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حلول ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی مبارک باد

بچه هایی که به 
اردو نرسیدند

از 110 دانش آموز مدرسه ای محروم در 
شمال شهر بیرجند فقط 40 نفر توانستند 
بود  تومان  هزار  که 12  را  اردو  هزینه 
بپردازند . این در حالی بود که هزینه 10 
نفر از طرف خیرین  پرداخت شده بود و 
حدود نیمی از اصل مبلغ را نیز همانها داده 
بودند و در واقع مبلغ تعیین شده براساس 
تخفیف 40 درصدی به خانواده ها اعالم 
شد با این حال بیش از نیمی از بچه ها 
نتوانستند در اردوی ساالنه مدرسه که از 
ماه ها قبل خواب آمدنش را می دیدند 
شرکت کنند.این در حالی است که آموزش 
و پرورش نوین در جهان بر پایه مشاهده 
قرار گرفته است... ) ادامه در صفحه 2(
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استاندار در شورای اداری در اقدامی جالب و ضربتی تمام معاونان خود را معارفه کرد   

تکمیل کابینه استان در یک روز
هشدار استـاندار به مدیران: برای ادامه خدمت  باید برنامـه ارائه دهید 
رئیس شورای استان: نگاه و روحیه جهادی استاندار باید به همه مسئوالن انتقال یابد 
 مطالبه گری در مدیران خراسان جنوبی کم است
 برگزاری همایش بی ثمر و افطاری، ممنوع

 در شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی عنوان شد : 

طرح پیشگیری از سرقت اماکن در حال احداث اجرا می شود
 وجود 700 زباله گرد در شهر بیرجند * اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ 

 طرح 431 هکتاری در مرکز استان توسط راه و شهرسازی بازنگری شود

“خوان”  بهشت سپیدارها 3     کتاب “ از تبار بهار” رونمایی شد   حل معضل زباله گردی با همت مردم 5 2

صفحه 6

 

بلند شدن هر ندای اختالفی
 کار دشمن است

صفحه 6

 

آمریکا  از جنگ
 با ایران می ترسد

 

 

صفحه 6

صفحه 6

 دست های نفوذی تالش می کنند  
فتنه ۹۸ را پی ریزی کنند

اصالح  طلبان صادقانه درباره 
نظارت  استصوابی صحبت کنند

صفحه 5

صفحه 5

حجج اسالم جناب آقایان حاج موسی و حاج علی قربانی
خاندان محترم قربانی

با نهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان

ام الشهید حاجیه سادات علیپور مطلق
را حضور شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده خداوند به شما صبر عنایت فرماید 

و آن مادر گرامی را با اولیا ا... محشور نماید.

کارگزاران دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم ، وحیدنیا و عماد

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای  حاج موسی قربانی
نماینده محترم اسبق مردم شریف قاینات در مجلس شورای اسالمی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادرگرامی تان  را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده 
از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای خانواده های داغدار 

و سایر بازماندگان محترم رحمت واسعه آرزومندیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جلسه یاد بود متوفیان فرهنگی شهرستان بیرجند
فردا سه شنبه مورخ 13۹۸/02/17 از ساعت 10 الی 11 صبح

 در محل مسجد امام جعفر صادق)ع( واقع در فلکه اول سجاد شهر
 بر گزار می شود. از عموم شهروندان محترم به ویژه جامعه فرهنگیان و دانش آموزان عزیز 

دعوت می شود در این مراسم شرکت فرمایند.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

جناب آقاي مهندس سّیدکمال الدین  میرجعفریان
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری  خراسان جنوبی

با کمال مسّرت وخشنودي، انتصاب شایسته جناب عالی را  صمیمانه تبریک وتهنیت عرض مي نماییم 
یقیناً تخصص و تجارب شما بزرگوار، نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در عرصه عمرانی استان خواهد بود و زمینه حل مشکالت 

و ارائه خدمات گسترده تر در حوزه زیرساخت ها به هم استانی های فرهیخته و فهیم را فراهم می نماید. از درگاه ایزد مّنان 
عّزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقّدس جمهوری اسالمی ایران را مسئلت داریم.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه وشهرسازي استان خراسان جنوبي

جناب آقای معتمدیان استاندار خدوم و پرتوان

انتصاب شایسته جناب آقای حسینی 
مرد خوب خدا را با کوله باری از تجارب ارزشی و محبوبیت مردمی 

به جناب عالی و آحاد مردم استان تبریک می گویم و توفیقات
 هر چه بیشتر نامبرده را در رتق و فتق امور مربوطه آرزو می کنم.

با ارادت: ناقوس

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی انواع تابلوهای 
حروف برجسته ، چلنیوم ، L.E.D و فلکس

بـا بیش از نیـم قـرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس : خیابان شهدا - شهدا 3
32230251 - 09151614287- 09904869971 

اتبلوسازی عابدپور
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بچه هایی که به
 اردو نرسیدند

*مهرآیین 
 

...) ادامه از صفحه 1( مشاهده در آزمایشگاه ، بازدیدها و 
اردوهای دانش آموزی آن هم نه در سال یک بار آن هم 
یک روز. بلکه سالی چندین بار و آن هم چندین روز با 
امکانات الزم و کامل. اردوها به روایت کارشناسان تعلیم 
وتربیت فرصتی برای یادگیری فعالیت های گروهی 
توسط دانش آموزان است .بسیاری از کارشناسان براین 
باورند که برنامه ریزی و اجرای اردوهای دانش آموزی 
پرورش  و  رشد  ساز  زمینه  اردو  است  یک ضرورت 
استعدادهای دانش آموزان است. در ژاپن که الگوی 
آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای جهان است 
ارتباط با طبیعت و مظاهر آن در دوره ابتدایی یکی از 
اهداف است، احساس نزدیکی با طبیعت اطراف و خیر 
خواهی در برخورد با گیاهان و طبیعت از اهداف مهم 
محسوب می شود. در این کشور گروه های ویژه مثل 
شاگرد اول ها ، با استعدادها ، پیشتازان و فرزانگان وجود 
ندارد و همه می توانند در اردوها و برنامه های گوناگون 
شرکت کنند. ژاپنی ها در زمینه آموزش و پرورش کامال 
سخاوتمندانه عمل می کنند. در ایران اما یک دانش آموز 
خوب به دلیل نمرات خوبش حق شرکت در تمام اردوها 
را دارد در حالی که فالن دانش آموز شاید حتی یک 
اردو هم نرفته باشد. جدای از این، مسئله اصلی و حیاتی 
برای بسیاری از مدارس این است ))پول !((تامین هزینه 
اردو اگرچه در آیین نامه های آموزش و پرورش از منابع 
مالی مدارس!؟ پیش بینی شده است اما این پیش بینی 
گویا از جمله مواردی است که قرار نیست هیچ گاه در 
بسیاری از مدارس کشور  از جمله مدارس محروم شهر ما 
رنگ واقعیت به خود بگیرد چراکه مدارسی در کار پرداخت 
قبوض آب و برق و گاز مانده اند و در همه جا دست  نیاز 
به سوی اولیا دراز می کنند. نکته جالب تر آن که براساس 
همین آیین نامه، پیش بینی شده برای سرپرستان و مربیان 
اردوها نیز حق الزحمه ای در نظر و پرداخت شود اما کمتر 
سرپرست ومربی هست که مفاد این آیین نامه به گوشش 
خورده باشد و یا به یاد داشته باشد طی سال ها برگزاری 
اردوها و بازدیدهای گوناگون حق الزحمه یاحتی ورق 
کاغذی به عنوان تقدیر نامه  برای این کارگرفته باشد . 
بگذریم که گاهی هزینه مربوطه از خودش نیز اخذ شده 
است ! حاال در اردیبهشت ماه فصل اردوها این سوال 
پیش روی ماست چند مدرسه با وضع مشابه در شهر 
و استان و کشور ما وجود دارد و چه تعداد دانش آموز 
از بدیهی ترین برنامه مورد نیاز و مورد تایید کارشناسان 
تعلیم تربیت باز مانده اند و هر ساله با حسرت باز می 
مانند چند نفر خیر شاید پیدا شوند و برای این کار نیز وارد 
عمل شوند تا کی باید برای همه امور آموزش و پرورش 
از ساخت مدارس گرفته تا تجهیز آن وکفش و لباس و 
لوازم التحریر دانش آموزان باید به سوی مردم دست دراز 
کرد آیا با همین سطح توجه به تامین نیازهای مادی 
آموزش و پرورش وکارکنان آن قرار است رویای  ژاپن 
اسالمی در ایران  تعبیر شود راستی با آنهمه تاکید اسالم 
به ارزش دانش،  سهم پرداختی به آموزش و پرورش در 

خور اهداف تعریف شده می باشد؟

نمایشگاه ضیافت در بیرجند برپا شد

کاوش-به گزارش آوا  به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان نمایشگاه 
ضیافت در 200 غرفه شامل اقالم اساسی در نمایشگاه بین المللی بیرجند برپا شده  

است. گفتنی است این نمایشگاه تا 17 اردیبهشت از ساعت 17 الی 22 دایر ست.

100 سری جهیزیه بین نوعروسان 
توزیع شد

 ایرنا - فرمانده قرارگاه شهید ناصری گفت: از ابتدای 
امسال 100 سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند در 
شهرستان های مرزی استان توزیع شده است. تناکی 
روز گذشته در گفتگو با ایرنا افزود: از این تعداد 22 
سری در سربیشه، 28 سری در درمیان، 25 سری 
در نهبندان و 25 سری در زیرکوه توزیع شده است.

وی ارزش هر سری جهیزیه را 80 میلیون ریال ذکر 
و اضافه کرد: این سری جهیزیه ها شامل 12 قلم 
از جمله یخچال، فرش، جاروبرقی، اجاق گاز، بخاری 
و سرویس آشپزخانه است که از کارخانه های تولید 
داخل تهیه شده است. تناکی ادامه داد: این جهیزیه 
ها با همکاری خیرین و آستان قدس رضوی تهیه 
شده است. وی بیان کرد: در راستای کمک و تسهیل 
ازدواج آسان به زودی 230 سری جهیزیه دیگر بین 
توزیع می شود که 160  استان  نیازمند  نوعروسان 
سری خریداری و آماده توزیع است. فرمانده قرارگاه 
شهید ناصری اظهار کرد: تامین جهیزیه برای زوج 
های نیازمند یکی از طرح هایی است که سپاه در 
زمینه ازدواج آسان در دستور کار خود قرار داده است 
و خدمت به زوج های کم بضاعت و تسهیل ازدواج 

جوانان اقدامی ارزشمند است.

ارسال پنجمین محموله کمک های مردم 
خراسان جنوبی به مناطق سیل زده

پنجمین  گفت:  امداد  کمیته  مدیرکل  غالمی- 
ارزش ۹22  به  مردم  اهدایی  کمک های  محموله 
میلیون و 86۴ هزار تومان به مناطق سیل زده ارسال 
 شد. سلم آبادی اظهار کرد: امدادگران کمیته امداد 
استان نیز برای حمایت از مردم مناطق سیل زده، 
یک تا سه روز حقوق خود را به مبلغ 55 میلیون 
تومان برای کمک به سیل زدگان اختصاص دادند.
وی بیان کرد: بیشتر کمک های غیر نقدی شامل؛ 
پتو، فرش، انواع البسه، لوازم خانگی، اقالم خوراکی 
و بهداشتی، کنسروجات، روغن، آب معدنی و لوازم 
ضروری زندگی بوده است. سلم آبادی اظهار کرد: 
در 153 پایگاه  ثابت این نهاد و مراکز نیکوکاری، 
و  آوری  جمع  استان  نوع دوست  مردم  کمک های 
سلم آبادی  است.  شده  ارسال  سیل زده  مناطق  به 
استان  مردم  خوب  مشارکت  از  قدردانی  ضمن 
یادآور  مناطق سیل زده کشور،  مردم  به  در کمک 
شد: مردم نوع دوست می توانند در راستای تسریع 
سامانه  طریق  از  نقدی  کمک های  ارسال  در 
کارت  شماره  یا  و   *8877*۹۹  # همراه  تلفن 
را   نقدی خود  6037۹۹7۹00001000 کمک های 

به مردم مناطق سیل زده اهدا کنند.

کاری- عصر شنبه در مراسمی از کتاب »از تبار بهار«  نوشته 
محمد نظام دوست در مسجد آیت ا... آیتی بیرجند  رونمایی شد. 
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در این مراسم گفت: این کتاب 
های  از چهره  آیتی  ا...  آیت  خاندان  خاطرات  و  زندگی  روایت 
برجسته شهر بیرجند است. مجید کریمیان با اشاره به اینکه حوزه 
هنری خراسان جنوبی در راستای معرفی مفاخر و علمای برجسته 
استان تاکنون فعالیت های زیادی داشته است ادامه داد: از جمله 
این فعالیت ها می توان به انتشار خاطرات آیات عظام، آیت ا... شیخ 
جواد عارفی با عنوان »جرعه نوش عرفان«، آیت ا... سیدحسن 
 تهامی با عنوان »از قبیله گل« و آیت ا... سید کاظم حائری با عنوان

»از سالله کوثر« یاد کرد. 

کتاب از تبار بهار به قلم استاد محمد نظام دوست 
تامند به چاپ رسیده است

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: این کتاب به 
همت آقای محمد نظام دوست تامند و حوزه هنری خراسان جنوبی 
تولید و توسط انتشارات فکر بکر و سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ 
رسیده است. وی بیان کرد: کتاب »از تبار بهار« مجموعه خاطرات 
و زندگی نامه آیات و علمای عظام خاندان آیتی، آیت ا... محمدباقر 
آیتی، آیت ا... محمدحسین آیتی، آیت ا... محمدهادی هادوی، آیت 
ا... محمدحسین نابغ آیتی، حجت االسالم محمدکاظم آیتی و 

عالمه دکتر محمدابراهیم آیتی است.
 مسئول مجموعه علمی،فرهنگی و مذهبی آیت ا... آیتی هم در این 

مراسم  گفت:  از بنیادی ترین اصول دین اسالم ترغیب به سمت 
تفکر و آگاهی است. 

بیش از ۶۷ اثر علمی در باب حدیث
از آیت ا... آیتی احصا شده است

حجت االسالم حسینی با بیان اینکه علما وارثان انبیا هستند، 
از   متشکل  آیتی  ا...  آیت  فرهنگی  و  علمی  مجموعه  افزود: 
مسجد، حسینیه و کتابخانه است و در زمینه  پاسخ مسایل شرعی 
و کفارات فعال است. وی خاطر نشان کرد: در این مجموعه 
فعالیت های گوناگون فرهنگی با همت اعضا و جوانان برگزار 
می شود. وی با اشاره به اینکه بیش از 67 اثر علمی در باب 

حدیث و با زبان عربی از آیت ا... آیتی احصا شده است یادآور شد: 
تعدادی از کتاب ها هنوز منتشر نشده و در آینده نزدیک با کمک 
و همیاری حوزه هنری و آقای  نظام دوست قدم های در این 

زمینه برخواهیم  داشت. 
مسئول مجموعه آیت ا... آیتی  ادامه داد: همچنین قصد داریم 

موزه کتاب و آثار وی را در همین مکان راه اندازی کنیم. 

امروز اندیشه معنوی آیتی ها پیش روی ماست
مدیر موسسه قرآنی اولوااللباب نیز با بیان اینکه پیران ما به منزله 
پیامبران در امت و   اصل، ریشه و تنه آن امت هستند افزود: خراسان 
جنوبی مظهر شکوه علم است و عالمان زیادی در این منطقه 

درخشیدند که الزم است حرمت موی سپید سالمندان را داشته 
باشیم.  ایت ا... دکتر رضائی بیرجندی ادامه داد: امروز اندیشه های 
معنوی  خاندان آیتی پیش روی راه ماست و باید از آن درس بگیریم. 
وی تاکید کرد: این عالمان عادل و با اخالق بودند پس قدردان بزرگان 

باشیم و خود را به دنیا نبازیم. 

از کتاب مجموعه خاطرات
آیت ا... دیانی رونمایی می شود

مدیرمنابع انسانی حوزه هنری با بیان اینکه این کتاب چهارمین 
اثر از مجموعه آثار شرح زندگی و خاطرات عالمان و فرهیختگان 
است افزود: خبر خوش اینکه با همت استانداری بعد از ماه رمضان 
از مجموعه خاطرات آیت ا... دیانی به همراه مستندات رونمایی 
می شود. مهدی حبیبی خاطر نشان کرد: شیرینی کالم، جنس 
گفتار و مشارکت گسترده و متعدد گویندگان غنای این مجموعه 

و مجموعه های گذشته را فزونی بخشیده است.
انعکاس  امکان  کتاب  یک  در  شک  بی  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  علمی،  دینی،  زحمات  و  خدمات  از  بخشی  حتی 
این  نشر  اما  افزود:  باشد،  نمی  مقدور  بزرگان  فرهنگی  و 
مندان  عالقه  برای  را  فرصت  و  زمینه  تواند  می  آثار  گونه 
این  است  آورد.گفتنی  فراهم  نیز  تر  گسترده  پژوهش  به 
کتاب با قلم نویسنده هم استانی محمد نظام دوست تامند و 
خوشنویسی استاد مهدی اسماعیلی مود و صفحه آرایی فائزه 

دستگردی در ۴56 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب “ از تبار بهار” رونمایی شد

گروه خبر-در آیین بزرگداشت مقام معلم و تجلیل 
از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه بیرجند 30 نفر از 
اعضای هیئت علمی و کارشناسان نمونه آموزشی 
تجلیل شدند. استاندار در این مراسم گفت: معلم 
دشمن جهل و پیام آور صلح و دوستی در جهان 
است که با خصلت نبوی، آینده روشن انسان ها را 
تامین می کند. معتمدیان افزود: معلمان با ساختن 
انسان و افکار و اندیشه های وی سر و کار دارند 
و تربیت کنندگان نسل آتی و آینده سازان مملکت 
بیان  با  هم  پرورش  و  آموزش  کل  هستند.مدیر 
و  استانی  شهرستانی،  تالشگر  معلم  اینکه 125 
نماینده استانی در این آیین تجلیل می شوند، گفت: 
از این تعداد ۹5 معلم شهرستانی، 2۹ استانی و یک 
معلم نمونه کشوری است. وی تجلیل از معلمان و 
500 پیشکسوت فرهنگی، دیدار با خانواده شهدا و 

بیماران فرهنگی، دیدار با ائمه جمعه و جماعات 
و برگزاری مسابقات ورزشی را از مهمترین برنامه 

های اجرایی در هفته معلم بیان کرد.
کرد:  اظهار  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خامسان، 
آموزش مهم ترین رکن دانشگاه است و ما به عنوان 
معلم نباید فقط انتقال دهنده یک سری دانش به 

دانشجویان و دانش آموزان باشیم.
وی تصریح کرد: انتقال دانش و مهارت و کارآفرینی 
هدف اصلی ما در دانشگاه نیست بلکه هدف اصلی 
تربیت نسل متعهد برای جامعه است تا بتوانند تمام 
این اهداف را پیاده کنند و نسلی تحویل جامعه دهیم 

که کمک دهنده جامعه باشند.
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
افزایش  کرد:  بیان  مراسم  این  در  نیز  بیرجند 
پذیرش دانشجویان بین المللی در استان، تدوین 

تحصیلی  دوره های  آموزشی  جامع  نامه  شیوه 
دانشگاه بیرجند، تدوین شیوه نامه اجرایی برگزاری 
امتحانات دانشگاه بیرجند، تدوین شیوه نامه اجرایی 
استاد راهنمای تحصیلی، تدوین شیوه نامه تعیین 
ظرفیت راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
توسط اعضای هیئت علمی و تدوین شیوه نامه 
مدرسین مدعو از جمله برنامه های سال گذشته 
بوده است. آیتی گفت: تصویب آیین نامه ترفیع 
سالیانه، تصویب آیین نامه پایه تشویقی، کسب 
مقام اول المپیادهای دانشجویان برای نخستین 
کسب  و  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی  توسط  بار 
چندین رتبه ممتاز در المپیاد کشوری و کسب دو 
رتبه المپیاد فرش از دیگر اقدامات انجام شده در 
افزود: سیاستگذاری  بوده است.وی  سال گذشته 
اعضای  جذب  نقشه  تدوین  رشته ها،  گسترش 

تاسیس  توجیهی  طرح  تدوین  علمی،  هیئت 
کالج دانشگاه بیرجند، تدوین آیین نامه بازنگری 
سرفصل دروس، طرح اشتغال پذیری دانشجویان، 
خارجی،  دانشجویان  پذیرش  نامه  آیین  تدوین 

دانشگاه،  رشته های  توسعه  سیاست های  تدوین 
سیستمی شدن کلیه درخواست های دانشجویی،  
معاونت  جاری  سال  برنامه های  جمله  از  و... 

آموزشی دانشگاه بیرجند است.

اعضای هیئت علمی و کارشناسان نمونه آموزشی دانشگاه بیرجند تجلیل شدند
ری
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درگذشت مادر شهید حسین قربانی

غالمی- مادر شهید حسین قربانی در سن ۸۳ سالگی به فرزند شهیدیش پیوست. نساء علی پور مطلق عصر دیروز در سن ۸۳ سالگی به 
دلیل بیماری و کهولت سن در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد دار فانی را وداع گفت.پیکر این مرحومه امروز ساعت 17 در روستای اکبریه قائن 

شهردار محترم لطفا در خصوص پل جدید موسی بن تشییع می شود و در کنار فرزند شهیدش آرام خواهد گرفت.شهید حسین قربانی سال 62 در منطقه مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
جعفر)ع( که باعث شده راه های ارتباطی به سمت خیابان 
کاظمیه یک طرفه بشه رسیدگی کنید. چرا باید یک طرح 
باعث بشه جاهایی که محروم بودند محروم تر شوند؟؟
915...150

لطفاً اگر موفق به ارتباط با شماره های ۳244559  الی  
94 سازمان منطقه ای آب خراسان جنوبی شدید )که 
تقریبا غیر ممکنه چون مدام اپراتور پیام میده که خط 
مشغول است( پیام التماس چهل روزه ما را برسانیدکه 
داره  و  خرابه  سربیشه  شماره 7  چاه  هوشمند  کنتور 
وسط  که  برسند  فریادمان  به  میشه،  تموم  شارژش 
تابستون محصول و درختان ما از تشنگی نابود خواهد 

شد. آخه کی میخوان بیان؟
990...۳5۳

نوبت  آوا جون، در جواب همشهری که چند  سالم 
و  واقعی  غیر  امالک  قیمت  افزایش  که  دادن  پیام 
غیر کارشناسیه و کسی نظارت نمیکنه باید بگم مگه 
ایشون تو بازار نیست؟! همه چی دو سه برابر شده 
تو این آشفته بازار که هر روز قیمت مصالح افزایش 
داره مگه کسی میتونه قیمت تمام شده مسکن رو 
کارشناسی کنه ؟! اگه ایشون کسی رو پیدا کرد ما رو 
هم خبرکنه. تو این بازار اگه فروشنده ای هم هست 

شانسی و از روی نیاز میفروشه
915...91۸

سالم و عرض ادب خدمت  تمامی مدیران و مسئوالن 
شهر بیرجند. از شما همشهریان عزیز خواهشمندیم 
در خدمات رسانی به مردم شهر برای رضای خداوند 
جهادکنید، تا سالیان سال یاد شما در خاطر مردم زنده 
و دعاگوی خود و خانوادیتان باشند. عرض خداقوت و 
دعای خیر داریم برای شهردار وتمامی مسئوالن غیور 

و توانمند. اجرکم عندا...
915...۳6۸
از شهرداری محترم بیرجند بابت احداث پارک سایت 
اداری تشکر می کنیم. ولی این پارک برای ساکنان 
سایت مفید نمی باشد و همچنان بچه ها در کوچه ها 
بازی می کنند. جای تاسف است که در منطقه 1200 
واحدی هیچ پارکی نباشد ولی در بلوار شعبانیه چند تا 

پارک وجود داشته باشد.
915...765
با سالم گزارش »خاطره شیرین ۳ساعت حضور« و 
بازدید استاندار از مرکز حضرت علی اکبر )ع( بسیار زیبا 
بود. بیایید در ماه مبارک رمضان سفره های رنگین را 

حذف و کمکی به این مراکز کنیم .
915...۳41
لوله  آباد  علی  جاده  برای  فکری  مسئوالن   لطفا   
بکنن وقتی نمایشگاه باز است که با صلوات از جاده 
از  و  میشه  جاده شلوغ  از بس  کرد  آمد  و  رفت  باید 
طرفی بالغ بر6 سرعت گیر تو مسیر یک کیلومتری 
زدن خواهش می کنم اداره راه جاده ای که در دست 
احداث هست توسط هر ارگانی، هر چه زودتر باند خاکی 
 که زیرسازی هم شده آسفالت بشه که اهالی روستای 
 علی آباد  و  همشهریان که جهت خرید به نمایشگاه مراجعه 

می کنند راحت تر رفت آمد کنند
یک شهروند

پیشرفت  سال  چند  این  طی  در  اینکه  با  مهرشهر 
زیرساخت  از  بسیاری  هنوز  اما  است  داشته  زیادی 
ها را ندارد. به عنوان مثال هرچه در خیابان منتظر 
باشی هیچ تاکسی رد نمی شود! اتوبوس ها هم کم 
هستند و نمی توانند به خوبی پاسخگوی نیاز باشند.

کاش فکری شود و در مهرشهر ، نور امیدی از توجه 
مسئوالن دیده شود. لطفا هرکسی که می تواند کاری 

کند و صدای مشکالت ما باشد.
915...101
لطفا شهرداری فضای سبز وسط بلوار 9 دی و میدان 

9 دی را انجام  دهد.
یک شهروند

از  خواف   - قاین  محور  در  هستم  تریلی  راننده  من 
روستای فرخی تا مهدی آباد جاده خیلی چاله دارد حتی 
بعضی نقاط گودال دارد حدود هشت سال است که این 

مسیر به این شکل است
یک شهروند

اتصال  قول  مسئوالن  که  است  سال   ۳ مدت 
شبکه آبرسانی روستای  گلون آباد از توابع بخش 
داده  مرک  آبرسانی  شبکه  به  را  بیرجند  مرکزی 
خواهشمندم  نیست،  خبری  هنوز  متاسفانه  و  اند 

مسئوالن پیگیری نمایند.
یک شهروند

خواهشمند  بیرجند  شهرداری  مسؤالن  از  سالم. 
 16 جنوبی  کارگر  خیابان  آسفالت  وضع  به  است 
آن  های  وچاله  آسفالت  کنند  روکش  و  رسیدگی 

از خاکی هم بدتره ممنون
یک شهروند

با توجه به تماس های مکرر متاسفانه خیابان 9 دی2، 
با وجود تیر برق های زیاد، هنوز برق ندارد. عالوه بر 
این خود خیابان 9 دی از 2 سال پیش در میدان و 
بلوار آن خاکریزی به عمل آمده اما هنوز خبری از زیبا 
سازی و درختکاری توسط شهرداری نیست.  از طرف 

از اهالی خیابان 9 دی
یک شهروند

کاری - در قدم به قدم از سرزمین خراسان جنوبی  زیبایی 
های به چشم می خورد که زبان از وصف ان عاجز است  در 
یکی از روستاهای این استان نقاش ماهر نقشی زده رنگارنگ، 
درختانی سر به فلک کشیده  انگار نه انگارکه چند فرسخ آن 

طرف تر انگار  کویری بدون آب و علف است. 
در  اسدیه  شهر  کیلومتری   70 فاصله  در  »خوان«  روستای 
منطقه ای کوهستانی با هوایی سرد و آبی شیرین قرار دارد 
که در بیشتر روزهای سال به ویژه روزهای تعطیل گردشگران 

زیادی را پذیراست.

گذر از رود برای ورود به جنگل سپیدارها
اندکی که در این منطقه زیبا گشت و گذار کنید به رودی   پنج 
خواهید رسید که اطراف آن را درختان میوه و سپیدار محاصره 
کرده و زیبایی  ان چشم ها را خیره می کند. سیب، زردآلو، گوجه 
سبز، آلبالو، به و گالبی از جمه میوه ها و محصوالت این منطقه 
کنار  در  درستی  به  روستا  این  های  زیبایی  هستند.  بهشتی 
یکدیگر چیده شده اند، گویی نقاشی ماهر آن را طراحی کرده و به 
عناصرش جان بخشیده است. کوه در کنار رود، باغ در کنار کوه 
و خانه های قدیمی نیز در دل کوه، این ها را جز دستی توانمند 
نمی تواند در خشک ترین استان ایران خلق کند. زیبایی های 
زیادی دست به دست هم داده و روستای خوان را به منطقه ای 

رویایی تبدیل کرده است.

روستای توریستی تشنه تدبیر مسئوالن
به گفته اهالی روستا امروز، صنعت گردشگری در این روستای 
توریستی تشنه تدبیر مسئوالن است. یکی از اهالی و سرمایه گذاران 
روستا مهمان روزنامه آوا می شود، از مشکالت و کمبودهای این 
روستا  می گوید و از مسئوالن می خواهد حداقل امکانات الزم 
برای اسکان و پذیرایی از گردشگران در این روستا مهیا شود.  سید 
علی حسینی کارمند دانشگاه بیرجند و از اهالی روستا به خبرنگار 
آوا می گوید: چند سالی است که روستای »خوان« از طرف میراث 
فرهنگی به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده است.  

زیبا  و چندین چشمه  قنات  روستا 4  این  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  عنوان می کند: اگر زیر ساخت ها و کمبودهای روستا 
برطرف شود شاهد حضور گردشگران خارجی و داخلی زیادی 
خواهیم بود. وی یادآور می شود: بارها گردشگران از استان 
های دیگر به روستا آمده اند و با دیدن جذابیت های آن سال 
بعد با دوستان و آشنایان دوباره به خوان آمده اند. وی خاطر 
نشان می کند: در حال ساخت خانه بومگردی در این روستا 
هستیم،اما با چالش هایی روبرو شدیم که امیدوارم با همت و 
یاری مسئوالن برطرف شود. به گفته وی با تدبیر درست یگانه 

آسباد آبی روستا را می توان راه اندازی کرد که خودش یک 
جاذبه منحصر به فرد است. 

جایگاه برای بازار فروش محصوالت
 پیش بینی نشده است

حسینی با بیان اینکه برای بازار فروش محصوالت روستا جایگاه 
و مکانی  تعبیه نشده،یادآور می شود: به جرات می توان ادعا کرد 
سیر این روستا بهترین سیر دنیاست که از مزه و طعم و کیفیت 

عالی برخوردار است و  یک حبه سیر اینجا با یک کیلو سیر دیگر 
برابر  می کند. وی با اشاره به اینکه  موقعیت کوهستانی »خوان« 
سبب شده تا همچنان با طراوت، سرسبز و زیبا بماند.  خاطر 
نشان می کند: در مسیر آب مزارع کشاورزی در کنار هر جوی 
آب ردیفی از سپیدارها پرده ای زیبا را به نمایش  می گذارد. ادامه 
می دهد: اما زیرساخت ها،  امکانات و تجهیزات  مورد نیاز برای 
گردشگرانی که خوان را به عنوان مکان تفریح  و گردشگری 

برمی گزینند،  فراهم  نیست.

احداث سالن ورزشی چند منظوره از
 مهمترین درخواست های مردم روستا

وی با بیان اینکه خوشبختانه گازرسانی به این روستا  شروع شده 
است: می افزاید: از مهمترین درخواست های مردم و باالخص 
که  است  منظوره  چند  ورزشی  مجتمع  احداث  روستا  جوانان 
مطمئنا موجب برگشت خیلی از جوانان به روستا خواهد شد. وی 
خاطر نشان می کند: ساکنان روستا اکنون نزدیک  170 خانوار 
می باشند که با مرمت و احیای بافت قدیمی روستا ماندگاری 

آنها بیشتر می شود. به گفته این سرمایه گذار در روستای خوان 
نیاز است با گسترش دولت الکترونیک زیرساخت های بهره مندی 
اهالی  از اینترنت پرسرعت نیز فراهم شود، به طوری که ضرورت 
ایجاد این زیرساخت به دلیل وجود مدرسه شبانه روزی و درمانگاه 

دو چندان خواهد شد.

آسفالت نامناسب همراه با پیچ خطرناک
 وی با گالیه از آسفالت مسیرهای  منتهی به روستای خوان 

مهمترین  از  آسفالت  ترمیم  و  مرمت  کند:  می  نشان  خاطر 
درخواست های اهالی این منطقه است تا صنعت گردشگری 
رونق پیدا کند. وی با اشاره به مسیر جاده اصلی روستا که پیچ 
خطرناک 90 درجه ای دارد و جاده درخش تا خوان که شاهد 
حوادث ناگوار جانی بوده است از مسئوالن می خواهد  برای  

تامین روشنایی آن و حذف نقاط حادثه خیز کار اصولی شود. 
ادامه می دهد: در صورت بارش برف گردنه این جاده مسدود می 
شود و امکان رفت و آمد وجود ندارد، بازگشایی آن هم یک روز 

طول می کشد که در صورت اصالح گردنه از وقوع بسیاری از 
حوادث در آینده جلوگیری می شود. وی به نصب چراغ خطر در 
باغ و تابلوی اداره راه در داخل کوچه باغ روستا اشاره می کند و 

از متولیان می خواهد برای  جانمایی صحیح تابلوها اقدام کنند. 

احداث سرویس بهداشتی مناسب و آالچیق
حسینی از مسئوالن می خواهد با توجه به گردشگر پذیر بودن 
روستا برای احداث استراحتگاه، سرویس بهداشتی مناسب  و 

خاطر  وی  بکنند.  فکری  ها  توریست  اسکان  برای  آالچیق 
پایان  روزهای  ویژه  به  تعطیل  روزهای  در  کند:  می  نشان 
از طبیعت  و  وارد روستا می شود  بر 100 ماشین  بالغ  هفته 
زیبای خوان استفاده می کنند. حسینی نصب چند المپ برای 
روشنایی ورودی روستا را ضروری می داند و ادامه می دهد: 
هر ساله بیش از 2 هزار نفر در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 
به روستا می آیندو همیشه با مشکل روشنایی به ویژه در مزار 
شهدا و جاده روستا مواجه هستیم. حسینی با اشاره به اینکه 
اهمیت است،  بسیار حائز  روشنایی ورودی و خروجی روستا 
درخواست  مجلس  نماینده  بازدید  در  کند:  می  نشان  خاطر 
روشنایی کردیم فقط دو پایه چراغ زده شد که اصال برای این 
روستا کافی نیست و امکان دارد تصادفات بدی در ورودی و 

خروجی خوان اتفاق بیفتد. 

خریداری درختان سپیدار توسط دالالن
وی همچنین درختان سپیدار ورودی خوان را نماد این روستا  
کند:  تاکید می  و  توسط دالالن خریداری شده  داند که  می 
باید مسئوالن در این زمینه فرهنگ سازی می کردند که مردم 
درختان را با قیمت های پایین به دالالن نفروشند. وی با بیان 
آفت  با مشکل  روستا  این  زیبای  سپیدارهای  متاسفانه   اینکه 
روبرو شده است، می افزاید: برای رفع این مشکل روستاییان 
مجبور شده اند برخی از سپیدارها را ببرند و برخی از این درختان 

هم برای فروش به معدن زغال سنگ می رود. 

روستایی گردشگر با درختان سپیدار وچنار 
فرماندار درمیان هم بیان می کند: خوان، یکی از روستاهای 
زیبا و هدف گردشگری این شهرستان است که دارای قنواتی 
با  آب شیرین و گوارا است. محمد بشیری زاده با بیان اینکه 
نوع گونه گیاهی این روستا، سپیدار است، می افزاید: درختان 
چنار و سپیدار در اطراف جاده و داخل این روستای زیبا قرار 
خوان  روستای  قدیمی  بافت  به  اشاره  با  زاده  بشیری  دارد. 
بیان می کند: طی سال های اخیر در این روستا سنگ فرش 

سنتی و زیبایی را انجام داده ایم. 
وی با اشاره به اهمیت حضور گردشگران در روستای خوان 
و  معرفی  باعث  می تواند  افراد  این  حضور  کند:  می  عنوان 
افزود:  زاده  بشیری  شود.  روستا  های  زیبایی  شناسایی 
محیط  از  بازدید  بر  عالوه  می توانند  گردشگران  همچنین 
از آب و هوای مطبوع  طبیعی روستا و نحوه زندگی مردم، 
برای  شود:  می  یادآور  وی  شوند.  مند  بهره  آن  بهاری  و 
مشکالت این روستا با همکاری شورای روستا و فرمانداری 

اقدامات خوبی انجام شده و پیگیر رفع آن هستیم.

درخواست مردم: آسفالت مناسب،  احداث سالن ورزشی و روشنایی 

درختان بلند چون پرده ای زیبا ورودی روستای خوان را مزین کرده است

“خوان”  بهشت سپیدارها

نت
نتر

س: ای
عک

د  
دو

مح
  و

ژه
وی

ش 
رو

ف

درب اتوماتیک 
سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
 نبش رجایی  15   
09155614880

تمدید ثبت نام رایگان کربال
جهت برنامه ریزی ایام محرم

آخرین مهلت ۹۸/۲/۱۶
به صورت قرعه کشی بین اعضا = ۲ نفر هزینه سفر رایگان

هیئت قرآنی شهدای محراب
 A طالقانی 15- مجتمع عسل- طبقه سوم - واحد

ساعت کاری: 8 صبح الی 16 بعدازظهر

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده 

خط ویـژه  
3۱۵۵۰

طاهری: 09153401186 قاسمی: 09151606836



موفقیت و انرژی

ماه رمضان

به دنبال تکه جدید پازل نباشید

شما در هاله ای از انرژی منفی زندگی می کنید پس 
هر روز برای خود با انرژی مثبت و افراد مثبت در ذهن 
خود سپر بسازید تا کمتر در تاثیرات انرژی منفی قرار 
بگیرید. پازل موفقیت یکی از قوانینی است که باید 
خیلی از نظر ذهنی قوی شد تا بتوان آن را درک کرد. 
زندگی شما،تمام اتفاقاتی که تا به االن برای شما افتاده 
به درستی برایتان اتفاق افتاده و در حال رساندن شما 
به مقصدی است که در ذهن خود می پرورانید. به 
دنبال تکه پازل جدید که اگر این اتفاق جوری دیگری 
می افتاد زندگی من این نبود و  بدانید اگر ذهن شما با 
تمام وجود روی هدف قفل شده و فرکانس شما برای 
رسیدن به خواسته هایتان باالست همه چیز به درستی 
سرجایشان قرار گرفته و شما مسیر درست را دارید طی 

می کنید و باید فقط هوشیار باشید.

 چگونه آماده ورود 
به ماه مبارک رمضان شویم؟

ائمه اطهار)ع( توصیه های بسیار مفیدی، برای آمادگی 
ورود به ماه مبارک رمضان فرموده اند، از جمله توبه و 

استغفار،  پاک نمودن مال و  بخشش دیگران است.
عبدالسالم بن صالح هروی، می گوید: شرفیاب محضر 
مبارک حضرت علی بن موسی الرضا)ع( شدم، ایشان 
فرمودند: ماه شعبان بیشترش رفته و این آخرین جمعه 
آن است، جبران کن در باقیمانده این ماه کوتاهی های 
گذشته ات را، فراهم ساز آنچه تو را کمک می کند و 
ترک نما آنچه تو را یاری نمی دهد. زیاد دعا و استغفار کن 
و قرآن بخوان، از گناهانت توبه کن، تا در حالی ماه خدا 
به تو رو آورد که خود را خالص گردانیده ای، امانتی بر 
گردنت نباشد مگر آن که ادا کرده باشی. در قلبت نسبت 
به هیچ مومنی کینه و عداوتی نباشد و خود را از گناهی 
که مرتکب شده ای جدا ساز، تقوای الهی پیشه کن و 
بر خدا توکل نما. یکی دیگر از اسباب آمادگی برای ماه 
مبارک رمضان اصالح غذا می باشد که این مهم، در 
صورت غفلت، باعث از بین رفتن تمامی عبادات و اعمال 

ماه مبارک رمضان می گردد.
یکی از مشکالت مهم امروزی، نپرداختن حقوق اموال 
 است. یعنی نپرداختن خمس و زکات اموال، باعث شبهه ناک 
شدن آنها شده و مصرف این گونه اموال تأثیر منفی بر 
عبادات و روزه های انسان خواهد گذاشت. قبل از ورود 
به این ماه که ماه بخشش و استغفار می باشد، بهتر است 
با بخشیدن دیگرانی که در حق ما ظلم و یا بی مهری 
روا داشته اند، خود را آماده پذیرایی از بخشش خداوند 
نماییم. سزاوار است برای آماده شدن ماه مبارک رمضان، 
دقت در اموال و پول های به دست آمده و همچنین 
حسابرسی از اموال و پرداختن خمس، تا در این ماه آنچه 
مصرف می کنیم، پاک بوده و عبادات انجام شده در این 

ماه را تباه نگرداند.

فلوس گیاهی خودرو 
دارای خواص منحصر به فرد

فلوس گیاهی با چند نام مختلف است که به صورت 
خود رو می روید.  یکی از خواص آن مسهل بودن 
است. فلوس برای کلیه ها مفید می باشد به ویژه 

آنهایی که کلیه سنگ ساز دارند. برای درمان دیفتیری، 
فلوس را با آب گشنیز مخلوط نموده و به بیمار داده 
تا غرغره نماید. همچنین می توانید برای باز کردن 
گرفتگی روده و دل پیچه ، فلوس را مخلو ط با ریشه 

ختمی مصرف کنید.

نحوه  صحیح  
پانسمان کردن در منزل

پانسمان پوششی استریل، چندالیه، نرم و بدون پرز است 
که به محض برداشتن پوشش محافظ آن باید استفاده 
شود. پیش از پانسمان فقط در اندام ها، زخم را با سرم 

فیزیولوژی یا آب تمیز کنید. هنگام ریختن سرم روی 
زخم، با گوشه گاز استریل به آرامی از باال به پایین و 
داخل به خارج شست وشو دهید. هنگام گذاشتن پانسمان 
مطمئن باشید به قدری بزرگ باشد که تمام لبه های زخم 
را بپوشاند. اگر پس از تثبیت پانسمان خون از آن بیرون 

زد، آن را برندارید و گاز دیگری روی آن بگذارید.

درمان خانگی 
تسکین دندان درد

میخک درمان سنتی برای بی حس کردن اعصاب 
است. اوژنول )ترکیب شیمیایی اصلی میخک( یک 
بی حس کننده  طبیعی است. یک یا دو قطره از روغن 

میخک را روی پنبه بریزید و روی دندانی که درد 
می کند بگذارید. در شرایط حاد می توانید از میخک 
پودر  شده یا تکه های پودر نشده   میخک هم استفاده 
کنید. میخک را کمی بجوید تا روغنش بیرون بیاید و 
حداکثر تا نیم ساعت روی دندانی که درد می کند نگه 

دارید تا درد فروکش کند.

درمان خانگی
 سوختگی زبان 

به محض خوردن یک چیز خیلی داغ، آن را بیرون 
انداخته و زبان را بیرون بیاورید و از دهان نفس بکشید. 
برای کاهش درد و پیشگیری از عفونت در سوختگی 

باید زبان را با آب خنک به مدت چند دقیقه شستشو 
دهید و در صورتی که ذرات غذا یا آلودگی روی ناحیه 
سوخته است به آرامی آن را پاک کنید و یک تکه پارچه 
ا آب خنک، خیس کرده و در دهان، روی  تمیز را ب
ناحیه سوختگی قرار دهید، همچنین برای کاهش درد 

تکه های کوچک یخ را در دهان بمکید.

دمنوش چلتوک برنج 
مفید برای بهبود آسم

در ژاپن مدت ها از سبوس برنج برای مصارف آرایشی 
و بهداشتی استفاده می شد؛ زیرا سبوس برنج رطوبت 
را در خود حفظ و پوست را روشن می کند و اثر صاف 

کنندگی روی پوست دارد. این دمنوش شامل مواردی 
مانند ویتامین B، تقویت کننده مغز و اعصاب و قلب، 
ضد یبوست مزمن، مانع از ریزش و سفید شدن مو، 
تحریک سوخت و ساز سلول های زنده و فعالیت پیاز 
مو، کاهش کلسترول خون، رفع اختالالت تنفسی و 

آسم، توازن قند خون و تنظیم ضربان قلب می شود.

 روغن پرتقال از چند طریق می تواند به الغری و کاهش وزن کمک کند. این روغن گیاهی می تواند اشتها را کاهش 
دهد. عالوه بر این تحقیقات بسیاری نشان داده است که افسردگی می تواند باعث افزایش وزن شود. داروهایی که برای 
درمان افسردگی مصرف می شوند نیز می توانند عوارضی مانند چاقی و افزایش وزن در پی داشته باشند. به همین دلیل 

استفاده از روغن پرتقال با کاهش عالئم افسردگی نیز می تواند از چاقی و افزایش وزن جلوگیری کند.
این درمان خانگی طبیعی پوست شما را خشک، قرمز یا پوسته پوسته نمی کند و به کاهش لکه های تیره، جوش های 
سرسفید و سرسیاه و سایر شرایطی که توسط باکتری ها ایجاد شده است کمک می کند. هم عسل و هم پرتقال می 
توانند با عفونت، باکتری ها، التهاب، تورم و قرمزی مبارزه نمایند و برای پوست مفید باشند. همچنین روغن پرتقال با 

کاهش پاسخ های التهابی بدن می تواند تورم و درد عضالت و مفاصل و حتی استخوان را کاهش دهد.

ریشه نیلوفر آبی طیف گسترده ای از منافع بهداشتی را به دلیل ترکیبات غنی تغذیه ای آن دارد. مزایای آن شامل توانایی 
آن برای بهبود هضم، کاهش کلسترول، کاهش فشار خون، تقویت سیستم ایمنی بدن، جلوگیری از انواع مختلف 
سرطان، خنثی کردن تعادل و تسکین افسردگی، افزایش گردش خون و حفظ فعالیت آنزیمی مناسب در بدن می باشد.

برای کنترل تحریک پذیری، سردرد و سطوح استرس مفید است. گل نیلوفر آبی اغلب با آرامش ارتباط دارد.
ریشه نیلوفر آبی می تواند راهی عالی برای تحریک گردش خون برای افزایش اکسیژن زایی اندام ها و افزایش عملکرد 
و سطح انرژی باشد. محتوای آهن و مس در ریشه های نیلوفر آبی قابل توجه است و آنها هر دو بخش جدایی ناپذیر از 

تولید گلبول قرمز هستند، کمک به کاهش احتمال ابتال به عالئم بی حسی و افزایش قدرت و جریان خون می نماید.

ریشه نیلوفر آبی مفید در کاهش فشار خون و تقویت سیستم ایمنی بدنالغری و درمان افسردگی با روغن پرتقال

در زندگی روزمره هر فردی ممکن است موقعیت وجود داشته 
باشد که باعث ایجاد استرس و اضطراب گردد. در اینگونه 
مواقع دانستن برخی از روش ها می تواند در مبارزه با اضطراب 
به شما کمک کند.خواب کم می تواند باعث ایجاد مشکالت 
جدی شود. این موضوع نه تنها بر روی سالمت فیزیکی شما 
تاثیر گذار است بلکه می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس 
گردد. در برخی از مواقع، به یک چرخه معیوب تبدیل می شود. 

اغلب اضطراب به اختالل در خواب نیز منجر می شود.
زمانی که شما احساس اضطراب دارید، سعی کنید برنامه ای 
می تواند  برنامه ای  چه  ببینید  و  کنید  تنظیم  خود  برای  را 

افزایش خواب شما شود. زمانی  باعث کاهش اضطراب و 
که کارها و اتفاقات روزمره زندگی بر اساس میل و توقع ما 
پیش نمی رود، بهتر است کمی لبخند بزنید. تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد که لبخند می تواند نشانه های اضطراب و 

افسردگی را کاهش دهد.
می شود.  فیزیکی  آشفتگی  ایجاد  باعث  ذهن  ودن  ب آشفته 
مشکالت کاری فراوان می تواند باعث ایجاد اضطراب در فرد 
گردد. بنابراین بهتر است ۱۵ دقیقه زمان بگذارید و محل کار 
یا محل زندگی خود را مرتب کنید. سپس خود را عادت دهید 
که وسایل را مرتب نگه دارید. همین امر موجب می شود آرامش 

بیشتری داشته باشید.  مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیان 
تشکر و قدردانی به کاهش اضطراب کمک می کند. بنابراین بیان 
تشکر می تواند نتیجه بسیار مثبتی به همراه داشته باشد. اضطراب 
می تواند بدن شما را ضعیف کند. اشتهای شما تغییر پیدا می کند یا 
ممکن است به خوردن برخی از غذاها تمایل زیادی داشته باشید. 
اما در اینگونه موارد خوردن غذاهای صحیح و درستی که حاوی 
مواد مغذی همچون ویتامین و امگا ۳ است می تواند بسیار موثر 
باشد. سعی کنید از روغن های طبیعی آرامش بخش استفاده 
نمایید.ریحان، رازیانه و بابونه انتخاب های بسیار مناسبی هستند. 

این مواد به بدن شما کمک می کنند آرام باشد.

چگونه استرس و اضطراب را کنترل کنیم؟

آیه روز

و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ کدام از آنان فرق نمی  گذارند به زودی ]خدا[ 
پاداش آنان را عطا می  کند و خدا آمرزنده مهربان است. سوره النساء/ آیه ۱۵۲

سخن روز

خوشبخت همیشه  باشیم  خوب  وقتي  اما  کنیم  مي  جلوه  خوب  همیشه  هستیم  وشبخت  خ  وقتي 
 نخواهیم بود. اسکاروایلد
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ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

باغ فروشی از متراژ 300 متر به باال
15 کیلومتری بیرجند باالتر از روستای 
شیرمنج 09365463871- علی آبادی

فروش دستگاه سه کاره نجاری
صفحه سی در حد نو * فی توافقی

09365463871 - علی آبادی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

کارت و سند خودروی وانت
 مدل 1387به شماره پالک ایران 
32  - 434 د 88 و شماره شاسی 
   NAAA46AA49G049496

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط  گردیده است.

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

طراحـی و اجـرای
 پروژه های شبکه ، سانترال ، سرور 
و راه اندازی شماره های 4 رقمی و ...

www.asbirjand.ir
حاشیه پاسداران 15

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی 

ویژه ماه مبارک رمضان
 )نقد و اقساط(
18ماه گارانتی 

نصب و فیلتر رایگان
آدرس: خیابان فردوسی

 نبش حافظ 
09155438760

32457033

تخریب و گودبرداری محمدی ۰9155637۰74

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

استخدام نیروی دفتری خانم مسلط به 
کامپیوتر و حسابداری خیابان غدیر- 
غدیر10- شرکت ساختمانی ره طوس

09365124261

به دو همکار خانم با روابط عمومی باال 
جهت کار در شرکت نیازمندیم.

09120782300 - 32344394

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

09158254172

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -09396843371

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب)تلفنی و حضوری( - طراح 
گرافیک - برنامه نویس تلفن همراه

 09155628902
32357311 

یک شرکت معتبر راه سازی 
جهت تکمیل پرسنل خود

 به راننده های زیر نیاز دارد
راننده کامیون- غلطک

تراکتور- لودر
05632442886
09155624889

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

به تعدادی راننده دارای گواهینامه 
پایه یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی 
طیور قاین )حمل مرغ گرم از قاین به 

استان های همجوار( نیازمندیم.
جهت گزینش  از ساعت 8 الی 13 

به مدت یک هفته به آدرس بیرجند 
خیابان بهشتی - نبش بهشتی 6 

مجتمع اردیبهشت طبقه اول
 واحد 103مراجعه فرمایید.

09153346119
09153346112 

استخدام راننده پراید مدل 90 به باال 
حقوق یک میلیون و دویست 

32342315 - ساعت تماس: 11 ظهر الی 14

به کارگیری نیرو در کارواش
09157605001

به یک فروشنده آقا با روابط عمومی 
باال و ظاهری آراسته و باتجربه

 به صورت تمام وقت جهت کار در 
دفتر کاشی و سرامیک با حقوق عالی 

نیازمندیم.
09159612300- نیک اختر

  غذا آماده برادران خزیمه
کشیک ماه مبارک رمضان
افطار: حلیم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32231717
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افزایش ابر و وزش تند باد دراستان

صدا و سیما- کارشناس هواشناسی  گفت: براساس خروجی مدل ها و تصاویرماهواره های هواشناسی با توجه به نفوذ 
 جریانات نسبتا ناپایدار ضعیف برای 48 ساعت آینده به تناوب افزایش ابر، گاهی وزش تند باد و در مرز شرقی گرد و خاک 
پیش بینی می شود. لطفی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب احتمال بارش پراکنده در نواحی شمالی و شرقی استان وجود دارد.

خبر ویژه

*معاون امور سینمایی و هنری اداره کل فرهنگ 
مبارک  ماه  ایام  در  استان گفت:  اسالمی  ارشاد  و 
رمضان بلیت سینماها در سانس های اکران شده 

قبل از افطار و تا 8 شب نیمه بهاست.
*مدیرکل انتقال خون گفت: مرکز اهدای خون قائم 
بیرجند و طبس در ایام ماه مبارک رمضان برای اهدای 

خون مراجعان فعال می باشند. 
*2700 کیلوگرم گوشت گوساله منجمد ویژه تنظیم 

بازار در شهرستان فردوس توزیع شد.
*به گفته  فرمانده انتظامی سربیشه گرگ های گرسنه 
75 رأس گوسفند را شنبه  شب در روستای حسین آباد 

این  شهرستان  دریدند.
*اردوی جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند به مناسبت گرامی داشت روز کارگر 

در اسدیه برگزار شد.
*مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی  گفت: تحویل 
بچه ماهی گرمابی یارانه ای بین بهره برداران این بخش 

در خراسان جنوبی آغاز شد.
*معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از کاهش 
96 درصدی  عمل سزارین سال گذشته در بیمارستان 

های خراسان جنوبی  خبر داد.
*بانوان روستای گریمنج خضری برای سیل زدگان 
کشور بیش از 3 هزار و 400 قرص نان محلی پختند.

*دومین نمایشگاه آثار نخستین جشنواره ملی عکس 
میراث ماندگار خراسان جنوبی در موزه بزرگ مشهد 

افتتاح شد.
*طرح تشدید، کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، 
توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی همزمان با 

آغاز ماه رمضان در استان اجرا می شود.
کاروان  دو  اعزام  از  هالل احمر  داوطلبان  *معاون 
سالمت به مناطق سیل زده استان خبر داد و گفت: 
۱85 نفر از مردم سیل زده بشرویه و سربیشه از خدمات 

درمانی رایگان بهره مند شدند.

حل معضل زباله گردی 
با همت مردم

حسینی- مدت هاست که فعالیت های زباله گردها 
است.  شده  بیرجند  شهر  برای  معضلی  به  تبدیل 
معضلی که همراه با مسائل بهداشتی بوده و هم 
منظر عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است. 
اما با این وجود اقدامی که بتواند کامال این معضل را 
حل کند انجام نشد. طرح جامع پسماند شهر بیرجند 
سال ها قبل، مطرح شد و در این راستا شهرداری 
برای جذب پیمانکار برای تفکیک زباله ها، چندین 
بار مناقصه برگزار کرد اما به دلیل این که انتخاب 
به  زباله گردان روز  تعداد  به درازا کشید،  پیمانکار 
مافیای  ایجاد  از  سخن  حتی  و  شدند  بیشتر  روز 
زباله گردان به میان آمد. به گونه ای که در آخرین 
گزارشات، نخعی نژاد کارشناس مسئول پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست اعالم کرد: بنا به آمار غیر 
رسمی شهرداری بیرجند، حدود 700 زباله گرد در 
مرکز استان شناسایی شده اند که ماهانه سه تا 9 
میلیون تومان درآمد دارند و سه میلیارد تومان ماهانه 
گردش زباله گردی در بیرجند است! با این حال اواخر 
برای  پیمانکار  انتخاب  از  ، شورای شهر  سال 97 
 تفکیک زباله در مبدا و مقصد خبر داد و تقی زاده 
از  طرح  کرد:  عنوان  امسال  اوایل  شورا  رئیس 
شروع  را  خود  کار  پیمانکار  و  شده  آغاز  مهرشهر 
کرده است.شاکری معاون خدمات شهری شهرداری 
هم با بیان این که ایمان داریم این بهترین طرح 
خواهد بود و برای اجرای آن همه چیز در نظر گرفته 
شده است، ابراز امیدواری کرد با این اقدامات شهر 
بدون زباله گردی داشته باشیم. حسنی صفت عضو 
شورای شهر نیز که در دوره قبلی شورا  از پیگیران 
طرح تفکیک زباله بود ، در این باره بیان کرد: برای 
اجرای کامل و موثر طرح باید ابتدا مراکزی که زباله 
را از زباله گردان خریداری می کند، پلمپ شوند. 
شنیده شده 70 مرکز در بیرجند شناسایی شده و 
با توجه به این که زباله را به قیمت ناچیز خریداری 
کرده و با قیمت باالتری می فروشند، منفعت و سود 
زیادی هم کسب می کنند. با این حال همکاری 
دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و از همه مهم تر 
دستگاه های دولتی و مردم نیاز است. وی به نقش 
اثرگذار اطالع رسانی توسط صدا و سیما و رسانه 
های استان اشاره کرد و افزود: در استان ما فضای 
مجازی کارکرد باالیی ندارد و رسانه های نوشتاری 
محالت  تاثیرگذار  افراد  همچنین  و  گفتاری  و 
زیست  های  سمن  مذهبی،  هیئات  مساجد،  و 
محیطی و ... می توانند تاثیر بیشتری در آموزش 
و تشویق مردم داشته باشند. حسنی صفت تصریح 
کرد: مطمئنم خیلی بیشتر از تعدادی که اکنون از 
افرادی دارای شغل  ارتزاق می کنند،  زباله گردی 
و درآمد می شوند که در این کار تفکیک زباله و 
طرح مدیریت جامع پسماند مشغول خواهند شد. وی 
درباره استخدام زباله گردان نیز بیان کرد: اگر این 
افراد توانایی کار را داشته و شاغل یا بیمه نباشند 
می توانند استخدام شوند. اکنون نیز کار تفکیک از 
مبدا شروع شده ولی به دلیل افزایش قیمت بسیار 
زیاد دستگاه تفکیک در مقصد، دوباره مناقصه خرید 
دستگاه برگزار می شود. این عضو شورا تاکید کرد: 
زباله گردان عمدتا قشر نیازمند جامعه نیستند و به 
دلیل منفعتی که دارد این کار را می کنند بنابراین 
از مردم تقاضا دارم به دلیل دلسوزی و مسائلی از 
این قبلی مانع اجرای طرح تفکیک زباله نشوند. در 
راستای تاکید وحدانی نیا معاون پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان به انجام کار فرهنگی در این 
راستا، روزنامه این رسالت را بر خود واجب دید تا کار 
فرهنگ سازی را آغاز کند. به همین دلیل عالوه 
با  مشارکت  برای  عزیز  همشهریان  از  دعوت  بر 
شهرداری، تقاضا داریم تا نظرات خود را برای اجرای 
هر چه بهتر این طرح و حل معضل زباله گردی 
برای ما ارسال کنند. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

اخبار کوتاه

توزیع ۱۵ تن گوشت قرمز تنظیم بازار در بیرجند

کشاورزی در موقوفه شوکت آباد 
بیرجند توسعه یافت

ایرنا- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: کشاورزی 
مزرعه موقوفه شوکت آباد بیرجند در گذشته حدود 
پنج هکتار بوده که اکنون این میزان به حدود 60 
هکتار توسعه یافته است. بخشی پور روز گذشته در 
بازدید خبرنگاران از مزارع زیرکشت موقوفه شوکت 
آباد بیرجند اظهار کرد: ششدانگ مزرعه شوکت آباد 
و قنات آن وقفی است که برای بهره وری بیشتر 
توسعه کشت دنبال می شود. وی یادآور شد: تاکنون 
در ۱00 هکتار از اراضی موقوفه شوکت آباد سیستم 
آبیاری نوین اجرا شده که 50 هکتار آن بارانی، 25 
هکتار طرح تیپ و 25 هکتار قطره ای بوده است.  
وی با اشاره به طرح توسعه کشت در مزرعه شوکت 
آباد گفت: تاکنون به صورت الگویی و پایلوت یک 
هکتار گل محمدی، 4.5 هکتار زیره سبز ، 2 هکتار 
انار شناسنامه دار، 6 هکتار پسته، ۱5 هکتار انگور 
کشمشی، یک هکتار عناب و انجیر کاشته شده است. 
وی افزود: در صورت عملکرد موفق، این کشت ها در 
400 هکتار از اراضی کشاورزی موقوفه شوکت آباد 
توسعه پیدا می کند. بخشی پور یکی از کشت های 
موفق در این مزرعه را گل محمدی دانست و گفت: 
با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از لحاظ خاک 
و هوا مزرعه شوکت آباد بهترین نقطه کشور برای 

برداشت گل محمدی است.

دومین معاون 
 استاندار از ایالم امد

    

کاوش- سیدکمال الدین میرجعفریان به عنوان معاون 
جنوبی  خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی 
معرفی شد. به گزارش آوا سید کمال الدین میرجعفریان 
با سابقه مدیرکلی راه و شهرسازی ایالم به مدت 3 سال 
و سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایالم به مدت 
یک سال و مدیر کل راه و شهرسازی سمنان به مدت 
7 ماه اینک حکم سرپرست معاونت عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی را گرفت. پس از ناصر خوش خبر به 
عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری که از ایالم به 
بیرجند آمده این دومین معاون استاندار است که با 

سابقه مدیریتی از ایالم به استان پا نهاده است.

برگزاری برنامه های  ویژه ماه رمضان 
در بیش از 2 هزار مسجد

صداوسیما-برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در 
بیش از 2 هزار مسجد برگزار می شود. مسئول مرکز 
رسیدگی به امور مساجد استان گفت: تمامی مساجد 
با مشارکت مردم غبارروبی و برای پذیرایی از روزه 
داران در ماه میهمانی خدا آماده شدند.حجت االسالم 
قرآن  برگزاری دوره های جزء خوانی  افزود:  نوری 
کریم برای اقشار مختلف مردم، جلسات سخنرانی، 
سفره های افطاری ساده، برگزاری مراسم ویژه شب 
در شب  برگزاری سفره های سحری  و  قدر  های 
های احیا از جمله برنامه های ماه مبارک رمضان 
 در مساجد است. برگزاری نماز جماعت، بیان احکام ، 
درخصوص  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  تبیین 
نامگذاری سال 98  با عنوان رونق تولید، سخنرانی و 
بیان سیره  عملی وفضایل ائمه معصومین )ع( به ویژه 
امیر المومنین )ع( و امام حسن مجتبی )ع( و حضرت 
خدیجه )س(، تبیین جایگاه والیت و نقش ولی فقیه، 
مبارزه با احتکار وگران فروشی ، احیای امر به معروف 
و نهی از منکر، احکام روزه ، آسیب های اجتماعی، 
حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت، کمک به 
آسیب دیدگان سیل اخیر، بصیرت بخشی و آگاهی به 
 جامعه ،تاکید بر لزوم افزایش جمعیت ،اقتصاد مقاومتی ، 
گفتمان دینی ،تفسیر،تحکیم خانواده، ترویج سبک 
زندگی اسالمی و بیان اهمیت مقابله با سبک زندگی 
جلسات  برگزاری  انرِژی،  مصرف  غربی،کاهش 
پرسش و پاسخ هم از برنامه های تبلیغی هزار و 200 

مبلغ اعزامی به مناطق گوناگون در استان  است.

 نیم تن مرفین 
در قاین توقیف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف 566 کیلو و 400 
گرم مرفین در بازرسی از یک دستگاه تریلی کشنده 
در قاین خبر داد. سردار شجاع اظهار کرد: مأموران 
انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان قاین هنگام 
تریلی  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای  کنترل 
کشنده مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران با توجه به حاالت روانی و استرس 
راننده خودرو از وی درخواست مدارک شناسایی کردند 
که متهم با خودرو متواری شد که با تالش مأموران 
خودرو توقیف و راننده آن دستگیر شد. وی تصریح 
کرد: مأموران بازرسی از خودرو 566 کیلو و 400 گرم 
مرفین که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود 
کشف کردند که متهم دستگیرشده با تشکیل پرونده  
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

تکمیل کابینه استان در یک روز
محمودآبادی- مدیران استان باید برنامه های خود 
برای رونق اقتصادی و خدمت به شهروندان استان را 
در هر حوزه ای اعالم کنند. جلسه شورای اداری استان 
روز گذشته با حضور معاونان جدید استان برگزار شد، 
جلسه ای که پر بود از توصیه و درخواست و تذکر به 
مدیران استان. توصیه برای خستگی ناپذیری و تذکر 
برای افزایش روحیه پیگیری و مطالبه گری از مدیران 
کشوری چرا که استان فقط به این روش می تواند 

خواسته های به حقش را دریافت کند.

۲۰۰میلیارد تومان برای رونق تولید
استاندار در این جلسه ابتدا با اشاره به مشکالتی که 
سیل در استان به وجود آورد از هماهنگی و همراهی 
مدیران و کارشناسان و تالشگرانی که در این مدت 
برای رفع مشکالت تالش نمودند،  قدردانی کرد. 
معتمدیان به موضوع انتخابات  نیز پرداخت و  گفت: 
از وظایف ما در حوزه سیاسی این است که   انتخاباتی 
بی طرفانه، با امنیت و سالمت کامل را  با ایجاد فصای 
رقابتی سالم برگزار کنیم. وی درباره برنامه هایی که 
در راستای توسعه استان انجام می شود سفرهای 
شهرستانی را یادآور شد و اظهار کرد: بیشتر مدیران 
چون در سفرهای شهرستانی حضور دارند، همزمان با 
مطرح شدن چالش ها، دیدگاه ها نظرات و پیشنهادات 
ارائه می شود. وی سودمند بودن مالقات های رو در 
رو را متذکر شد و گفت: در این سفرها ضمن اینکه 
دیدار مستقیم با مردم داریم یقینا رضایتمندی آنها را 
با توجه و گوش دادن به مسائل و مشکالت شان به 
دست می آوریم. وی ادامه داد: در چند سفری که در 
خدمت مردم بودیم، ساعت ها وقت گذاشته شد، تا 
درد دل  ان ها را بشنویم، مردم انتطار دارند بعد از 
حضور مدیران شان ساز وکارهای اجرایی بدهند و  
مصوباتی که در آن جلسات اعالم می شود در فاصله 
زمانی اندک  عملیاتی شود. استاندار با اشاره به اینکه بنا 
داریم سفر به دو، سه شهرستانی که مانده است را نیز 
انجام دهیم گفت: در دور دوم سفرها پیشرفت و نحوه 
اجرای مصوبات سفر اول توسط مدیران را پیگیری 
خواهم کرد. معتمدیان سفر دکتر نوبخت را یادآور شد 
و افزود: مصوبات خوبی را در این سفر داشتیم. از وام 
های اشتغال روستایی که به مرور اجرایی خواهد شد  
تا ساخت ۱0 هزار واحد مسکونی با مبلع 500 میلیارد 
تومان که خوشبختانه شیوه نامه و اسناد و مدارک آن 

در اختیار ما قرار گرفته است. 
وی با توجه به کارگروهی که برای پیگیری نقدینگی 
مصوبات این سفر فعال شده گفت: پیگیر نقدینگی 
و مراحل جذب اعتبار هستیم. استاندار با اشاره به 
تخصیص200 میلیارد تومان اعتبار برای رونق تولید 
از مدیران استان خواست برای کمک به واحدهای 
تولیدی و جذب این اعتبار در جایگاه مناسب آن تمام 
تالش خود را انجام دهند.وی دیپلماسی با مرکز و 
مدیران کشوری را بهترین راهکار  برای استفاده از 
ظرفیت های استان برای رونق اقتصادی عنوان کرد. 
معتمدیان با اشاره به نبود زیرساخت های عبور و 
مرور گفت: این محدودیت نباید باعث شود که تعامل 
مدیران با تهران و وزیران کمرنگ  باشد. استاندار 

از  اساسی  برنامه های  ارائه  با  از مدیران خواست 
استان دعوت  در  برای حضور  مسئوالن کشوری 
کنند،به شرطی که این حضور فقط برای گرفتن 
عکس و دادن آمار نباشد. وی همچنین خواست 
مدیران برای ادامه کار و رونق استان  برنامه ها و  
راهبرد های خود را همراه با برنامه ای که برای سفر 
مدیران کشوری خواهند داشت به استانداری اعالم 
کنند. وی با توجه به اینکه این سفر باید موثر باشد 
یاد آور شد در این زمینه عالوه بر اینکه هر دستگاهی 
برنامه ای برای خود دارد از دکتر آرین خواستیم که  
فهرست سازمان ها و دستگاه ها برنامه اجرایی خود 
را هر چه زودتر ارائه دهند.وی با اشاره به تحریم 
های ظالمانه  آمریکا گفت: هرچند ایران قدرتمندانه 

اقتصادی  لحاظ  به  اما  است  کرده  ایستادگی 
محدودیت هایی ایجاد شده است که مردم را در 
مسائل اقتصادی دچار چالش کرده است. وی یادآور 
شد: در فرمایشات اخیر رهبری هم این نکات مد نظر 
قرار گرفته است که باید به درستی آرایش جنگی 
بنا براین  بگیریم لذا طبیعتا وضع عادی نداریم.  
باید از حالت روزمرگی  خارج شویم و ایجاد انگیزه 
کنیم. معتمدیان گفت: در این وضع یکی از مطالبات 
کشوری این است که استانداران مرزی به کشور 
کمک کنند. وی تاکید کرد:  ما کشوری مقتدر با 40 
سال سابقه مقاومت در برابر ظالمانه ترین تحریم ها 
هستیم لذا امکان این که برنامه های آمریکا عملیاتی 
شود، نیست. استاندار ادامه داد: ما باید سناریوهای 
گوناگون برای مقابله با توطئه های اقتصادی آمریکا 
داشته باشیم. وی در این رابطه به موضوع فروش 
سوخت مرزنشینان اشاره کرد و افزود: با تدابیری که 
اندیشیده شده سهمیه مرزنشینان را 7 برابر کردیم که 
باعث شد  34 میلیار تومان درآمد خزانه افزوده شود و 

همچنین درآمد مرزنشینان سه برابر شود. 
وی با اشاره به ۱5 میلیارد تومان سود فروش سوخت 
استان در اسفند ابراز امیدواری کرد امسال این مبلغ به 
20 میلیارد تومان برسد. وی خسارات ناشی از سیل 
را در کشور متذکر شد و افزود: با توجه به شرایطی 
که داریم و خساراتی که در حادثه سیل  ایجادشده، 
نیازمند مدیریت  منابع هستیم. وی خواست از برگزاری 
همایش هایی که خروجی خوبی ندارد جلوگیری شود، 
عالوه بر این برگزاری افطاری از بودجه دولتی ممنوع 
شود. به نظر معتمدیان در برخی از دستگاه، خدماتی که 

به مردم داده می شود خیلی با منت است. وی اضافه 
کرد:  همه ما خدمتگزار مردم هستیم،  باید طرح تکریم 
ارباب رجوع را به درستی اجرا کنید. در وهله اول انتطار 

می رود خود مدیران این موضوع را مدیریت کنیم.

 هزار میلیارد تومان برای ۱۰ طرح صنعتی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  نیز در این 
جلسه با توضیح عملکرد سال گذشته این سازمان 
گفت: در بخش های گوناگون خوشبختانه با پیگیری 
هایی که انجام شده پیشرفت داشته ایم که مهمترین 
آن رشد 6۱ درصدی سرمایه گذاری و  44 درصدی 
سرمایه گذاری اشتغال بود. شهرکی، شرایط خوب بهره 
برداری معادن را یادآور شد و افزود: سال گذشته به 

3.97 درصد رشد رسیدیم همچنین در شناسایی واحد 
های صنعتی به خوبی عمل شده است.

وی درباره تسهیالت پرداختی برای رونق تولید نیز 
اعالم کرد: در مجموع  بیش از 650 میلیارد تومان طی 

سه سال در استان پرداخت شده است.
وی گفت: بیش از 20 تن طالی استحصالی داشته ایم 
که پیمانکار عملیات اجرایی برای استخراج را امسال 
اجرا خواهد کرد. شهرکی با اشاره به 35 هزارکیلومتر 
جریان  به  از  استفاده،  بدون  و  راکد  های  محدوده 
 انداختن دوباره این بخش ها خبر داد. وی توزیع برنج ،
شکر،گوشت گرم و ... را از مهمترین اقدامات این 
سازمان دانست و گفت: در سال گذشته همچنین 
قیمت مرغ را در حد تعادل نگه داشتیم که نسبت به 

شرایط قیمت نسبت به کشور قابل قبول بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 
برای ۱0 طرح بزرگ صنعتی و معدنی در استان هزار 

میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است.
داوود شهرکی  افزود: پارسال در مجموع 294 میلیارد 
تومان تسهیالت در بخش های گوناگون پرداخت شد.
وی ادامه داد: اکنون ۱2 واحد صنعتی بزرگ )بیش از 
۱50 شاغل(، ۱6 واحد متوسط و 5۱3 واحد کوچک 
در استان وجود دارد.به گفته وی برای رونق تولید 7 
محور در نظر گرفته شده که متناسب با هر کدام برنامه 
هایی مشخص کردیم. وی  صدور پروانه بهره برداری، 
رفع موانع تولید، حضور در شهرستان ها،تامین مالی با 
توجه به تبصره ۱8 که بیش از 300 میلیاد تومان اعتبار 
دارد، جذب منابع مالی شرکت های بزرگ، اجرای 
طرح های صنعتی که حداقل 6 طرح  ان در برنامه 

امسال  است، کمک از فعاالن حوزه های معدنی، 
افزایش بهره بری و... را از مهمترین برنامه های سال 
آینده این سازمان برشمرد. وی همچنین رفع موانع و 
مشکالت بازارچه ها، حمایت از تولید داخل و توجه به 
بخش زیرساخت  با دریافت اعتبارات مناسب را از دیگر 

برنامه های این سازمان عنوان کرد. 

کمبود ۴۲۶ کالس درس در استان 
مدیر کل آموزش و پرورش نیز در این جلسه مدرسه 
محوری را از مهمترین برنامه های این اداره کل عنوان 
کرد. واقعی با اشاره به برنامه های امسال گفت: بر 
اساس تصمیمات و مصوبه های ارائه شده قرار است 
از برنامه ها به مدیر مدرسه سپرده شود.  بسیاری 

اختصاص شناسنانه پرسنلی، تعیین تکلیف امالک 
بال استفاده ، بهینه سازی مشارکت در آموزش و 
پرورش ، چابک سازی ، تحول در محتوا  و متن تا 
جایی که تعدادی از  آزمون های اضافی حذف شود  
همه از برنامه های این سازمان در سال جدید بود.
نظر  را مد  بنیادین  رویکرد در سند تحول  واقعی 
قرار داد و گفت: طبق این سند باید دانش آموزان 
در  بنابراین  بیاموزند.  نیز  را  زندگی  های  مهارت 
برنامه های زیادی خواهیم داشت.وی  این زمینه 
با توجه به مشکل کمبود نیروی انسانی در استان 
یادآور شد: پیگیری های ویژه ای در این زمینه انجام 
شده است. 426 کمبود کالس درس در استان از 
مشکالت دیگری بود که واقعی به آن اشاره کرد 
 و گفت: عمده دلیل این کمبودها به واسطه کوچ 

بی رویه روستاییان به شهرهاست. 

حفظ واحدهای تولیدی
 موجود در سال جدید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این 
جلسه  گفت: ابتدای سال استاندار برای اجرایی شدن 
فرمایشات رهبری در حوزه اقتصادی دستوری صادر 
کردند تا برنامه راهبردی با محورهای اولویت دار 
 به دستگاه های اجرایی حوزه اقتصادی ابالغ شود. 
اقتصادی  حوزه  داد:  ادامه  عابدی  الحق  مشیر 
کشور،  وزارت  تاکیدات  از  الهام  با  نیز  استانداری 
فرامین و برنامه ها و ادامه نقشه راهی که توسط 
استاندار ترسیم شده برای بومی سازی مطالبات اقدام 
و با همکاری دستگاه های اجرایی این حوزه برنامه 

مدونی در استان تدوین کردیم. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار اظهار کرد: پیگیر مسایل و 
مشکالت طرح های نیمه تمام و همچنین واحدهای 
حوزه  های  اولویت  جمله  از  دار  مشکل  تولیدی 
اقتصادی خواهد بود تا برای تکمیل و حل مشکالت 

واحدهای تولیدی قدم های مثبتی برداشته شود.
وی اضافه کرد: استفاده بهینه از محصوالت و تولیدات 
استان به جای خام فروشی به منظور ایجاد ارزش 
افزوده و درآمد بیشتر از طریق فرآوری به ویژه اینکه در 
استان در حوزه محصوالت معدنی، کشاورزی و دامی 
که شهره عام و خاص است مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. عابدی، دخیل کردن سازمان های سرمایه 
گذار از جمله ایمیدرو، ایدرو، بنیاد برکت، شستا، بنیاد 
مستضعفان، آستان قدس را از دیگر اولویت های 
اقتصادی استان دانست. وی ابراز امیدواری کرد با 
توجه به روابط جامع و کامل مدیر عالی استان با سایر 
دستگاه ها و وزارتخانه ها در کالن کشور این موفقیت 
سال 98 نصیب استان شود. وی از اولویت بندی طرح 
های سرمایه گذاری  بر اساس ظرفیت ها و مزیت ها 
خبر داد و افزود: تمامی علما و فضالی مدیریت بر این 
باورند که باالترین سرمایه در هر سازمان نیروی انسانی 
آن است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ادامه 
داد: اگر قرار است اقدامی از جانب نیروهای اقتصادی 
برای تداوم اقتصاد  انجام گیرد نیاز به آموزش داریم که 
باید متناسب با بازار کار در استان و کشور باشد که این 
موضوع نیز سرلوحه امور حوزه اقتصادی استان قرار 
خواهد گرفت.وی بر استفاده درست و به هنگام از اسناد 
باالدستی در توسعه سرمایه گذاری و رونق تولید تاکید 
کرد و یادآور شد: اسنادی مانند قانون بودجه 98 ، قانون 
رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه مدنظر حوزه 
اقتصادی استان خواهد بود.عابدی یکی دیگر از اولویت 
های حوزه اقتصادی استان را معرفی مناسب ظرفیت 
ها و پتانسیل های استان برای سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی عنوان کرد و گفت: همچنین استفاده از ظرفیت 
و توان پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش 
بنیان، تالش درزمینه فعال کردن تمامی بازارچه های 
مشترک مرزی و نظارت دقیق و مستمر بر وضع بازار از 

دیگر اولویت های اقتصادی استان خواهد بود.
از  جداگانه  احکامی  در  اداری  شورای  نشست  در 
سوی رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد حسینی 
به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، 
ناصر خوش خبر به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری و سیدکمال الدین میرجعفریان 
به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خراسان جنوبی معرفی شدند. رئیس شورای استان 
استاندار در  به زحمات  اشاره  با  این جلسه  نیز در 
بررسی مشکالت شهرستان هاگفت: این نگاه باید به 
همه مسئوالن انتقال یابد. قرایی ایجاد بارقه امید در 
شهرستان ها را یادآور شد و خواست تمام مشکالت 
استان که تاکنون در سایه مانده و مهمترین آن جاده 
و راه آهن است پیگیری جدی شود. وی مطالبه 
گری در مدیران استان را کم دانست و گفت: باید 
برای رفع مشکالت و احقاق حق مردم   همه دست 

به دست استاندار دهیم.

استاندار در شورای اداری در اقدامی ضربتی تمام معاونان خود را معارفه کرد

گی
 گر

س:
عک

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
جنوبی از اجرای طرح پیشگیری از سرقت اماکن 
در حال احداث خبر داد و گفت: روزه خواری در 
انتظامی  و  نظر قضایی  از  و  است  مألعام حرام 
با افراد روزه خوار برخورد خواهد شد. به گزارش 
شورای  در  وحدانی نیا  حجت االسالم  تسنیم، 
پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: در ماه 
رمضان امسال طرح هنجارشکنی روزه خواری در 
مألعام با همکاری برخی از دستگاه های اجرایی 

در استان اجرایی می شود.
 وحدانی نیا با اشاره به اجرای طرح ایمنی پیشگیری 
از سرقت اماکن در حال احداث تصریح کرد: در این 
راستا باید برای ورود دادستان درخواستی از شورای 
شهر ارائه شود. وی با اشاره به موضوع زباله گردی 
خاطرنشان کرد: حضور زباله گردها چهره شهر را 
بسیاری  پیامدهای  نیز  بهداشتی  نظر  از  و  نازیبا 
دارد و همچنین گاهی افراد در کنار زباله گردی 

جرم های دیگری را نیز مرتکب می شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یادآور 
کنار  در  می شود  درخواست  راستا  این  در  شد: 
زباله های  برای  جایگاه هایی  زباله  سطل های 
خشک تعبیه شود که فقط شهرداری و ارگان های 
به  وحدانی نیا  باشند.  داشته  دسترسی  ذیربط 

موضوع تجاوز به حریم رودخانه ها اشاره کرد و 
اظهار داشت: در این راستا در قانون آمده است که 
با حضور نماینده دادستان تخریب این ساختمان ها 
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  انجام 
انجام شده  رودخانه ها  بستر  در  و سازها  ساخت 
است افزود: برای مدیریت این بخش باید توجه 

زیادی به این مقوله صورت گیرد.

اجرای طرح تفکیک زباله
 از مبدأ در شهرستان بیرجند

این  در  نیز  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
به  اظهار کرد: در شورای شهر مصوبه ای  جلسه 
دیوارکشی  به  نسبت  باید  مالکان  اینکه  منظور 
ساختمان های در حال احداث خود اقدام کنند وجود 
دارد در غیر این صورت شهرداری با هزینه مالک، 

این کار را انجام خواهد داد.
ابراهیم تقی زاده به معضل زباله گردی اشاره کرد 
این  به  ماست  همه  دغدغه  زباله گردی  افزود:  و 
بعدی شورای شهر  منظور موضوع اصلی جلسه 
معضل زباله گردی خواهد بود. وی از اجرای طرح 
تفکیک زباله از مبدأ تا مقصد در شهر بیرجند خبر 
داد و بیان کرد: این طرح ابتدا به صورت پایلوت از 
مهرشهر آغاز می شود و سپس بعد از 6 ماه در کل 

شهر بیرجند انجام می شود. رئیس شورای اسالمی 
شهر بیرجند تصریح کرد: قرار است در میادین شهر 
سطل هایی با رنگ های مختلف برای تفکیک زباله 
تر و خشک تعبیه شود که در صورت تایید این امر 

عملیاتی می شود.

وجود 7۰۰ زباله گرد در شهر بیرجند
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز در 
زباله  تفکیک  بحث  در  کرد:  اظهار  جلسه  این 
با  که  کردند  ورود  پیمانکار   4 مقصد  و  مبدأ  از 
آوری  جمع  نتوانستند  و  شدند  مواجه  مشکل 
زباله را انجام دهند. شاکری با بیان اینکه بحث 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است  معضلی  زباله ها 
گیرد یادآور شد: در سطح شهر بیرجند 70 انبار 
جمع آوری زباله و 700 زباله گرد وجود دارد که 

به صورت شیفت بندی کار می کنند.
وی با بیان اینکه زباله گردی از نظر بهداشتی نیز 
پیامدهایی دارد که بیماری های پرخطر را شامل 
شهر  زیبای  چهره  امر  این  کرد:  اظهار  می شود 
معاون خدمات شهری  نیز مخدوش می کند.  را 
زباله گردی  معضل  افزود:  بیرجند  شهرداری 
معضل اساسی است که باید با کمک دستگاه های 
بازار  کرد:  اظهار  شاکری  شود.  برطرف  مربوطه 

روزهایی در محل های مختلف شهرستان بیرجند 
پیش بینی شده است که 60 نفر از افراد زباله گرد 

در این بازارها به کارگیری خواهند شد.

طرح ۴3۱ هکتاری
 اداره راه و شهرسازی بازنگری شود

و  ساخت  بیرجند  شهر  در  گفت:  شاکری 
سازهایی انجام می شود که معضالتی دارد و در 
آن پیش بینی های الزم انجام نشده است. وی 
و  راه  اداره  هکتاری   43۱ پروژه  اینکه  بیان  با 
شهرسازی در تپه های بلوار صیاد شیرازی یک 
معضل است، یادآور شد: باید از این پروژه برای 

خروج از آب های سطحی فکری شود.
 معاون راه و شهرسازی نیز در این جلسه اظهار 
و  راه  اداره  هکتاری   43۱ طرح  بازنگری  کرد: 
شهرسازی انجام شده  است و کمیسیون ماده 5 

مصوب شده است.

اجرای طرح پیشگیری از سرقت در اماکن
نماینده ناجا نیز در این جلسه با بیان اینکه کاهش 
 سرقت باعث احساس امنیت در جامعه می شود ،

مرکز  در  ها  سرقت  درصد   60 متأسفانه  افزود: 
انجام  استان و بیشتر در بخش خودرو و اماکن 
 45 ظرف  اینکه  بیان  با  شهابی  علی  می شود. 
مربوط  اماکن خصوصی  سرقت  درصد  روز، 65 
از  درصد   32 و  کاره  نیمه  خصوصی  اماکن  به 
کاره  نیمه  ساختمان های  به  مربوط  سرقت ها 
بوده است، گفت: 32 درصد سرقت ها مربوط به 
انبارها بوده است. وی از اجرای طرح پیشگیری از 
سرقت در اماکن خبر داد و خاطرنشان کرد: این 
طرح شامل ۱0 بند است که در صورت رعایت، 

سرقت ها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

طرح پیشگیری از سرقت اماکن در حال احداث اجرا می شود
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ۱5 تن و 700 
کیلو گوشت منجمد گوساله وارداتی تنظیم بازار روز 
گذشته در ۱6 مرکز منتخب شهر بیرجند توزیع شد. 
به گزارش تسنیم، جویبان با اعالم این خبر در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: قیمت هر کیلو ران منجمد 
گوساله وارداتی تنظیم بازار 33 هزار تومان تعیین شده 

است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت تعاونی تعاون 
زنجیره ای  فروشگاه  مدرس،  سوم  فلکه  روستایی 
رفاه خیابان قدس، فرودشگاه اتکا ۱ چهار راه غفاری، 
فروشگاه اتکا 2 خیابان شعبانیه تقاطع نرجس از جمله 
افزود:  وی  است.  بازار  تنظیم  گوشت  توزیع  مراکز 
 شرکت تعاونی دانشگاه علوم پزشکی خیابان معلم 

چهار راه بهداری، شرکت تعاونی فرهنگیان خیابان 
علیرضا  پاسداران،  روز  بازار  امینا  فروشگاه  غفاری، 
آبادی شه  حسین   ،۱0 سپیده  خیابان   پورغالمی 
 ۱5 خرداد نرسیده به فلکه نیک اختر، حسین فروردین 
بازا روز بهشتی، علی مطهری فر بلوار مسافر میدان قائم، 
فاطمه امیرآبادی امیرآباد حاشیه جاده اصلی، محمد 
ابراهیمی مهرشهر حافظ غربی 6 ، زهرا خرمی مهرشهر 

کارگران،  روز  بازار  طیبه حسینی  غربی 26،  حافظ 
هایپرمارکت ولی عصر )عج( خیابان معلم چهارراه قنادی 
طوس از دیگر مراکز عرضه گوشت تنظیم بازار است. 
وی تصریح کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه 
تخلف در این زمینه با سامانه ۱24 معاونت بازرسی و 
حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 

تجارت  استان تماس بگیرند.
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برخی اصرار دارند ناکارآمدی شان 
در گینس ثبت شود

مهرداد بذرپاش از نمایندگان سابق مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه کشور را باید علمی اداره کرد، 
گفت: ظاهرا برخی اصرار دارند تا ناکارآمدی شان در 

کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.

بلند شدن هر ندای اختالفی
 کار دشمن است

حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری با اشاره به سفر اخیرش به مناطق 
سیل زده در استان خوزستان، گفت: هر حلقومی که 
ندای اختالف از آن بلند می شود کار شیطان و دشمن 
است. اتحاد نقش بزرگی در حل مسائل کشور دارد 

در مناطق سیل زده آنچه دیده ام همین بود.

توضیح نماینده مجلس درباره 
بوسیدن تصویر وزیر کشور

عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان که بوسه زدن او بر 
تصویر وزیر کشور در یک همایش، حاشیه ساز شده است 
در پاسخ به واکنش ها می گوید وقتی وزیری صادقانه 
کار می کند، به جای سوال و استیضاح، باید دستش را 
بوسید. رابطه من و آقای رحمانی فضلی رابطه پروتکلی 
وزیر و نماینده نیست. رابطه استاد- شاگردی است.

هشدار موتلفه درباره فتنه ۹۸

اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  بادامچیان  اسدا... 
با اشاره به افزایش قیمت ها در آستانه ماه مبارک 
رمضان، گفت: احساس می شود دست های نفوذی 
را   ۹۸ فتنه  نرخ ها  افزایش  با  می کنند  تالش 

زمینه سازی کنند.

پاسخ الریجانی به تذکری
 درباره سند ۲۰۳۰

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
شورای عالی انقالب فرهنگی اجرای سند ۲۰۳۰ را 
ممنوع کرده است اما کمیسیون آموزش این موضوع 
را پیگیری کرده تا اگر تخلفی در این باره صورت 

گرفته است، رسیدگی شود.

اصالح طلبان صادقانه درباره نظارت 
استصوابی صحبت کنند

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی 
اجتماعی  بدنه  طرف  از  که  انتقادهایی  درباره 
جریان اصالحات نسبت به مشارکت اصالح طلبان 
اگر  کرد:  بیان  دارد،  وجود  پیش رو  انتخابات  در 
این  با وجود  باید بگویند، توان ما  صادق هستند 
همین  حد  در  نیروها  استصوابی  حذف  از  اندازه 
این  شما  چون  و  دارد  وجود  که  است  نیروهایی 
را از ما نمی پذیرید ما با این حداقل صالحیت ها 

نمی توانیم نامزدی معرفی کنیم.

نتایج اولیه ششمین آزمون 
استخدامی اعالم شد

به اطالع داوطلبان ششمین امتحان مشترک فراگیر 
دستگاه های اجرایی کشور می رساند، کارنامه نتایج 
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مورخ  یکشنبه  روز  از  آزمون  اولیه 
جهاد  آزمون  مرکز  اطالع رسانی  پایگاه  روی  بر 
دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده می باشد 
و داوطلبان با استفاده از کدملی و کد رهگیری پس 
از ورود به قسمت پروفایل، به کارنامه خود دسترسی 

خواهند داشت.

گردن کلفت های اخاللگر
 بازار خودرو را اعدام کنید

هیئت  عضو  حسینی کیا  سیدجواد  حجت االسالم 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به 
پرهرج و مرج  به شدت  بازار  بنده ساماندهی  نظر 
خودرو بیش از اینکه به شورای رقابت، ستاد تنظیم 
بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 
نیاز داشته باشد نیازمند ورود دستگاه های اطالعاتی، 
امنیتی و قضایی، دستگیری مافیای ثروت و اعدام 

اخاللگران بازار خودروست.

رئیس اتحادیه: مسکن ظرفیت
 جهش قیمت ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه حذف 
اقدام  ملک  فروش  سایت های  از  گذاری  قیمت 
حال  در  که  پرتی  قیمت های  گفت:  بود،  مناسبی 
حاضر برای واحدها تعیین می شود مبنای منطقی 
ندارد و مردم خرید نمی کنند. بازار مسکن ظرفیت 
جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید 

این واقعیت را بپذیرند.

نماینده مجلس: سهمیه بندی
 بنزین فعاًل متوقف شد

با  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتی  بهروز 
درباره  غیرعلنی مجلس  جلسه  در  اینکه  به  اشاره 
بحث افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن هم 
توضیحاتی ارائه شد، خاطرنشان کرد: بحث افزایش 
و  متوقف شد  فعاًل  بنزین  بندی  و سهمیه  قیمت 
رایزنی ها و  این است که مجلس و دولت  بر  قرار 
جلسات مشترکی را در این خصوص داشته باشند تا 

راهکارهایی در این باره پیدا کنیم.

امام علی علیه  السالم فرمودند: 
فَتََزوَُّدوا فِی اَیّاِم الَْفناءِ الَِیّاِم الْبَقاِء 

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید. 
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نقل  به  اعتبار«  خبری»عصر  پایگاه  گزارش  به 
از ایسنا - محمد علی دهقان در حاشیه مراسم 
رونمایی از آمارهای تجاری وزارت اقتصاد در پاسخ 
برنامه های  و  سازوکارها  درباره  ایسنا،  سوال  به 
وزارت اقتصاد برای تحقق درآمدهای مالیاتی بدون 
آسیب زدن به حوزه های تولیدی در سال سخت 
اقتصادی اظهار کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی به 
معنای افزایش بیشتر مالیات ها نیست. می توانیم 
شناسایی  مالیاتی،  پایه های  گسترش  طریق  از 
فرارهای مالیاتی و رفع معافیت های غیر ضروری 
درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم؛ بنابراین تحقق 
درآمدهای مالیاتی به شکلی خواهد بود که نه تنها 
فشار بر تولید وارد نشود،  بلکه تثبیت کننده فضای 
کسب و کار اقتصادی هم باشد. او در پاسخ به این 
سوال که آیا وزارت اقتصاد به صورت مشخص 
برنامه مالیاتی را برای تحقق این ایده طراحی کرده 

است یا خیر؟ پاسخ داد: حتماً برنامه هایی وجود دارد 
که توسط مراجع ذیربط اعالم خواهد شد. دهقان 
همچنین با اشاره به شرایط سخت بودجه دولت 
در سال ۱۳۹۸ درباره راهکارهای تحقق بودجه 
برنامه ریزی های جدید در  از  اظهار کرد: بخشی 
راستای افزایش درآمدها و بخشی هم در راستای 
کاهش هزینه های غیر ضروری خواهد بود که این 
اتفاقات در مجموع باعث تعادل منابع و مصارف 
در بودجه خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد همچنین 
به طراحی برنامه هایی برای رونق تولید در وزارت 
اقتصاد هم اشاره کرد و گفت: جهت گیری وزارت 
اقتصاد به سمت برنامه هایی است که بتواند در سال 
۹۸ اثرات ملموسی را به جا بگذارد. ضمن این که 
برای سال های بعد هم قابل امتداد باشد تا از این 
طریق بتوان باعث کاهش بیکاری در سال جدید 
شد. این برنامه ها در حال حاضر در حال طراحی 

شود.  اجرا  قانونی  مراحل  از طی  بعد  تا  هستند 
دهقان همچنین به حذف چهار صفر از پول ملی 
اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای امور ثبتی 
و حسابداری است و نگهداری حساب ها را راحت تر 
خواهد کرد وگرنه اثر ملموس بر اقتصاد نخواهد 
بازار متشکل  او همچنین به راه اندازی  گذاشت. 
ارزی هم اشاره کرد و گفت: اساساً هر نوع بازار 
متشکل باعث گردش و شفافیت بیشتر اطالعات 
خواهد شد که این مسئله در نهایت باعث طراحی 

سیاستگذاری های بهتر خواهد شد.

افزایش حقوق مستمری بگیران
 تامین اجتماعی ابالغ شد

 ۹۸ اردیبهشت   ۱۱ مورخ  جلسه  نامه  تصویب 
مستمری  افزایش  درخصوص  وزیران  هیئت 
مجموع  و  کارافتادگی  از  بازنشستگی،  های 

تامین  قانون  مشمولین  بازماندگان  مستمری 
اجتماعی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور ابالغ شد.

وزارت نیرو طبق قانون اجازه
 تغییر الگوی مصرف را نداشته است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
وزارت نیرو طبق قانون اجازه تغییر الگو مصرف را 
نداشته است، اضافه کرد: طبق تصمیم کمیسیون 

انرژی وزارت نیرو باید هرگونه افزایش در تعرفه و 
تغییر در الگوی مصرف تمامی استان ها و شهرهای 
گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدل و سردسیری را 
لغو کند.قره خانی بیان کرد: از آنجا که الگوی مصرف 
جداگانه ای برای هر یک از مناطق با توجه به آب 
و هوای ان ها در نظر گرفته شده است لذا اگر این 
الگو به هر دلیلی دستکاری شود غیرقانونی و تخلف 
اقدام مخالفت و وزارت  این  با  لذا مجلس  است 
نیرو را مکلف به تغییر شرایط همچون سابق کرد.

حذف چهار صفر از پول ملی اثر ملموسی ندارد

ترین  تازه  در  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار 
سخنرانی خود می گوید: االن خود دشمن چه 
و  بولتون  جان  که  دشمنی  همین  گوید؟  می 
می    ، دارند{...  قرار  آن  رأس  سیا}در  سازمان 
دانید ترامپ به سازمان سیا چه می گوید؟ -تازه 
اینها تندروهایشان هستند- می گوید نباید با ایران 
درگیر شد-ولو در )یک( نقطه-؛ چون بعضی ها 
می گویند آمریکا با ما درگیر جنگ نمی شود، اما 
اگر درگیر جنگ هم شد، »جنگ نقطه ای« است. 

مثال یک نقطه ما را می زند. اما تصور دشمن 
چیست؟ شما بعضی وقت ها از زبان دشمن حرف 
می زنید؛ به جای آنکه واقعیت دشمن را بدانیم، 
قدرت دشمن را باال می بریم؛ به جای آنکه قدرت 
نباید  ما  گوید  می  دشمن  بشناسیم.  را  دشمن 
اقدامی انجام بدهیم، چون هرگونه اقدام نظامی 
در این مقطع ممکن است ما را به یک جنگ بی 
پایانی بکشاند و همه منافع ما را به خطر بیندازد. 

من اطالعات را می گویم، نه تحلیل.

سرلشکر سالمی: دشمنان
 ما بسیار خسته اند

سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه با 
تاکید بر این که شرایط امروز ما به لحاظ روحیه ،باور، 
اعتقاد و نشاط برای حرکت، قابل قیاس با دشمن 
بسیار خسته اند؛  امروز  ما  نیست، گفت: دشمنان 
ظاهری تنومند دارند اما از درون دچار پوکی شده 
و دیری نمی پاید که فرو ریزند؛ هر چند سعی دارند 

که این واقعیت را انکار کنند. 

ظریف: برای کشاندن آمریکا
 به یک درگیری دسیسه کرده اند 

وزیر امور خارجه در گفتگو با بخش انگلیسی شبکه 
خبری الجزیره گفت: برخی کشورها برای کشاندن 
آمریکا و رئیس جمهور این کشور به یک درگیری 
فاجعه بار دسیسه کرده اند اما متاسفانه این کشورها 
متحمل پیامدهای اقدام خود خواهند شد. ظریف 
با اشاره به ‘محمد بن سلمان’ سعودی و ‘محمد 
بن زاید’ اماراتی گفت: متاسفانه دو تن در منطقه 
اند.  با منافع اسرائیل همسو شده  ما هستند که 

ظریف در این گفتگو اتهام آمریکا مبنی بر آنکه شبه 
نظامیان تحت حمایت ایران بیش از 6۰۰ سرباز این 
کشور را در جریان جنگ آمریکا علیه عراق کشته 
اند ‘یک دروغ بی اساس’ خواند و ثبات را اولویت 

نخست ایران در منطقه دانست.

امیدواریم دشمن در 
خلیج فارس بی عقلی نکند

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
خصوص توانایی های ایران برای بستن تنگه هرمز 
گفت: همه می دانند توانایی بستن تنگه هرمز را 
داریم. مهم اراده آن است که آن هم به صورت 
اسالمی  جمهوری  مسئوالن  همه  از  همزمان 
شورای  رئیس  عنوان  به  جمهور  رئیس  ویژه  به 
امنیت ملی، قبال به این نکته اشاره کرده است.وی 
همچنین گفت: رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، 
فرماندهان سپاه همه عنوان کردند که اگر قرار باشد 
صادرات نفت جمهوری اسالمی به صفر برسد برای 
سایرین هم مشکل ایجاد خواهد شد. البته امیدواریم 
با سرعقل آمدن دشمنان این اتفاق پیش نیاید و 

فعالیت ها به صورت عادی دنبال شود.

“فالحت پیشه”  نقشه آمریکا
 برای ایران را افشا کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که ایران نباید 
کل مناسبات خارجی خود را با آمریکا تعریف کند، 
گفت: تالش آمریکا از تحریم های تازه هسته ای 
وادار کردن ایران به خارج شدن از آژانس و ان 
فصل ۷  ذیل  در  ایران  پرونده  تا  است  تی  پی 
منشور سازمان ملل قرار گیرد، لذا ما نباید وارد 
فاز افراطی شویم. فالحت پیشه ادامه داد: استفاده 
از  که  معناست  بدان  بین المللی  از سازوکارهای 
چنین  گیریم  بهره  آمریکا  بدون  سازوکارهای 
ظرفیتی برای ایران وجود دارد که ما سطح خود 
را به توان چانه زنی قبل از برجام برگردانیم. وی 
در پایان و در جمع بندی گفت: ما باید به عنوان 
یکی از راهکارهای پیش رو وارد مذاکره با آژانس 
و اعضای برجام برای تولید سوخت ۲۰ درصد و 

باالتر شویم.

سردار سلیمانی افشا کرد: ترس آمریکا از جنگ با ایران

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 كار: 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 نفرساعت کار مورد نیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک  لیست ارزشیابی.
مدت  زمان اجرا: دوازده ماه )یک سال شمسی( 

شرايط 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. 

قيمت 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.
ميزان سپرده شركت 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 دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: بیرجند- میدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- 

دانشگاه صنعتی بیرجند- دبیرخانه مرکزی.
زمان دريافت اسناد مناقصه و زمان تحويل پيشنهادها: دریافت اسناد از روز دوشنبه 1398/02/16 تا 
پایان وقت اداری پنجشنبه 1398/02/19 و زمان تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری شنبه 1398/02/28
تاريخ و محل بازگشايي پيشنهادها: ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 در محل ساختمان 
اداری آموزشی شماره یک - طبقه  همکف دفتر ریاست دانشگاه )حضور نماینده شرکت با معرفي نامه کتبي 

هنگام 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.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی )نوبت دوم( خادمین محترم مجتمع مسجد عاشورا
آقایان راستین، خورشیدزاده ، اطمینان، نایب زاده

مصیبت درگذشت فقیده سعیده فاطمه زهرا راستین 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده
 آمرزش و غفران الهی و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

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

* انواع ترشی و ساالد فصل *چاشنی زرشک )شيرين - 
شور- ترش( * سس زرشک و رب زرشک

* آرد كيک زرشکی و آرد كيک زعفرانی * لواشک زرشک  
عناب - سيب * انواع ميوه های خشک

 * نبات زرشک، زعفران، عناب، زنجبيل ، گردو، گل محمدی

محصوالت فرآوری شده زرشک، زعفران، عنابمحصوالت خانگی دوشنگـان 

* آب زرشک * نکتار زرشک
* شربت زرشک،  عناب، زعفران

*مربا زرشک، عناب، گل محمدی و زعفران
* مارماالد زرشک ، عناب

 * شيره عناب * ترشی زرشک و ترشی عناب
* ليته زرشک و ليته عناب انواع دمنوش زرشک و ميخک - زرشک و دارچين - 

زرشک و گل محمدی -  زرشک ورازيانه -  زرشک و 
زعفران - زرشک و عناب -عناب - زعفران عناب -گل 
محمدی -عناب و سيب - زرشک وسيب -چای زرشک 

-  چای عناب -چای زعفران
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