟

آب یک نوشیدنی ضروری برای بدن است که می تواند 
در کنترل بیماری ها نیز موثر باشد. افراد چاق باید مصرف 
آب را در برنامه روزانه خود قرار دهند، زیرا تجمع سموم 

در بدن آنها زیاد بوده و حجم خون در آنها باالتر است، 
بنابراین برای دفع سموم از بدن نوشیدن مقدار کافی 
آب الزم و ضروری خواهد بود. زمانی که بدن آب از 
دست می دهد در شرایط حاد قرار دارد، بنابراین به طور قطع 

رساندن میزان کافی آب به بدن الزم و ضروری است.

چگونه برای کودک مریض 
تیمارداری کنیم؟

کودکان مبتال به آنفلوانزا، گاهی اوقات ناراحتی های 
معده همراه با اسهال و استفراغ دارند. بدن شان مایعات 
از دست می دهد، بنابراین مقدار کمی از محلول های 

خوراکی یا آب و بستنی های یخی به آنها بدهید. نوشابه 
های گازدار و آبمیوه ها می توانند اسهال را بدتر کنند. 
کودکی که مبتال به اسهالی است که کم آبی و یا 
استفراغ ندارد، می تواند غذا بخورد، فقط مقدار بیشتری 

مایعات و سوپ های رقیق به او بدهید.

ماده غذایی که رشد 
ناخن ها را زیاد می کند

پوست تخم مرغ سرشار از مواد مغذی مفیدی مثل کلسیم، 
آهن ، پروتئین و مواد معدنی مثل منیزیم و پتاسیم است. 
تمام این عوامل در تقویت و پیشگیری از شکستگی 

ناخن ها موثر هستند. پوست  تخم مرغ را با  کمی 
روغن بادام، تخم کتان و گردو هم بزنید تا مواد به خوبی 
با هم ترکیب و پودر شوند. هر روز صبح یک قاشق 
چای خوری از این پودر را با مقداری شیر گرم مخلوط 

کنید و به ناخن های خود بزنید.    

مصرف شربت سماق در درمان سرماخوردگی، سرفه، گلودرد و خوشبو شدن دهان موثر است. مصرف این شربت 
موجب چربی سوزی و الغری می شود؛ لذا برای افرادی که قصد کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام دارند 
بسیار مفید و اثربخش است. مصرف شربت سماق موجب تقویت سیستم قلبی عروقی و پیشگیری از سکته های 
قلبی و مغزی می شود. شربت سماق به علت داشتن کلسیم، سلنیوم، منیزیم و منگنز تاثیر چشمگیری در تقویت 
و استحکام استخوان و دندان دارد و از پوکی استخوان و آرتروز پیشگیری می کند.  از این شربت می توان ۴ لیوان 
در روز و در وعده های صبح، ظهر، عصر و شب میل کرد. مصرف این شربت موجب چربی سوزی و الغری 

می شود؛ لذا برای افرادی که قصد کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام دارند بسیار مفید و اثربخش است.

برخی از پزشکان طب نوین بدون توجه به مزاج افراد به بیماران مصرف لبنیات را تأکید می کنند در حالی که از نقطه 
نظر طب سنتی این تجویز پزشکان آکادمیک کاماًل اشتباه است. یک چهارم ماست را “اسید الکتیک” تشکیل می دهد، 
اسید الکتیک موجود در ماست به سه قسمت از بدن یعنی ریه ،  کلیه ها و  مغز و اعصاب آسیب می رساند. آسیب به 
ریه به واسطه اسید الکتیک باعث به نفس نفس افتادن می شود تا بدن این هیدروژن را خارج کند؛ همچنین کلیه که 
فرسوده می شود تا این حالت اسیدی ماست را دفع کند و فعالیت نورون های مغزی را کم می کند.  برای کم کردن عوارض 
جانبی ماست معمولی آن را حتماً با مصلح مصرف کنید؛ مصلح ماست شامل : موسیر، نعناع، پونه، زنیان، کاکوتی و گل 
محمدی است.تأکید می شود از خوردن ماست با ماهی، ماست با ترشیجات، ماست با اسفناج )بورانی( اکیداً خودداری کنید.

مصرف ماست در چه صورتی باعث ایجاد انواع بیماری ها می شوداین نوشیدنی بی نظیر دهان شما را خوشبو می کند

فرهنگ محیط کار برای موفقیت هر استارتاپی بسیار حیاتی 
است، زیرا فضای الزم برای آینده شرکت را با بهبود عملکرد 
و خروجی آن تعیین می سازد. عالوه بر این اعتماد به نفس و 
روحیه کارکنان و بهره وری شرایط بهتری پیدا کرده و شما و 

کسب و کارتان را از رقبا متمایز خواهد ساخت.
راه اندازی یک استارتاپ کار دشواری است و فرهنگ های 
متفاوتی نیز برای یک محیط کاری وجود دارند. فرهنگ یک 
محیط کاری می تواند با مزه و غنی باشد، اما یک فرهنگ 
حمایتی، لذت بخش و بسیار نرم نمی تواند در یک محیط کاری 
قدرت محور و رقابتی عملکرد خوبی داشته باشد. هیچ چیزی 

به عنوان فرهنگ درست یا اشتباه یا خوب و بد وجود ندارد. 
صحبت در مورد این است که چه فرهنگی برای کسب و کار 
بهترین نتیجه را در پی دارد، اما شکاک بودن و ناامیدی ترکیب 
فرهنگی خوبی نیستند هر قدر که برنامه کاری و استراتژی شما 

شدید و جدی باشد.
شاید این مورد بدترین سوء تفاهم و کج فهمی در باب فرهنگ 
محیط کار باشد. بسیاری به این فکر می کنند که فرهنگ محیط 
کار تماماً در مورد مهمانی های کاری، میز های پینگ پنگ، ساعات 
خوش و سیاست های با روی باز است. باالتر از همه این فعالیت های 
مفرح، این است که کارکنان دستمزد ها و مزایای قابل توجهی دارند. 

در حالی که دستمزد ها و مزایای خوب و فعالیت های مفرح بسیار 
حیاتی هستند، اما با فرهنگ کاری یکی نیستند. فرهنگ محیط 
کسب و کار باید با باور ها و اهداف اصلی شما متناسب و سازگار 

باشد. باور های شما نیز باید برای تیم کاری تان مناسب باشد.
فرهنگ حس و حالی نیست که هر وقت وارد یک فضای 
استارتاپی شدید با آن روبرو شوید. فرهنگ یک بیانیه هدف و 
ماموریت نیست که در وبسایت تان قرار داشته و آن بهره وری 
فوق العاده ای که در کسب و کارتان وجود دارد نیست. فرهنگ 
در واقع رفتار ها و سنت هایی است که به شما و تیم تان کمک 

می کنند که ماموریت خود را انجام دهید.

اشتباهات بسیار بد در مورد فرهنگ محیط کار

آیه روز

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

سخن روز

چیزهایی که دارید، کسی که هستید، جایگاهی که در آن قرار دارید یا کاری که انجام می دهید، نمی تواند باعث 
خوشحالی و ناراحتی تان شود، بلکه تفکر نسبت به این موارد برای تان شادی به ارمغان می آورد.
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جدول 4334                        

علم  دانشمندان  از   -1 افقی: 
اقتصاد - خودکامگی 2- پرگوی 
- ماده تبلور پذیر شیرین - خاندان 
3- شکاک - آشوبگر ۴- موش 
خرما - همرا خاشاک می آید  - 
میان 5- فانی - به کاالهایی که 
مستقیماً مصرف نمی شوند، اطالق 
 - شکن  درخت   -6 می گردد 
نتیجه گیری ها ۷- گشوده - شهر 
انتظام   - زیارت کننده   - توت 
 - کوبیده  کنجد   -8 دهنده 
بخشش - پول ژاپن - اصطالحی 
در علم کامپیوتر 9- هر چیز تلخ و 
سمی - لقب پادشاهان فرانسه - 
حرف درد - حرف صریح 10- از 
 -11 ارزش   - بهادار  اوراق  انواع 
روسو«  ژاک  »ژان  قلم  به  اثری 
نویسنده فرانسوی - هم سخنان 
مذهبی  شهر   - پارچه  تکه   -12
پادشاهان 13-   - تهران  نزدیک 
استفاده از مخارج و مالیات دولت 
اقتصاد  معین  هدف های  برای 
ریخته   هم  در  رودکی   - کالن 
حیله گر   - آلمانی  تصدیق   -1۴
- ورمی که در بن ناخن پیدا شود 

15- بی نوا - ساده لوح

جسمی   - دخان   -1 عمودی: 
موازی  آن  جانبی  سطح های  که 
یکدیگر است 2- عمل واردشدن 
ناتوان  متکبر 3-   - درخشنده   -
- تلخ تازی - مرکب دان - قدر 
نام   - درودگری   -۴ مرتبه  و 
نویسنده  »مترلینگ«  کوچک 
پیشگاه  »در  اثر  خالق  بلژیکی 
عالمت   - سوبسید   -5 خدا« 
مفعولی - گروه ورزشی 6- باران 
بدون   - حشرات  از   - اندک 
رساله   - ناگهانی   -۷ دستور 
 -8 مثقالی  هفت  اوزان   - دکترا 
نویس  نمایشنامه  نقش هنری - 

به  ایرانی 9- منسوب  اقوام  از   -
جهان دیگر - »یک« عامیانه - 
صاحب اثر »نظریه عمومی درباره 
علم  پول« 10-  و  بهره  اشتغال، 
ترتیب تاریخ و جدول شرح وقایع 
مادر 11-  ورزش   - لحظه ای   -
دنباله رو - برجستگی ته کفش - 
مشهور 12- سرخ رگ - مصیبت 
پرده   - صندوقچه   -13 دیده 
در - حرف همراهی - آن طرف 
عشق  کانون   - دوستی   -1۴
 -15 مزاج  تند   - احساسات  و 
اقتصادی  روزنامه  پرتیراژترین 

ایران - آسانی

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
ویبماگرتنیانوچ1
اماماهباقاوبا2
لارامویوییریل3
انهمبانزیتسا4
دینشوردیماان5
وتاودسیدلوب6
لاوکجوروشیاسا7
یمادهریاداراس8
دالاوناریاینک9
ریوپاللیاسو1۰
چهجراسامرخمن11
ارورتسبیراسد12
لزانهنادهمیتی13
کیدزنسلاجمامد14
وننیمومعباصتعا15

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

به یک آقا جهت تبلیغات تن پوش 
عروسکی  نیازمندیم.

۳۲۳۱۱۷۱۷

به یک آقا یا خانم جهت کار
 در غذا آماده نیازمندیم.

۳۲۳۱۱۷۱۷

به تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در کارگاه تولیدی و 

فروشگاه لبنیات هالل نیازمندیم.
آدرس:  نبش توحید ۱۳

 روبروی بانک ملی 
۰۹۳۷۵۵۷۸۸۶۱- پنبه کار

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تخریب و گودبرداری محمدی
۰۹۱۵۵۶۳۷۰۷۴

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

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

 افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود.

09333193047
دفتر هیئت: طالقانی ۱۵- مجتمع عسل

 A هیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد

پروانه نظام مهندسی اینجانب محمد قاسمی 
به شماره ۳۹۴۰۰۰۰۰۲۷ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) 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 

متری شش و نیم
۱۷:۴۵۲۲شروع سانس

ژن خوکچهار انگشت
۱۴:۳۰۲۰:۱۵۱۶:۱۵شروع سانس



۵
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جمع آوری ۵۲۰تن پسماند در بیرجند

غالمی- مدیر پسماند شهرداری بیرجند گفت: روزانه ۱۲۰تن پسماند خانگی، تجاری و سایر موارد به همراه ۴۰۰ تن نخاله ساختمانی وارد سایت پسماند می شود. لطایفی 
از ایجاد زیرساخت ها برای مدیریت پسماند در سایت پسماند شهرداری بیرجند و هزینه شدن 3 میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت ها خبر داد و افزود: طراحی و تهیه 
نقشه جامع سایت پسماند شهرداری به وسعت ۲6هکتار و ساخت سوله پردازش، نگهداری و بسته بندی پسماند خشک به متراژ ۱53۰مترمربع از جمله این اقدامات است.

خبر ویزه

راننده کامیون در محور
 یزد - طبس جان باخت

رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر واژگونی یک 
دستگاه کامیون در 5۰ کیلومتری محور یزد - طبس 
داد.سرهنگ  دست  از  را  خود  جان  خودرو  راننده 
پلیسی  با اعالم مرکز فوریت های  افزود:  رضایی 
۱۱۰ مبنی بر واژگونی خودرو در محور طبس - یزد 
بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به 
محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: ماموران با حضور 
در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه کامیون 
به رانندگی فردی ۴۱ ساله که از یزد به سمت طبس 
در حرکت بود، واژگون شده و راننده خودرو بر اثر 
است.  داده  دست  از  را  خود  جان  جراحات  شدت 
وی علت حادثه را خستگی و خواب آلودگی راننده 
خودرو اعالم کرد و خواستار رعایت قوانین و مقررات 

راهنمایی و رانندگی شد.

کالهبرداری با عنوان خریدار دام

 ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
قبال  با صدور چک بالمحل در  گفت: فردی که 
خرید احشام هشت میلیارد ریال در شهرستان سرایان 
کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد. سرهنگ سعید 
دادگر افزود: به دنبال شکایت دامداران سرایان مبنی 
بر کالهبرداری فردی تحت عنوان خریدار گوسفند 
موضوع پیگیری و بررسی شد و بالفاصله موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی اظهار کرد: در بررسی ماموران مشخص 
قیمت  با  را  احشام  راس  فرد کالهبردار ۲5۰  شد 
باالتر از بازار از دامداران خریداری کرده و پس از 
جلب اعتماد آنان و صدور چند فقره چک بالمحل 
با سررسید های مختلف احشام را به مقصد سایر 
شهرستان ها منتقل کرده است. وی گفت: ماموران 
مطالبه  و  حقوق  احقاق  راستای  در  آگاهی  پلیس 
شهروندان با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری 
و با تشکیل تیم ویژه و تحقیقات گسترده، متهم را 
که با هویت جعلی فعالیت می کرد، شناسایی و با 

هماهنگی قضایی متهم را دستگیر کردند.

۲ هزار نفر در دوره های توانمندسازی 
مهارتی شرکت کردند

تسنیم- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با 
تأکید بر اینکه بسترسازی برای مهارت آموزی راه حل 
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است گفت: ۲ 
هزار نفر در خراسان جنوبی در دوره های توانمندسازی 
مهارتی شرکت کردند. خوش آیند در نشست رؤسای 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای اظهار کرد: بسترسازی 
آسیب های  کاهش  حل  راه  آموزی  مهارت  برای 
است. وی گفت: سال گذشته  در جامعه  اجتماعی 
386 هزار و 75۱ نفر ساعت معادل ۲ هزار و 67۱ نفر 
دوره آموزش مهارتی در راستای کاهش آسیب های 
اجتماعی ارائه شده که از این تعداد  ۲ هزار و ۴8 نفر 

مرد و  6۲3 نفر زن هستند. 

بیرجند،  دانشگاه  اسالمی  هنر  رشته  *دانشجویان 
نمایشگاه  نگارگری و طراحی سنتی برپا کردند.

*رئیس سازمان جهاد کشاورزی از آغاز برداشت گل 
محمدی در استان خبر داد و گفت: بیشترین سطح 
برداشت در سربیشه و زیرکوه است و پیش بینی می شود 

امسال ۲8۰ تن گل محمدی در استان برداشت شود.
نظارتی  طرح  گفت:  حکومتی  تعزیرات  *مدیرکل 
تعزیرات حکومتی ویژه ماه مبارک رمضان از دوشنبه 

در استان آغاز می شود.
*۱5۰بسته غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان، با 

کمک خیران بین نیازمندان شهر بیرجند توزیع شد.
*معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
گفت: توزیع الرو کرم ابریشم بین نوغانداران شش 

شهرستان خراسان جنوبی آغاز شد.
*به گفته سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان طبس 6عنوان کتاب در انتشارات فراونگ 

طبس منتشر و روانه بازار شد.

کمبود  تجهیزات  هواشناسی
 استان را تهدید می کند

امین جم - هفته گذشته بود که سخنانی به نقل از 
کارشناس هواشناسی  صدا و سیما ، درباره کمبود رادار 
هواشناسی در برخی استان ها از جمله خراسان جنوبی 
در رسانه ها مخابره شد. در همین باره )کمبود امکانات و 
تجهیزات هواشناسی استان( سرمقاله ای هم منتشر شد. 
پیرو همین موضوع ، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی 
کاربردی استان با بیان اینکه تجهیزات هواشناسی باید 
به روزرسانی شود، ادامه داد: به عنوان مثال در سیستم 
بارندگی قبلی که شاهد بودیم، تجهیزات و سیستم رادار، 
می تواند اخطارها را زودتر به ما برساند و اقدامات الزم 
با سرعت عمل بیشتری  انجام گیرد. محمدرضا طحان 
با اشاره به اینکه در بارندگی های اخیر 9۰ میلیمتر 
درتپه طاق ، ۱۰9 میلیمتر در بردسکن و ۱7۲ میلیمتر 
در سرخس بارندگی داشتیم که خساراتی هم داشت، 
تصریح کرد: اگر همین میزان بارش در بیرجند اتفاق 
می افتاد حجم خسارات غیرقابل جبران بود و با توجه 
به امکانات موجود ، سرعت عمل هم پایین می آمد. 
وی ادامه داد: در دهه 6۰ و 7۰ با بارندگی 35 – ۴۰ 
میلیمتری ، آب داخل خانه ها حتی در کوچه های 
مدرس می افتاد و اگر بارندگی ۱7۰ میلیمتر یا کمتر 
در بیرجند رخ می داد خسارات جبران ناپذیری داشت.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان با 
بیان اینکه مسلما افزایش تجهیزات و خصوصا رادار 
برای آینده استان نیز بسیار خوب است، گفت : سال 
هاست می گوییم تغییر اقلیم انجام شده و از نشانه های 
آن بارش های رگباری است و اگر بخواهیم این حجم 
بارش ها را بدون امکانات و تجهیزات مناسب تجربه 
کنیم ، اتفاقات خوبی نخواهد افتاد. طحان با اشاره به 
اینکه اینگونه تجهیزات و زیرساخت ها طبق برنامه 
 ششم برای ما تعریف شده تا عملیاتی شود ، ادامه داد :
 ۲۰ میلیارد تومان قیمت یک رادار است که سالیانه
یک تا ۱.5 میلیارد هم نگهداری سالیانه نیاز دارد البته این 
جدای از تجهیزات دیگر مورد نیاز برای استان است.وی 
با بیان اینکه سیستم بارندگی هایی که وارد کشور شد 
 بیش از 35۰ هزار میلیارد ریال خسارت داشته است ، 
عنوان کرد : در کنار این مبلغ خسارت سنگین ، مبالغ 
الزم برای تجهیزات بسیار ناچیز است که البته مسلما 
از بسیاری خسارت ها نیز جلوگیری می کند. رئیس 
استان تصریح  گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 
کرد: متاسفانه در شرق کشور سیستم راداری وجود 
ندارد و بیشتر رادارهای موجود در غرب یا شمال کشور 
مستقر هستند. طحان با بیان اینکه اگر سیستم راداری 
در استان نصب و راه اندازی شود استان هایی چون 
کرمان ، یزد ، سیستان و بلوچستان و حتی بخشی از 
خراسان رضوی را هم پایش می کند ، اظهار کرد: در 
خصوص این تجهیزات قبال پیگیری هایی انجام شد 
اما چندان جدی گرفته نشد که امیدواریم این موضوع 
توسط مسئوالن و نمایندگان پیگیری شود تا بسترسازی 
الزم انجام گیرد. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 
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حوادث

اخبار کوتاه

فرماندار بیرجند: کمبود کالس جدی است
گروه خبر- فرماندار بیرجند گفت: کمبود کالس 
درس در این شهرستان بسیار جدی است و خیرین 
به عنوان بازوان توانمند دولت در حوزه آموزش و 
پرورش ورود پیدا کنند. ناصری روز گذشته در شورای 
آموزش و پرورش شهرستان بیرجند اظهار کرد: با 
توجه به نیاز بیرجند و به ویژه حاشیه های شهر به 
3۰۰ کالس درس جذب خیرین برای مدرسه سازی 
 بسیار حائز اهمیت است. فرماندار بیرجند بیان کرد: 
در شرایط کمبود اعتبارات دولتی خیرین در بسیاری 
از عرصه ها چون مدرسه سازی بازوی توانمندی برای 
رشد و تعالی شهر بوده اند و امیدواریم در ادامه مسیر 

نیز از همکاری آنان بهره مند باشیم.
ناصری ادامه داد: در زمینه پروژه های مدارس از 
شهرداری تقاضا داریم که در زمینه مواردی چون 
تا  باشند  داشته  را  نهایت همکاری  پروانه  صدور 
اشاره  با  وی  نشوند.  متوقف  خیرساز  پروژه های 
به شعار سال در زمینه رونق تولید گفت: یکی از 
مهمترین تولیدات، تولیدات فرهنگی است که با 
ارج نهادن به مقام واالی معلمان محقق می شود. 

شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  خانی،  یکه 
با  دیدار  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
نماینده ولی فقیه، برگزاری مراسم سپاس از معلم در 
آموزشگاه دوره دوم شاهد دختران بیرجند، تکریم 
فرهنگیان  یادبود  جلسه  و  تالش  پر  معلمان  از 
متوفی از جمله برنامه های سال جاری هفته معلم 
در بیرجند است. وی با اشاره به اینکه برای سال 
معلم  یک  و  استانی  برگزیده  فرهنگی   9 جاری 
برگزیده کشوری داریم، بیان کرد: تجلیل از این 
معلمان، تجلیل از دانایی و علم است. یکه خانی 
خیرین  جشنواره  یکمین  و  بیست  به  اشاره  با 
برگزار  مشهد  در  که  خراسان جنوبی  مدرسه ساز 
شد، ادامه داد: در این جشنواره خیرین دو میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان تعهد برای کمک به ساخت 
و تجهیز مدارس در بیرجند داشتند. مدیر آموزش و 
پرورش شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در شهر 
بیرجند نیاز به 3۰۰ کالس درس وجود دارد، افزود: 
66 مدرسه در بیرجند در دو نوبت فعال است که 
بدون کمک و یاری خیرین امکان افزایش آن در 

سال های آتی وجود ندارد. یکه خانی گفت: شاید 
بتوانیم در هر کالس 35 دانش آموز بنشانیم ولی 
را  ابتدایی  دوره  دانش آموز  روحیه  چنین کالسی 
خسته می کند. وی اظهار کرد: مشکل فقط ساخت 
مدرسه نیست بلکه امروزه با توجه به رونق گرفتن 
به  نیاز  دانش  کار  و  حرفه ای  و  فنی  رشته های 
تجهیزات داریم که در این زمینه نیز نیازمند یاری 

و کمک خیرین نیک اندیش هستیم.

تشریح برنامه های هفته معلم
پرورش  و  آموزش  مدیر  یکه خانی  محمدحسین 
بیرجند نیز با قدردانی از مقام شامخ معلمان، گفت: 
با تمامی سختی ها و نقصان هایی که اوضاع فعلی 
بر زندگی معلمان ایجاد کرده با نظرسنجی انجام 
گرفته فرهنگیان اعتماد اجتماعی باالی خود را 
حفظ کرده اند. وی افزود: ستاد بزرگداشت هفته 
بهمن   در  بیرجند  شهرستان  و  استان  در  معلم 
برنامه های  و  کرده  کار  به  آغاز  گذشته  سال 
است.مدیر  شده  برنامه ریزی  ستاد  این  متنوع 

آموزش و پرورش بیرجند با اعالم اینکه امسال 
برگزیده  معلم   9 شهرستانی،  برگزیده  معلم   ۲8
)سیروس  برگزیده کشوری  معلم  و یک  استانی 
کرد:  بیان  می گیرند،  قرار  تجلیل  مورد  سورگی( 
ارزیابی  فرم های  برگزیده،  معلمان  انتخاب  برای 
مشخص  برگزیده  معلمان  و  ارسال  مدارس  به 
برنامه های هفته  اینکه  بیان  با  شده اند.یکه خانی 
پنجشنبه  روز  از   معلم  شامخ  مقام  گرامیداشت 
۱۲ اردیبهشت   آغاز می شود، تصریح کرد:  روز 
جمعه ۱3 اردیبهشت  که به عنوان معلم زمینه ساز 
و خدمت ملی نامگذاری شده مراسم گردهمایی 
معلمان پیشکسوت ابتدایی با دعوت از 5۰۰ نفر 
محوری  مراسم  برگزاری  وی  می شود.  برگزار 
خانواده های  با  دیدار  توانمند،  معلمان  از  تکریم 
شهدای فرهنگی، برگزاری مراسم یادبود معلمان 
در  معلم  هفته  برنامه های  دیگر  از  را  متوفی 
شهرستان بیرجند ذکر کرد.مدیر آموزش و پرورش 
خیرین  جشنواره  یکمین  بیست  و  به  بیرجند 
مقدس  مشهد  در  امسال  که  استان  مدرسه ساز 

برگزار شد اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی برای 
این جشنواره از آبان  97 آغاز و مصوبات متعددی 
در زمینه جذب خیرین جدید و تکریم از خیرین در 

جلسات این جشنواره وجود داشت.

تعهد ۲ میلیاردی خیرین
 مدرسه  ساز برای بیرجند

یکه خانی با اعالم اینکه تعهد خیرین مدرسه ساز 
در این جشنواره برای شهرستان بیرجند ۲ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان بوده، مطرح کرد: 66 مدرسه 
در شهرستان دو نوبته بوده که اگر فکری به حال 
این کمبودها نشود در سال آینده این کمبودها به 
ویژه در پایه ابتدایی با توجه به رشد مهاجرت ها 
افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه آموزش 
بلکه  ندارد،  احتیاج  به ساختمان  و پرورش فقط 
نیز  مدارس  تجهیزات  تهیه  برای  مدرسه یار  به 
نیاز دارد، اضافه کرد: نگاه آموزش و پرورش به 
سمت فنی و حرفه ای گسیل شده ولی تجهیزات 

هنرستان ها هنوز در این زمینه کامل نیست.

پایان سرما، آغاز گرما 

کاوش-دمای هوای استان افزایش می یابد و هوا 
کارشناس  شد.  خواهد  گرمتر  آینده  روز های  در 
هواشناسی گفت: امروز و فردا دمای هوا در استان 
به طور میانگین ۴ تا 7 درجه سانتیگراد افزایش می 
یابد. نخعی با بیان اینکه وضع جوی استان نسبتا 
پایدار است، افزود: تا روز دوشنبه افزایش ابر، گاهی 
وزش تند باد و از اواخر وقت امشب تا روز دوشنبه 
این هفته برای برخی مناطق استان به ویژه مناطق 
واقع در نیمه شرقی شامل شهرستان های قاین، 
و  سربیشه  درمیان،  آباد،  حاجی  نهبندان،  بیرجند، 

خوسف رگبار پراکنده باران قابل پیش بینی است.

اختصاص بیش از ۲00 میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید

صداوسیما- بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید، امسال به تولید کنندگان خراسان جنوبی 
کوچک  صنایع  معاون  عابدینی  یافت.  اختصاص 
از دو  بازدید  شرکت شهرکهای صنعتی استان در 
واحد صنعتی تولید لوله های پلی اتیلن و سازه های 
فلزی واقع در شهرک صنعتی بیرجند به مناسبت 
هفته کار و کارگر گفت: این تسهیالت امسال به 
متقاضیانی پرداخت می شود که یا نیاز به سرمایه 
در گردش و نوسازی ماشین آالت صنعتی دارند 
درصد  باالی 6۰  پیشرفت  تولیدی شان  یا طرح 
با  هم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  دارد.مدیرکل 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۲۰5 پرداخت  به  اشاره 
اشتغال پایدار در سال 97 افزود: هزار و ۴۰۰ طرح 
از این تسهیالت بهره مند شدند و ۲ هزار و 7۱8 
کارگر، بیمه اجباری شدند که این نشان می دهد 

تسهیالت پرداختی اثرگذار بوده است.

۶۱۵ میلیون دالر کاال  از
 خراسان جنوبی صادر شد

مهر- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: 6۱5 
میلیون دالر کاال به وزن بالغ بر دو میلیون و 59۴ 
تن طی سال گذشته از استان صادر شده است. خاشی 
در اولین کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، 
حمل و نقل ترانزیت و گمرک در سال 98 با اشاره 
به صادرات کاال از استان در سال گذشته بیان کرد: 
طی ۱۲ ماهه سال گذشته 6۱5 میلیون دالر کاال با 
وزن بالغ بر دو میلیون و 59۴ تن صادرات داشته ایم. 
خاشی ادامه داد: این میزان صادرات نسبت به سال 
96 به لحاظ وزنی ۲6 درصد و به لحاظ ارزشی 3۱ 
درصد کاهش داشته است. وی اظهار کرد: صادرات 
ماده ۱۱6 هم بالغ بر ۴93 میلیون دالر با وزن بالغ بر 
یک میلیون و 6۰۴ هزار تن بوده است. وی با اشاره به 
واردات سال گذشته بیان کرد: طی سال گذشته بیش 
از ۲8 هزار فقره اظهار نامه وارداتی به ارزش چهار 
میلیون و 5۰۰ هزار دالر و وزن 598 تن داشته ایم.
خاشی ادامه داد: طی سال گذشته به مدت پنج ماه با 
محدودیت صادراتی از سوی افغانستان رو به رو بودیم 
و این میزان صادرات عماًل در مدت هفت ماه انجام 
شده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱36 
دستگاه کامیون از گمرکات استان ترانزیت خارجی 
داشته اند، افزود: این میزان نسبت به مدت سال 96، 
به لحاظ تعداد کامیون 76 درصد و به لحاظ وزنی 8۰ 

درصد کاهش داشته است.

40 مصوبه حاصل سفر دو روزه استاندار به فردوس

پایان  در  جنوبی  خراسان  استاندار  سربازی- 
در  فردوس  شهرستان  به  خود  روزه  دو  سفر 
 ۴۰ تصویب  از  سفر  این  بندی  جمع  جلسه 
این  ریلی  آنتن  اجرایی  عملیات  آغاز  و  پروژه 
و  داد  خبر  نزدیک  بسیار  آینده  در  شهرستان 
افزود: برای این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
اولیه در نظر گرفته شده که با حضور وزیر راه 
و شهرسازی کلنگ زنی خواهد شد. به گزارش 
از  هدف  معتمدیان  صادق  محمد  آوا،  خبرنگار 

را شناسایی ظرفیت های  سفرهای شهرستانی 
هر منطقه، گفت و گوی بدون واسطه و چهره به 
چهره با مردم و سرعت در خدمت رسانی بیان 
کرد. وی با اشاره به اینکه ۱7 کیلومتر باقیمانده 
به  بانده کردن دیهوک - فردوس  از مسیر دو 
مناقصه رفته و پیمانکار آن مشخص شده گفت: 
این پروژه نیز با حضور وزیر راه و  شهرسازی 
عملیات  ریلی،  خط  زنی  کلنگ  با  همزمان 

اجرایی آن شروع خواهد شد.

مدیران کل باید سالی دو بار به هر
 شهرستان سفر کاری داشته باشند

وی مدیران کل استانی را ملزم به حداقل دو سفر 
به هر شهرستان کرد و  انتهای سال  ابتدا و  در 
افزود: باید نتایج این سفرها در قالب صورتجلسه 
شود. ارسال  الزم  پیگیری  برای  استانداری  به 

در  فردوس  شهرستان  گرفتن  قرار  معتمدیان 
مسیر کریدور جنوب به شمال و وجود افراد خالق 
و پرتوان را از ظرفیت های مهم این شهرستان 
دانست که باید برخی از این الگوها مانند برداشت 
۱۰ برابری زعفران در واحد سطح به سایر نقاط 
با توجه به ابالغ  منتقل شود. وی تصریح کرد: 
بودجه سال 98 مدیران کل با همکاری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی ردیف های ملی بودجه را 

احصا و سهم استان را مشخص کنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از مدیران کل 
استانی خواست زمینه حضور بیشتر مدیران ارشد 
در  اعتبارات  جذب  برای  ها  وزارتخانه  ستادی 

استان را فراهم کنند.

4۰ مصوبه برای شهرستان فردوس
قبل از سخنان استاندار خراسان جنوبی مشکالت 
و خواسته های مردم و دستگاه های اجرایی مورد 
بررسی دقیق قرار گرفت که ۴۰ پروژه با زمان 
ستاد  به  دهی  گزارش  یا  کار  پایان  برای  بندی 
شهرستان  به  استاندار  سفر  مصوبات  پیگیری 

فردوس به تصویب رسید.

مطالبات نماینده مردم از دولت
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده 
نیروگاه ۴۰۰  اندازی  راه  خواستار  جلسه  این  در 
تصویب  به  نهم  دولت  در  که  فردوس  مگاواتی 
رسیده شد و افزود: شرکت پگاه متعهد به احداث 
می  اکنون  ولی  است  فردوس  در  شیر  کارخانه 
این پروژه شانه خالی کند که  بار  از زیر  خواهد 
موضوع  استانداری  طریق  از  است  ضروری 

پیگیری شود. وی همچنین خواستار راه اندازی 
دانشگاه فرهنگیان )پسر( و ناحیه صنعتی باغستان 
شد. شهردار فردوس نیز خواستار افزایش مساحت 
بافت فرسوده از ۲7 و نیم هکتار به 9۰ هکتار شد 
و افزود: از وزارت راه و شهرسازی می خواهیم 
بخشی از هزینه احداث سالن چند منظوره منطقه 

جواد االئمه )ع( را برابر تعهد پرداخت کند.
در  قیر  توزیع  سیستم  اینکه  بیان  با  کاظمی 
استانداری بر اساس مساحت شهرها است گفت: 
ضروری است این مبنا بر اساس میزان مسافر و 
کند. تغییر  گردد  ارائه می  در شهر  که  خدماتی 

نیز خواستار کمک  مطلبی پور شهردار اسالمیه 
برای تکمیل پروژه سیل بند شمال شرق اسالمیه 
بهارستان که  اراضی شهرک  شد و اضافه کرد: 
3۰۰ واحد مسکونی در آن احداث شده به علت 
صدور  امکان  ملی  اراضی  با  تداخل  مشکالت 
این  در  تدبیری  است  ندارد که الزم  سند وجود 

خصوص اندیشیده شود.

سند توسعه متوازن سرایان تدوین می شود

نماینده مردم در مجلس: سرایان بیشترین نرخ بیکاری را دارد

برنامه  استانداربرای توسعه سرایان

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: ماموریتی 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داده ایم تا 
با همکاری استانداری، سند توسعه متوازن شهرستان 
سرایان را تدوین کند. استاندار که از روز چهارشنبه به 
شهرستان های بشرویه، طبس و فردوس سفر کرده 
است، شامگاه جمعه وارد سرایان شد. وی به همراه 
امام جمعه و فرماندار سرایان، نماینده مردم فردوس، 
طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن استانی و محلی با حضور بر مزار 
شهدای سرایان و نثار شاخه گل با آرمان های واالی 
شهیدان تجدید میثاق کردند. وی همچنین روز شنبه 
از روستاهای »چاه غیاث، چاه طالبی، چاه پنیری و چاه 
ترخی« بخش سه قلعه شهرستان سرایان بازدید کرد. 
همچنین در حاشیه دیدار استاندار با مردم سرایان، میز 
خدمت با حضور مدیران کل ادارات و سازمان های 
استان برای پاسخگویی به مشکالت و درخواست های 
مردمی برپا شد. حضور در جمع مردم در مسجد جامع 
سرایان و دیدار با نخبگان سرایان از برنامه های استاندار 

در سفر به این شهرستان است.

حمایت جدی از کشاورزان، باغداران
 و دامداران منطقه انجام گیرد

معتمدیان در جمع مردم سرایان اظهار کرد: هدف از 
حضور در شهرستان های استان شنیدن مشکالت 
مردم و شناخت کامل تر ظرفیت های منطقه است.

وی با بیان اینکه سرایان ظرفیت های خوبی برای 
توسعه دارد، این شهرستان را قطب کشاورزی برشمرد 
کشاورزان،  از  جدی  حمایت  می بایست  افزود:  و 
باغداران و دامداران منطقه انجام بگیرد. وی تصریح 
کرد: در این راستا دولت با اختصاص تسهیالت کم 
بهره و حمایت های آموزشی و ترویجی به یاری این 
قشر زحمت کش خواهد پرداخت.وی با اشاره به تازه 
تأسیس بودن سرایان گفت: این شهرستان نیازمند 
ادارات  ارتقای  توجه بیشتری است و بدین منظور 
شهرستان که نمایندگی هستند به منظور ارائه خدمت 
بهتر به مردم پیگیری می شود.استاندار با بیان اینکه باید 
از ظرفیت های استان و به خصوص شهرستان سرایان 
حداکثر استفاده را ببریم گفت: از اولویت های ما حمایت 
محصوالت  فرآوری  بخش  در  گذاری  سرمایه  از 
از  معدنی است.معتمدیان، »معادن« را یکی دیگر 
ظرفیت های موجود منطقه برشمرد و بر جلوگیری از 
خام فروشی مواد معدنی و فرآوری این محصوالت 

تاکید کرد.وی با تاکید بر این موضوع که عوائد و 
منفعت ثروت های موجود منطقه باید به مردم منطقه 
برسد افزود: با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از 
سرمایه گذاری در ظرفیت های منطقه و به خصوص 
معادن و اشتغال حمایت خواهد شد. مقام عالی دولت 
در خراسان جنوبی، گردشگری و صنایع دستی را از 
دیگر ظرفیت های مهم شهرستان سرایان برشمرد و 
تصریح کرد: این مهم در زمینه اشتغال و توسعه استان 
مورد توجه قرار گرفته و در اولویت است. وی با اشاره 

به این مطلب که در سال ۱398 مجلس شورای 
اسالمی و دولت اعتبارات خوبی در خصوص وام های 
 اشتغال روستایی تخصیص داده اند ابراز امیدواری کرد: 
بر این اساس به موضوع صنایع دستی و گردشگری 
توجه بیشتری شود.وی به وضع جاده ها و راه های 
شهرستان نیز اشاره و بیان کرد: با جذب منابع ملی 
و تخصیص اعتبارات استانی بر اساس اولویت در 
زمینه بهینه سازی مسیرها اقدام شود. در این جلسه 
امام جمعه و رئیس شورای اسالمی سرایان به بیان 
مشکالت و مسائل مردم پرداختند. استقرار متخصصین 
در شهرستان، اصالح قوانین دست و پا گیر به نفع 
مردم، رسیدگی به وضع مسیرهای مواصالتی استان، 
دوبانده شدن محور فردوس، سرایان و سه راهی روم، 
ایجاد بخش مرکزی، احداث شهرک گلخانه ای، توجه 
به نواحی صنعتی، انتقال آب دریای عمان به شهرستان 

از دیگر خواسته های این دو مقام مسئول بود.

تاکید بر دوشبکه ای شدن آب فردوس
نماینده مردم بشرویه، سرایان، فردوس و طبس در 

مجلس گفت: متأسفانه شهرستان سرایان بیشترین 
باید برای کاهش  آمار بیکاری در استان را دارد و 
این نرخ چاره ای اندیشیده شود. امیرحسنخانی هم در 
جمع مردم اظهار کرد: کاهش 5۰ درصدی برداشت 
آب درآمد مردم را به شدت کاهش داده و برای مردم 
مشکالتی را ایجاد کرده است. وی گفت: در قبال 
این کاهش برداشت آب هیچ جایگزین و جبرانی به 

کشاورزان منطقه ارائه نشده است.
به گفته وی وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا 

حدودی می تواند اشتغال ایجاد کند لذا مسئوالن امر 
طوری تدبیر کنند تا شاهد تعطیلی یا کاهش مراکز 
آموزش عالی نباشیم.امیرحسنخانی پیشنهاد داد: مراکز 
آموزش عالی در مرکز استان در سطح کارشناسی 
ارشد و باالتر پذیرش داشته باشد و  برای رشته های 
کارشناسی به شهرستان ها مجوز داده شود. وی با 
اشاره به وضع جاده های مواصالتی شهرستان خواستار 
تسریع در دوبانده شدن مسیر فردوس، سرایان، سه 
راهی روم شد.امیرحسنخانی با اشاره به وضع بحرانی 
دشت سرایان و آب خروجی آن گفت: من از استاندار 
می خواهم دوشبکه ای شدن آب فردوس از مصوبات 
این جلسه باشد.نماینده مردم بشرویه، سرایان، فردوس 
و طبس در مجلس تصریح کرد: در صدد هستیم آب 
شرب فردوس از دشت قاسم آباد تأمین گردد و فشار 
به دشت سرایان )آیسک( کاهش یابد. وی به مساله 
اوقاف در آیسک هم اشاره کرد و با بیان اینکه این 
موضوع در کمیسیون اصل نود مطرح شده، بیان کرد: 
از استاندار هم می خواهم برای حل مساله وقف در 

آیسک به این موضوع ورود پیدا کنند.

چرخه پرورش شتر تکمیل می شود
استاندار در جمع مردم روستای عشایری »چاه غیاث« 
بخش سه قلعه نیز گفت: منطقه سرایان ظرفیت خوبی 
در زمینه پرورش شتر دارد و در این زمینه کمک 
خواهیم کرد که چرخه پرورش شتر در استان و این 
شهرستان تکمیل شود. وی از عشایر به عنوان جمعیت 
پرتالش، مولد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور و استان 
نام برد و گفت: این استان 8۰ هزار جمعیت عشایری 
دارد، جمعیتی که همواره همراه نظام و انقالب هستند 

و در تامین امنیت استان نقش آفرینی می کنند. وی 
بیان کرد: علیرغم محدودیت در منابع اعتباری، قول 
می دهیم مشکل مردم و به خصوص عشایر در کوتاه 

ترین فرصت رفع شود.
 

توسعه معدن و صنایع معدنی
 اولویت استان است

استاندار خراسان جنوبی گفت: اولویت اصلی استان در 
توسعه معادن، ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی است 
زیرا فرآوری مواد معدنی باعث ایجاد اشتغال و ثروت 
می شود. معتمدیان در جمع مردم شهر سه قلعه سرایان 
افزود: در برخی مناطق استان از جمله بخش سه قلعه 
ظرفیت های خوبی در زمینه معادن وجود دارد و خاک 
صنعتی بنتونیت که در این منطقه استخراج می شود، 
بخشی از این معادن است. وی بیان کرد: به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شده که سایر 
ظرفیت های معدنی این منطقه شناسایی شود. وی 
گفت: تالش خواهیم کرد درآمدی که از معادن در این 
شهرستان ایجاد می شود به جیب مردم منطقه برود 

و باید به منظور رسیدن به این هدف صنایع فرآوری 
برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت توسعه یابد.وی اظهار 
کرد: در منطقه ای با اقلیم خشک قرار داریم که در 
۲۰ سال گذشته درگیر یک دوره خشکسالی شدید 
بوده است و تالش می کنیم ظرفیت های منطقه را 
شناسایی کنیم.معتمدیان افزود: ظرفیت های خوبی در 
زمینه کشاورزی و باغداری وجود دارد که باید سرمایه 
گذاری دولت و مردم براساس ظرفیت های شهرستان 
باشد. وی بیابان و کویر زیبای سه قلعه را از جمله 
جاذبه های گردشگری کشور ذکر کرد و گفت: کویر 
و آسمان پرستاره سه قلعه باید به عنوان یک منطقه 
ویژه گردشگری در آن سرمایه گذاری شود.استاندار 
بیان کرد: سنگ سحر منطقه سه قلعه  از سنگ های 
معروف منطقه و کشور است که اگر به فکر اشتغال 
 هستیم باید فرآوری صنعتی مواد معدنی را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه 8۰ درصد جمعیت عشایری 
شهرستان سرایان در بخش سه قلعه زندگی می کنند 
افزود: تکمیل زنجیره پرورش شتر با توجه به استعداد 
منطقه سه قلعه در دستور کار است و امید است با ورود 
شترهای اصالح نژاد شده از آفریقا شاهد تحولی خوب 
در این حوزه با توجه به اقلیم منطقه باشیم. معتمدیان 
اظهارکرد: با توجه به ظرفیت های خوب منطقه نیازمند 
تکمیل زیرساخت ها هستیم و احداث و تکمیل جاده 

های منطقه جزو اولویت های ماست.

فرآوری زعفران استان در اولویت است 
استاندار  در جمع مردم آیسک  هم با تاکید براینکه 
بسته بندی و فرآوری محصوالت باید به نام منطقه 
و استان انجام شود، گفت: فرآوری و بسته بندی 
زعفران از اولویت های ما است. معتمدیان افزود: 
باید شرایطی فراهم شود که درآمد و ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزی به دست مردم برسد و دالل 
تبدیلی در  اظهار کرد: صنایع  نبردند.وی  ها سود 
بخش کشاورزی متناسب با ظرفیت های بی نظیر 
استان ایجاد خواهد شد. وی یان کرد: در زمینه تولید، 
بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی 
عشایری  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت  محل  از 

کمک ویژه ای خواهد شد.
وی افزود: در زمینه کشاورزی و دامپروری منطقه در 
نشست جمع بندی شهرستان مصوباتی خواهیم داشت 
که امید است با اجرای این مصوبات کمکی به این قشر 

زحمتکش داشته باشیم.
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صعود خدمتی به مرحله نیمه نهایی 
تفنگ سه وضعیت

نجمه خدمتی بانوی ملی پوش استان در رشته تفنگ 
سه وضعیت به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در گروه 
اول نجمه خدمتی با ۱۱66.۴6 امتیاز و در گروه دوم 
الهه احمدی با۱۱6۱.۴6 امتیاز ضمن قرار گرفتن در 
جایگاه نوزدهم و هجدهم به مرحله نیمه نهایی این 
ماده صعود کردند. مرحله نیمه نهایی این ماده  امروز 
ساعت 5:3۰ بامداد به وقت ایران و 9 به وقت چین 
برگزار می شود. مسابقات تیراندازی جام جهانی و 
کسب سهمیه المپیک با حضور 588 ورزشکار از 67 
کشور جهان 3 تا 9 اردیبهشت ماه در شهر پکن- چین 

در حال برگزاری است.
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رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از شناسایی 28 رشته شغلی مزیت 
دار در 11 شهرستان استان در طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی خبر 
داد و گفت: پشتیبانان الزم است در ادامه طرح مورد حمایت جدی قرار 
گیرند و در این راستا دولت می تواند تولیدات مشاغل خانگی را مورد خرید 
 تضمینی قرار دهد. به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، 
جالل الدین صادقی روز گذشته در جلسه بررسی روند اجرای الگوی 
توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی که با حضور رئیس سازمان 
رئیس  و  جهاددانشگاهی  آموختگان  دانش  اشتغال  و  سازی  تجاری 
دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: بحث شغل، امروزه دغدغه اصلی 
کشور است و اگر طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی به 
خوبی پیش رود، خواهد توانست دغدغه ها را کاهش دهد. وی افزود: طرح 
ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در قالب قراردادی در مهر ماه سال 
96 بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی برای کمک 

به حل مشکل توسعه مشاغل خانگی  در کشور به امضا رسید.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: در قالب این طرح، 
جهاد دانشگاهی با توجه به فعالیت های مهمی که در حوزه تجاری سازی 
فن آوری و اشتغال در کشور با نظر سازمان تجاری سازی فن آوری و 
اشتغال دانش آموختگان انجام داده است، به عنوان نهاد تسهیلگر برای 
سازماندهی اتصال  به بازار تولیدات مشاغل خانگی در کشور انتخاب 

شده است.
کارهای خانگی،  و  اهمیت موضوع کسب  اینکه علت  بیان  با  صادقی 
همخوانی بسیار خوب این مشاغل با هنجارهای فرهنگی ماست، افزود: از 
طرف دیگر تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا گواه اهمیت مقوله کسب 
و کارهای خانگی است.وی با بیان اینکه در ایران بستر توسعه مشاغل 
خانگی نیز وجود دارد، تصریح کرد: توجه به مشاغل خانگی از یک سو 
رشد و توسعه اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر 
موجبات کاهش آسیب های اجتماعی را نیز فراهم می کند چراکه افراد 
خانواده در کنار یکدیگر و ضمن توجه به مسائل زندگی شخصی و مراقبت 
از فرزندان در تامین معیشت خانواده، ایفای نقش می کنند. وی اظهار 
کرد: ثبت نام در بستر IT انجام و طی آن ۷99 نفر ثبت نام کردند که 
8۰ درصد ثبت نام کنندگان بانوان هستند، اکنون فاز دوم و سوم به 
خوبی پیش رفته و ۴۰۰ نفر تحت آموزش های مرتبط با توانمندسازی 
قرار گرفتند.صادقی ادامه داد: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهاد 
دانشگاهی تحت نظارت وزارت کار در کشور )به عنوان کارفرما(، نقش 
تسهیلگر خود را در سه مرحله و در 8 استان کشور به صورت پایلوت و 
در قالب یک طرح ملی ایفا می کند.وی تصریح کرد: مرحله اول، شناسایی 
به  خراسان جنوبی  در  خانگی  مشاغل  حوزه  در  منطقه ای  مزیت های 
عنوان یکی از استان های پایلوت مطرح است که با توجه به معیارهای 
دسترسی به منابع اولیه، وجود بازار بالقوه و بالفعل، وجود نیروی کار و 
وجود شرایط شبکه سازی، به انجام رسید و 28 رشته شغلی مزیت دار 
در 11 شهرستان استان استخراج شد. وی بیان کرد: در استخراج این 28 
شغل مزیت دار، اسناد باال دستی استان را مطالعه کرده و نظرات کارکنان 
و خبرگان دستگاه های اجرایی متولی مشاغل خانگی در استان را دریافت 
کردیم. صادقی ادامه داد: نظرات فعاالن بازار در حوزه مشاغل خانگی به 
صورت مستقل و پشتیبان را دریافت کردیم و در نهایت این مشاغل با 
بهره گیری از دو مدل علمی رتبه بندی شدند. وی اظهار کرد: در مرحله 

دوم متقاضیان راه اندازی این مشاغل خانگی پس از پایش اولیه و انجام 
ارزیابی و سطح بندی صورت گرفته از سوی جهاد دانشگاهی، آموزش ها 
و دوره های رایگان در خصوص شناخت بازار و قوانین و مقررات مرتبط 
و همچنین آموزش های تکمیلی و تخصصی مورد نیاز را حسب ضرورت 
دریافت کردند. رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: نتیجه 
بررسی ها نشان داده است که عدم توجه به مقوله آموزش و توانمندسازی 
متقاضیان یکی از علل عدم موفقیت در کسب و کارهای خانگی تلقی 
می شود. صادقی بیان کرد: در مرحله سوم و نهایی طرح، مهم ترین 
مقوله و شاخص ترین مرحله این طرح که موضوع اتصال به بازار تولیدات 
مشاغل خانگی در استان ها است، پیگیری می شود که این موضوع مشکل 
اصلی این قبیل کسب و کارها در کشور است. وی اظهار کرد: این طرح 
تنها طرحی است در کشور که یک رسانه ملی و بین المللی به نام ایسنا 
در خدمت این طرح بوده و در بازه زمانی عملیاتی شده کار تبلیغی 
خوبی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: صدا و سیما به این موضوع 
 به صورت ویژه پرداخته و بزرگترین شبکه آموزش دوره های تخصصی 

کوتاه مدت در جهاددانشگاهی در اختیار این طرح قرار گرفته است.صادقی 
با بیان اینکه مرکز افکارسنجی دانشجویان) ایسپا( نیز در خدمت این 
 IT و نوآوری در بستر IT طرح بوده است، اظهار کرد: موضوعاتی چون 
به صورت کلیدی مدنظر قرار گرفت. وی تشکیل بانک اطالعاتی ارزشمند 
افزود:  و  دانست  این طرح  ویژگی های  از  را  و پشتیبانان  از مشاوران 
تنش های اقتصادی از جمله تحریم و تالطم در تامین مواد اولیه چالش 
جدی برای پشتیبان در طول اجرای طرح بود. رئیس جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی بیان کرد: مردم هنوز نقش مشاغل خانگی را باور ندارند 
که نیاز به فرهنگ سازی در یک دوره زمانی دارد. صادقی پیشنهادی 
در مورد این طرح داشت و خاطرنشان کرد: پشتیبانان الزم است در 
ادامه طرح مورد حمایت جدی قرار گیرند و در این راستا دولت می تواند 

تولیدات مشاغل خانگی را مورد خرید تضمینی قرار دهد.
الگوی نوین مشاغل خانگی؛ کلیدی برای قفل اشتغال و درآمد

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه به رشته های شغلی متناسب با شرایط 
جوی  منطقه خراسان جنوبی می تواند بسیاری از مشکالت ناشی از 
کمبود شغل و بیکاری را برطرف و اشتغال و درآمد پایدار را برای عالقه 
مندان ایجاد کند. مهناز امامدادی اظهار کرد: الگوی نوین توسعه مشاغل 
خانگی به افراد کمک می کند در ابتدای کار به بنگاه های باالدستی و 
دارند، متصل  را  کار  انجام  توان  افراد پشتیبان حقیقی و حقوقی که 
شوند تا بتوانند کار را آغاز کرده، درآمدزایی داشته باشند و به درآمد 
پایدار دست یابند. وی یکی از نقاط قوت خراسان جنوبی را توجه ویژه 
به فعالیت های پشتیبانی و شبکه ای دانست و ادامه داد: جهاددانشگاهی 
و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی سعی کردند از 
هدایت تسهیالت به سمت فعالیت های انفرادی که کمتر می تواند پایداری 
داشته باشد، جلوگیری کنند و فعالیت های شبکه ای را که فرآیند کار 
در آن دیده می شود، توسعه دهند. رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
شعار سال 98، بیان کرد: ماهیت مشاغل خانگی و این طرح کامال در 

راستای بحث رونق تولید و اقتصاد مقاومتی است و قطعا اجرای دقیق آن 
می تواند به رونق تولید و اقتصاد مناطق کمک کند.

اختصاص 20 میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی به خراسان 
جنوبی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال گذشته حدود 2۰ میلیارد تومان برای 
داده شد که  اختصاص  به خراسان جنوبی  تسهیالت مشاغل خانگی 
دستگاه های تخصصی و بانک ها در این استان در مقایسه با بسیاری از 
مناطق همکاری خوبی داشتند. وی  با اشاره به  ظرفیت های خوبی که در 
خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: در این استان دنیایی از امکانات و 
ظرفیت ها وجود دارد که باید بستر و زمینه بهره گیری از این ظرفیت ها 
فراهم شود. وی با بیان اینکه در بحث الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، 
خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های پایلوت انتخاب شد، افزود: 
این طرح در قالب قراردادی در مهر ماه سال 96 بین وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی به امضا رسید و خراسان جنوبی به عنوان 
یکی از 9 استان پایلوت انتخاب شد.

اشتغالزایی برای ۶۹ بانوی سرپرست خانوار خراسان جنوبی
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: به دنبال اجرای موفق طرح الگوی نوین توسعه مشاغل 
خانگی توسط جهاد دانشگاهی در کشور، طی توافق با معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده مقرر است ایجاد 6 هزار شغل برای زنان سرپرست 
خانوار در الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی به 
انجام رسد که سهم استان خراسان جنوبی 69 نفر است. وی اظهار کرد: 
خراسان جنوبی طرح را به خوبی اجرا کرده و شکل گیری شبکه های 
است. رسیده  انجام  به  جنوبی  خراسان  در  خوبی  به  خانگی   مشاغل 

ضرورت فرهنگ سازی مشاغل خانگی در جامعه
رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
هم  با اشاره به الگوی نوین مشاغل خانگی، گفت: باید این باورپذیری 
را در مردم ایجاد کنیم که در خانه هم می توان شغل پایدار ایجاد کرد. 
محمد صادق بیجندی اظهار کرد: در ارزیابی های صورت گرفته خراسان 
جنوبی از نظر اجرای فاز یک طرح و مطالعات تقریبا بهترین کار را انجام 
داده است. وی با بیان اینکه در اجرای فاز دو و فاز سه خراسان جنوبی 
علیرغم محدودیت ها، از دقیق ترین واحدهای ما در اجرا بوده است، افزود: 
باید این باورپذیری را در مردم ایجاد کنیم که در خانه هم می  توان شغل 
پایدار ایجاد کرد. وی با بیان اینکه اهمیت مشاغل خانگی از پتروشیمی 
کشور پایین تر نیست، تصریح کرد: باید بتوانیم از فناوری به شکل ویژه ای 
 استفاده کرده و بتوانیم شبکه توسعه ای خود را به معنای واقعی شکل دهیم.

جذب 80 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در خراسان جنوبی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: تاکنون برای 
12۴1 طرح الگوی نوین مشاغل خانگی، 13 میلیارد و 2۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت شده که 8۰ درصد اعتبارات آن جذب شده 
با  الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی  است. رکنی اظهار کرد: اجرای 
هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در 
چندین استان از جمله خراسان جنوبی به صورت پایلوت در حال انجام 
است. وی با بیان اینکه فاز یک این طرح  انجام شده است، افزود: این 
طرح به دنبال شناسایی و تفکیک مشاغل خانگی و شبکه های توسعه ای 
مشاغل خانگی و بررسی راه های توسعه این شبکه ها است. وی با بیان 
اینکه مشاغل خانگی کم هزینه هستند و قابلیت اجرا حتی در خانه را 
نیز دارند، تصریح کرد: نزدیک به 3۰ رشته شغلی مزیت دار در استان 
شناسایی شده است. رکنی اظهار کرد: هدف این طرح شناسایی مشاغل 
خانگی و توسعه شبکه های واسطه ای و شناسایی پشتیبانان و استفاده از 
ظرفیت آنان برای گسترش زنجیره ارزش در مشاغل خانگی است. وی 
با بیان اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از سال 9۷ تاکنون 
در رابطه با مشاغل خانگی تسهیالتی پرداخت کرده است، افزود: حدود 
2۰ میلیارد تومان سهمیه مصوب داشتیم که از این مبلغ نزدیک به 16 
میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان ابالغ شد و 1۵۴1 طرح در قالب 1۷ میلیارد 

و 2۵2 میلیون تومان به بانک معرفی کردیم.
گفتنی است با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست 
تخصصی مشاغل خانگی با هدف پاسخگویی به سواالت و مشکالت 
پشتیبانان مشاغل خانگی برگزار و از تعدادی از پشتیبانان فعال بازدید 

به عمل آمد

ضرورت خرید تضمینی تولیدات مشاغل خانگی توسط دولت
عکس : خزیمه

28 شغل مزیت دار  در  خراسان جنوبی شناسایی شد

حضرت علی )ع( فرمودند: من علّمنی حرفا فقد صّیرنی عبدا

خاندان محترم  و معزز شریف زاده
 با نهایت تاثر و تالم قلبی ، درگذشت معلم مومن و بااخالص 

مدیر وارسته و متعهد و یار و همدل دانش آموزان 
رزمنده و شهید دوران دفاع مقدس شادروان 

حاج محمدعلی شریف زاده
را خدمت شما و جامعه فرهنگی تسلیت عرض 

نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 
صبرجمیل مسئلت می نماییم.

واحد عمران واحیای  مساجد بیرجند
دبیران شیمی مدارس بیرجند وجمعی ازدبیران

 و دانش آموزان اسبق دبیرستان شهید چمران بیرجند

آگهـی دعـوت بـه همکـاری
موسسه خیریه امید کوثر خراسان جنوبی درنظر دارد: به منظور نگهداری 

و مراقبت از بیماران،  معلولین و سالمندان در منزل از بین متقاضیان
 )زن - مرد( که دارای مدرک تحصیلی ترجیحا دیپلم و باالتر می باشند

 از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید.
متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹8/2/۱۴ از ساعت 
۱2 الی ۱۴ با مراجعه به موسسه )خیابان شهید مطهری - نبش مطهری 
۱2- پالک 8۳( نسبت به دریافت فرم درخواست همکاری اقدام نمایند.

قابل توجه همشهریان بیرجندی: مشاوره،خرید وفروش ،
بازسازی وتعمیرات امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس

 ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷- جعفر خسروی


