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ساخت آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور دوباره آغاز شد تأکید استاندار بر توجه به مناطق محروم و مرزنشینان 5          امروز معاون رئیس جمهور به خراسان جنوبی سفر می کند 5 5

در نامه رئیس جمهور به سران کشورهای عضو گروه موسوم به ۱ + ۴ اعالم شد 

فرصت ۶۰ روزه
ایران به اعضای برجام

خودنمایی لواشک، چیپس و پاستیل در 

نمایشگاهی که 
بوی  ضیافت ندارد

درحالی نمایشگاه ضیافت در بیرجند برگزار شد که اکثر مردم از وضعیت برپایی این 
نمایشگاه در بیرجند رضایت ندارند و معتقد ند هدف مسئوالن تنها برگزاری نمایشگاه 
بود و به جای اقالم ضروری غرفه های پاستیل، لواشک و چیپس خودنمایی می کرد

مشروح در صفحه ۳

گروه های خونی منفی در استان
 بیشتر مورد نیاز است

صفحه ۵

یک قطره روغن هم
در بیرجند نیست !

پیرو گزارشات مردمی و پیام های واصله به روزنامه آوا در خصوص نبود 
روغن خودرو در شهر بیرجند، با فعاالن این حوزه گفتگو کردیم. یکی 
از فروشندگان باسابقه روغن ماشین در بیرجند با بیان اینکه مدتی است 
حتی یک قطره روغن هم در شهر پیدا نمی شود... مشروح در صفحه ۵

سخنی با معاون
 عمرانی استاندار

اوایل همین هفته بود که استاندار کابینه 
را  جدیدش  معاونان  و  تکمیل  را  خود 
معرفی کرد. معتمدیان 4 معاون خود را 
در شرایطی انتخاب کرد که همه نگاه 
در چینشی  معتمدیان  بود.   او  به  ها  
مسئوالن  از   ، حسینی  محمد  جدید 
معاون  سمت  به  را  استانی  باسابقه 
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
منصوب کرد.حاالترکیب کابینه استاندار 
و  دارد  خود  میان  در  بومی  نیروی  دو 
همین موضوع نشان از توجه استاندار به 
نیروهای متخصص بومی و اهمیت به 
نظر کارشناسان و صاحب نظرانی است 
که به این مهم تاکید ...ادامه در صفحه 2

سرمقاله
* امین جم

صفحه 2

 

اقدام ایران، خارج از برجام و به 
معنای خروج از توافق نیست

صفحه 2

 

آمریکا اقدام ایران
 را جدی بگیرد

 

 

صفحه 2

صفحه 2

ایران توپ برجام 
را در زمین اروپا انداخت

مجلس مصداق شیر
 بدون یال و دم شده است

کولر آبی، پکیج ، رادیاتور

آغاز فروش ویژه )نقد - اقساط(
حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲۹  /  ۳۲۴۲۰۴۹۹

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

آدرساجاره پایه ماهیانه )ریال(مساحت حدودی )متر مربع(مکانردیف

بازار روز پاسداران- واقع در خیابان پاسداران - غرفه شماره ۲۰۴/۶۰۰/۰۰۰۴۶یک باب غرفه بازار روز پاسداران۱

بازار روز پاسداران - واقع در خیابان پاسداران- غرفه اغذیه وسط بازار۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰یک باب غرفه بازار روز پاسداران۲

بازار بهشتی واقع در خیابان بهشتی - غرفه شماره ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰۳۰یک باب غرفه بازار بهشتی۳

حاشیه بلوار مسافر۵۱/۸۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰یک باب مغازه حاشیه خیابان ۴

حاشیه بلوار مسافر۵۱/۸۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰یک باب مغازه حاشیه خیابان۵

ورودی سایت اداری،  روبروی بیمارستان میالد۶۰۸/۵۰۰/۰۰۰کانکس سایت اداری۶

جهت تکمیل مدارک به سایت سازمان به نشانی www.mayadinbirjand.ir  و یا دفتر سازمان به آدرس خیابان قدس شرقی - پالک ۱۳ مراجعه نمایید.
 تلفن تماس: ۳22۰۴۵2۷ - ۳22۰۴۱۶۷

آخرین مهلت و محل تحویل مدارک: تا ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/2/2۹ - حراست سازمان
جلسه کمیسیون مزایده ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/2/۳۰ در محل دفتر ریاست سازمان برگزار خواهد شد.

جناب آقای سید حمید موسوی نژاد
رئیس محترم بانک صادرات شعبه آزادی بیرجند

کسب عنوان شعبه برتر استان در سال ۱۳۹۷ را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند
 جناب عالی و تالش های خستگی ناپذیر پرسنل آن شعبه می باشد،تبریک عرض می نماییم

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه حق خواستاریم.
خانواده های: معادیخواه ، وداد

جناب آقای مهندس معتمدیان
 استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی 

ضمن قدردانی از تالش و همت واالی آن مقام معزز، انتصاب بجا و شایسته

 جناب آقای مهندس ناصر خوش خبر 
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری

 جناب آقای مهندس محمد حسینی 
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری

 جناب آقای مهندس سید کمال الدین میرجعفریان
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری  

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری

به سمت معاونت های استانداری نشان از روحیه جهادی و سابقه درخشان خدمتی
و همراهی و همگامی آن بزرگواران با مدیری توانمند و خدوم است که در مدت کوتاه 

حضورشان در استان شاهد اقدامات و تحوالت فوق العاده ای بوده ایم
 رجاء  واثق داریم این انتصابات سرعت توسعه استان را افزایش خواهد داد

 توفیق خدمت به مردم استان را برایتان آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراسان جنوبی    شرح در صفحه 2

توزیع از ساعت ۱۸ تا سحر
غذا همه روزه از ساعت ۱۱ ظهر تا سحر موجود می باشد.

شله مشهدی درجه یک 
سوپ جو مخصوص 

شله زرد
مرغ بریـان مرغ کامل مخصوص سرخ شده

تلفن: ۳۲۴۵۰۰۳۳ - ۳۲۴۴۱۷۵۵  همراه: ۰۹۱۵۷۵۶۵۲۰۱

آدرس: بلوار توحید- نبش توحید ۱۱  مدیریت:اسدزاده

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت 

مرحومه فاطمه یزدان شناس
 بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و همسر حاج محمد زمانیان  

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۲/۱۹ از ساعت 
۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰ در محل حسینیه آیت ا... آیتی

 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های : زمانیان ، یزدان شناس و سایر بستگان

مرکز فروش مینی کیس های قدرتمند سرعت باال
رم DDR۳  فقط۶۵۰ هزار تومان

آدرس: حاشیه پاسداران ۱۵  
@ asbirjsnd       www.asbirjand.ir 

ساعت کاری18 الی 20
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سخنی با معاون
 عمرانی استاندار
*امین جم

و  بومی  متخصص  نیروهای   )1 صفحه  از  ادامه   ...(

اهمیت به نظر کارشناسان و صاحب نظرانی است 
که به این مهم تاکید داشته و دارند. در این مطلب 
اما روی سخن با معاون عمرانی استاندار و نقش 
تعیین کننده ای است که مهندس میرجعفریان می 
تواند در این پست کلیدی برای توسعه استان ایفا 
کند.طبق شناختی که از استاندار و سطح مطالبه 
گری و عملگرایی ایشان وجود دارد، بی شک معاون 
دارای همین خصوصیات و  باید  نیز  انتخابی وی 
پیشینه  و  رزومه  بررسی  باشد.  جهادی  روحیات 
معاون عمرانی تازه منصوب شده نیز گویای این 
برای  کافی  تجربه  و  تخصص  که  است  موضوع 
در  است.میرجعفریان  کرده  کسب  را  پست  این 
حوزه راه و شهرسازی عقبه طوالنی دارد و طبق 
دو مجموعه  با  نیز  ارتباطات خوبی  از  ها  بررسی 
راه و شهرسازی برخوردار  وزارت کشور و وزارت 
توان می  ها  ظرفیت  این  از  استفاده  با  و   است 

کارها کرد. توقع ما از معاون عمرانی استاندار در 
و  عمرانی  های  تعریف طرح  بندی  اولویت  ابتدا، 
اجرای طرح های عمرانی با اولویت بیشتر و مهم تر 
است.موردی که طی این سال ها بارها به خاطر 
بی توجهی به آن ضررهای بسیار دیده ایم. طبق 
سخنان استاندار که بر لزوم برنامه ریزی مسئوالن 
تاکید می کنند، اهمیت اولویت بندی بیش از پیش 
از  نیز  استاندار  که  طور  همان  شود.  می  نمایان 
کشوری  مسئوالن  از  گری  مطالبه  توقع  مدیران 
 ، داند  می  استان  برای  راه  تنها  را  آن  و  دارد  را 
این خواسته  در صدر  نیز  استاندار  معاون عمرانی 
ها قرار می گیرد و نیاز است بیش از همه در حوزه 
های تخصصی خود مطالبه گر باشد. مطالبه گری 
احقاق حق و حقوق مردم مظلوم و نجیب  برای 
خراسان جنوبی که به حق الیق خدمت اند. این 
مطالبه گری نه فقط از مسئوالن کشوری بلکه باید 
از مدیران استانی نیز انجام پذیرد. نکته دیگر این 
است که با توجه به پیشینه فعالیت معاون عمرانی 
 استاندار و تعامالت با مجموعه راه و شهرسازی ، 
انتظار می رود چالش ها و مشکالت قدیمی استان 
در این حوزه جدی تری پیگیری شوند. جاده های 
دوبانده  دار  و  گیر  در  هاست  سال  استان  زمینی 
ای  بودجه  مشکالت  اما  برند  می  سر  به  شدن 
بوده است. احداث راه  همواره گریبان گیر استان 
ریلی استان نیز با تمام وعده های زیبایی که داده 
می شود ، نوع جدیدی از مطالبه گری می طلبد.

عالوه بر این با توجه به اختیارات و وظایف معاون 
اتفاقات  نیز  آب  حوزه  در  داریم  انتظار  استاندار، 
دهد. رخ  استان  برای  ای  تازه  و  جدید  عمرانی 

آب از مهم ترین مسائل استان است و نیاز است 
معاون هماهنگی امور عمرانی به شکل ویژه این 
مهم را در اولویت قرار دهد. طرح های ویژه برای 
احتمالی  مشکالت  از  پیشگیری   ، آب  مدیریت 
آب  تامین  های  طرح  اجرای  الخصوص  علی  و 
عمرانی  معاون  از  ها  درخواست  جمله  از  استان 
تکمیل  از  پس  حاال  امیدواریم  است.  استاندار 
تعیین  های  جایگاه  در  معاونان  حضور  و  کابینه 
باشیم و  تازه ای  اتفاقات  مثبت و  شده ، شاهد 
می  استاندار  عمرانی  معاون  از  الخصوص  علی 
خواهیم مطالبات را جدی گرفته و با نگاه و مشی 

جهادی در پی حل مسائل باشند.

بازگشت »قیمت « به آگهی  های اینترنتی فروش خودرو

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اعالم خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت ها در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعالم روزانه قیمت کف خودروها از 
سوی اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعالمی، در آگهی های اینترنتی ممکن خواهد بود.

اقدام ایران، خارج از برجام
 و به معنای خروج از توافق نیست

جمع  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
خبرنگاران درباره تصمیم جدید ایران برای توقف 
برخی تعهدات برجامی گفت: آخرین اقدام ایاالت 
متحده آمریکا روز چهارم ماه می 2019 در واقع 
نموده  تالش  و  کرده  غیرممکن  را  برجام  اجرای 
برجام  چارچوب  در  که  هسته ای  فعالیت های 
انجام می شده را با تهدید، فشار و قلدری مانع از 
به معنای  از برجام و  ایران، خارج  اقدام  آن شود. 
خروج از برجام نیست، بلکه اقدام ما بر خالف اقدام 
آمریکا که نقض برجام و قطعنامه 2231 است، در 

چارچوب برجام است.

آشنا: اقدام امروز ایران
 استراتژی اتمام حجت بود

پاسخ  در  رئیس جمهور  مشاور  آشنا  الدین  حسام 
به  اسالمی  واحد جمهوری  پیام  درباره  سوالی  به 
غرب در خصوص بازگشت به برخی اقدامات قبل 
از برجام با بیان اینکه برجام اساسا یک اتمام حجت 
بود، گفت: رویکرد ایران به مذاکرات هسته ای یک 

رویکرد مبتنی بر راهبرد اتمام حجت بود.

تصمیم ایران مقتدرانه، هوشمندانه
 و درجهت تأمین منافع ملی است

امید  فراکسیون  رئیس  نایب  تابش  محمدرضا 
برای  ایران  روزه   ۶0 االجل  ضرب  مجلس 
طرف های برجام را تصمیمی مقتدرانه، هوشمندانه 
ابراز  و  دانست  ملی  منافع  تأمین  جهت  در  و 
به تعهدات  با عمل  امیدواری کرد: سایر کشورها 
خود، ایران را در ایفای تعهدات بین المللی و نقش 

آفرینی مؤثر در منطقه یاری کنند.

فالحت پیشه: ایران توپ برجام 
را در زمین اروپا انداخت

روزه   ۶0 االجل  ضرب  فالحت پیشه  حشمت ا... 
ایران برای اروپایی ها و انجام اقداماتی تا آن زمان 
را عاقالنه و صلح آمیز خواند و گفت: تا دو ماه آینده 
یا برجام تقویت و یا خنثی می شود. ایران با این کار 

صلح آمیز توپ را در زمین اروپایی ها انداخته است.

آمریکا اقدام ایران
 را جدی بگیرد

سیدمصطفی میرسلیم اظهار کرد: اقداماتی که دولت 
ایران در مقابله با بدعهدی آمریکا و خروج از برجام 
انجام داده است را باید آمریکا جدی بگیرد و ما را در 

احقاق حق مان درک کند.

مجلس مصداق شیر
 بدون یال و دم شده است

عباس عبدی با بیان اینکه مجلس مصداق شیر 
بی یال و دم شده است، گفت: اختیارات و توان  
مجلس به شدت کاهش پیدا کرده که این را می 
توان ناشی از فیلترهای ناکارآمدکننده و سخت و 
گسترده ای دانست که نامزدهای انتخاباتی از آن 

عبور می کنند تا نماینده شوند.

ماکارونی ۱۵درصد زیر قیمت
 مصوب عرضه می شود

دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان دلیل گرانی کاالهای 
اساسی همچون ماکارونی به خاطر تفاوت در قیمت 
خرید آرد مورد نیاز این صنعت گفت: به مناسبت 
 ماه مبارک رمضان، ماکارونی در همه فروشگاه ها

 1۵ درصد زیر قیمت مصوب عرضه می شود.

توضیحات نوبخت درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان و کارکنان

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که افزایش 
کامل  به طور  ماه جاری  در  دولت  کارکنان  حقوق 
پرداخت می شود یا خیر، اظهار کرد: افزایش حقوق ها 
در آن بخش که ثابت بود و چهارصد هزار تومان در 
نظر گرفته شده بود اجرا شد و دستگاه هایی که تعلل 
داشتند با بخشنامه ویژه ای که ابالغ شد پرداخت را 
انجام دادند. وی ادامه داد: اما در مورد افزایش حقوق 
بازنشستگان و کارمندان دولت که بیش از چهارصد 
هزار تومان برای هر یک از آنان است، به دستگاه ها 
اعالم شد تا احکام کارگزینی خود را داشته باشند و این 
ماه کل آن افزایشی را که مرتبط با حقوق بازنشستگان 
و کارکنان دولت است را به خزانه واریز می کنیم منتها 
مشروط بر این است که دستگاه ها بتوانند احکامی را 
که باید دقیقا درباره میزان این افزایش باشد را اعالم 

کنند و به ما برسانند.

بسته غذایی برای مددجویان
  کمیته امداد و بهزیستی

رئیس کمیته  به درخواست  اشاره  با  رئیس جمهور 
امداد برای اختصاص یک بسته حمایتی به افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در ماه رمضان، 
گفت: دستور می دهم یک بسته غذایی به همه عزیزان 
در کمیته امداد و بهزیستی در این ماه مبارک داده 
شود. طبق گفته شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ، این سبد با توجه به تعداد اعضای خانوار بین 

100 تا 3۵0 هزار تومان خواهد بود.

مردم با احتساب متغیرهای
 سیاسی وارد بازار ارز نشوند

همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: همیشه توصیه ام 
این بوده که در بازار ارز فاکتورهای اقتصادی نیست که 
نرخ دالر را باال برده است. با همین تعبیر تنش های 
سیاسی،  ممکن است متغیرها مجدد تغییر کنند. همیشه 
گفته ام در بازار ارز سرمایه گذاری صورت نگیرد؛ چرا 
که تصمیمات اقتصادی نیست که نرخ دالر را باال برده 
است. امیدواریم اتفاقاتی که تحت عنوان آثار روانی 

سیاسی در بازار مطرح می شود، به حداقل برسد.

نظر وزیر درباره کوپنی شدن کاالها

رحمانی وزیر صنعت درباره موضوع کوپنی شدن 
کاالهایی  است  این  بنده  نظر  کرد:  اظهار  کاالها 
که با ارز دولتی می آید باید مطمئن شویم به دست 
مصرف کننده می رسد. در گذشته نشان داده شد 
که در برخی موارد این اطمینان وجود نداشته است، 

مانند موضوع گوشت که دیدم چه اتفاقی افتاد.

رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی  محمود   
جمع  در  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در 
به  رئیس جمهور  کرد:  اعالم  خبرنگاران 
برخی وزرا از جمله وزیر صمت دستور داد 
نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند. واعظی در 
مورد موضع ایران در قبال احتمال خروج از 
بود  الزم  که  مطالبی  کرد:  تصریح  برجام، 
هم در بیانیه شورای عالی امنیت ملی مطرح 
این  درباره  جمهور  رئیس  آقای  هم  و  شد 
ماه  دو  این  در  ما  کردند.  موضوع صحبت 
دو اقدام اساسی انجام می دهیم که اگر به 
از  قبل  روز  به  برمی گردیم  رسیدیم  نتیجه 

امروز، اما اگر به نتیجه نرسیدیم مرحله دوم 
را اجرایی می کنیم.

دولت  آیا  پرسش که  این  به  پاسخ  در  وی 
گزینه کوپنی کردن کاالهای اساسی را در 
نظر دارد یا نه اظهار کرد: آنچه برای دولت 
مهم است این است که قیمت کاالها باید 
کنترل شود. در مورد برخی از کاالهایی که 
تومانی عرضه  دویست  و  هزار  چهار  ارز  با 
دالل ها  دست  به  کار  متاسفانه  شود،  می 
خصوصی  بخش  را  کاالها  این  افتاده، 
مردم  ارزاق  اینکه  علت  به  و  می کند  وارد 
و کاغذ هست باید تحت نظارت جدی قرار 

بیاید که دولت  پایین تر  گیرد و قیمت آن 
زمینه  این  در  منظم  طور  به  را  تمهیداتی 
آقای  کرد:  تاکید  واعظی  می کند.  دنبال 
رئیس جمهور هم در جلسه دولت به وزیر 
صمت و کشاورزی دستور دادند که به جد 
این موضوع را دنبال کنند تا مردم آسایش 
در  است که هم  این  بر  قرار  باشند.  داشته 
ماه  مناسبت  به  شهرستان ها  هم  و  تهران 
رمضان کاالها عالوه بر مغازه ها در میادین 
میوه و تره بار و بازارچه ها عرضه شود تا 
و  برطرف  را  خود  نیازهای  تر  راحت  مردم 
کنند. خریداری  را  آنها  مناسب تر  قیمت  با 

شدن  کوپنی  احتمال  درباره  واعظی 
کاالهای اساسی تاکید کرد: وقتی که قرار 
به  توجه  با  شود  بررسی  ها  گزینه  است 
شرایطی که داریم طبیعی است که همه آنها 
است  اما مهم  قرار می دهیم  توجه  مورد  را 
انتخاب می شود که هنوز  که کدام گزینه 
است. نشده  انجام  نهایی  گیری  تصمیم 

دستور رئیس جمهور به وزرا درباره تنظیم بازار

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلسه هیئت وزیران طی سخنانی با اشاره به 
تصمیم ایران مبنی بر توقف برخی تعهدات خود 
ذیل برجام گفت: طبق تصمیم شورای عالی 
امنیت ملی ، از طرف من ۵ نامه به سران ۵ 
کشور باقی مانده در برجام ارسال شد. وی ادامه 
داد: در این نامه ها به طرف هایمان اعالم کردیم 
که یک سال به توصیه های شما صبر کردیم و 
این صبر ما یک قدرت بزرگ ملی و روحی در 
تاریخ است، همان طور که مقاومت ما تاریخی 
تاریخی  ما  است و همان گونه که دیپلماسی 
است، صبر ما هم استراتژیک است، ما یک 
سال حوصله کردیم و صبر کردیم و به تمام 
بودیم. رئیس جمهور در  پایبند  تعهدات خود 
ادامه گفت: امروز نمی  خواهیم از برجام خارج 
شویم؛ همه مردم ما و جهان بدانند که امروز 
پایان برجام نیست، بلکه امروز روز گام جدید 
در برجام و طبق برجام و در چارچوب برجام 
است.وی ادامه داد: برجام در بندهای 24 و 2۶ 
و 3۶ به ما حق داده است که اگر طرف مقابل 
ما تعهد خود را نقض کند ما آن را در کمیسیون 
مشترک مطرح کنیم و یک زمانبندی پیش بینی 

کرده ایم که از آن هم ما عبور کردیم. وی ادامه 
داد: ما به سران ۵ کشور اعالم کردیم از دو 
اقدامی که تاکنون انجام می دادیم صرف نظر 
خواهیم کرد؛ این دو اقدام در واقع به یک بیان 
ساده دو فروش بوده است یعنی ما هر وقت 
مواد غنی شده مان به 300 کیلوگرم می رسید 
اضافه بر آن را به کشوری می فروختیم و در 
عوض آن کیک زرد می گرفتیم. رئیس جمهور 
گفت: حاال این فروش متوقف می شود؛ فروش 
دوم فروش آب سنگین است که هر وقت از 
130 تن تجاوز می کرد ما آن مقدار اضافی را 
فروش  این  امروز  می فروختیم؛  کشوری  به 
را هم متوقف می کنیم، پس کل اقدام امروز 
جمهوری اسالمی ایران توقف دو اقدام است 
و به یک معنا دو فروش را انجام نمی دهیم؛ نه 
اورانیوم غنی شده را از امروز می فروشیم، نه آب 

سنگین مان را.

60 روز مهلت
وی اضافه کرد: البته این اعالم ما برای ۶0 روز 
است؛ به طرف مقابل اعالم کردیم که ظرف 
۶0 روز اگر آنها یعنی ۵ کشور پای میز مذاکره 

آمدند و با آنها صحبت کردیم، به نتیجه رسیدیم 
و منافع اصلی مان به ویژه نفت و بانک به عنوان 
دو مورد از منابع مهم اگر به آنها دست یافتیم به 

نقطه اول برمی گردیم.

اگر جبران نکنند ما
 به دیروز بازمی گردیم

روحانی گفت: اگر آنها جبران کردند ما به شرایط 
دیروز بازمی گردیم یعنی شرایط 17 اردیبهشت 
سال 1397، ولی اگر در پایان ۶0 روز به نتیجه 
نرسیدیم، دو اقدام دیگر را آغاز خواهیم کرد و 
آن دو اقدام این است که ما در برجام توافق مان 
بر این بود که غنی سازی را در سطحی نگه 
یعنی  می کنیم  خودداری  اقدام  این  از  داریم؛ 
دیگر سطحی برای ما مطرح نیست و دوم اینکه 
رآکتور آب سنگین اراک که بنا بود با مشارکت 
کشورهای 1+4 در برجام نوسازی شود و در 
مسیر نهایی شدن بود بعد از ۶0 روز نسبت به 
اراک هم تصمیم خواهیم گرفت که برنامه قبل 
از توافق برجام مان را ادامه دهیم. وی با اشاره به 
اینکه در مرحله دوم هم مجدداً ۶0 روز فرصت 
داده می شود، اظهار کرد: اگر به نتیجه نرسیدیم 

اقدام بعدی مورد نظر ماست.

آن روی سکه برجام را 
ما امروز نشان می دهیم

رئیس جمهور گفت: البته در این پیامی که به ۵ 
کشور دادیم به صراحت گفته ایم که اگر بخواهند 
از این اقدام ما بهانه جویی کنند و پرونده ایران را 
به شورای امنیت برگردانند با یک اقدام بسیار 
قاطعی روبه رو خواهند شد و این اقدام قاطع را 
هم من در این نامه برای این ۵ کشور توضیح 
دادم. وی با تأکید بر اینکه راه جمهوری اسالمی 
ایران کاماًل مشخص است، گفت: مردم ما بدانند 

که ما از برجام خارج نشدیم؛ فکر نکنند که برجام 
نیست، برجام هست، برجام پابرجاست، اما آن 
روی سکه برجام را ما امروز نشان می دهیم؛ 
همان برجامی را که در بندهای 2۶ و 3۶ به 
ما می گوید که در صورت تخلف طرف مقابل، 
شما هم می توانید تعهدات خود را در هر سطحی 
بکاهید و ما امروز کاهش آن را اعالم می کنیم 

نه خروج از برجام را.
روحانی گفت: به زبان ساده تر، ما احساس کردیم 
که برجام نیاز به یک جراحی دارد و قرص های 
ُمسکن یک ساله کافی نبوده است؛ این جراحی 
برای نجات برجام است نه برای نابودی آن و 
معتقدیم اگر ملت و نظام ما یکپارچه در این 
به  را  ایران  پیام ملت  مسیر حرکت کند دنیا 

خوبی دریافت می کند. 

نباید هزینه برجام را ما پرداخت کنیم
روحانی اظهار کرد: نمی توان هزینه برجام را ما 
پرداخت کنیم. برجام برای امنیت جهان و منطقه 
و صلح و توسعه منطقه است و همه باید بهایش 
سایه  زیر  خواهید  می  کنند. شما  پرداخت  را 
برجام باشید؛ درحالی که همه کار درختی که 
می خواهید زیر سایه اش باشید، برعهده ماست. 
شما هم برای حفظ امنیت خود و جوانان تان در 
برابر مواد مخدر،  سیل مهاجر و همکاری های 
دیگری که ایران تا کنون داشته است، وظیفه 
دارید. اگر این روند ادامه داشته باشد، همکاری 
ها تعطیل می شود. وی ادامه داد: بدانید ایران 
به خوبی قادر است کشور را اداره کند، نظام 
ما نظام پایدار و ملت ما منسجم است و اگر 
هم اختالفی داشتیم، اختالف سلیقه به خاطر 
فشار آمریکاست که این اختالف سلیقه را کنار 

گذاشتیم و کنار می گذاریم.

فرصت 60 روزه ایران به اعضای برجام
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی تغییرات شرکت خوش نصیب تجارت )سهامی خاص( به شماره ثبت 5513 و شناسه ملی 10500089116 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 325000000 ریال طی گواهی بانکی 
شماره 1337/98/8/28 مورخ 1398/1/29 نزدبانک توسعه صادرات ایران شعبه بیرجند به حساب شماره 0100022868001 پرداخت 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح گرید: سرمایه شرکت مبلغ 500000000 ریال منقسم به 1000 سهم 500000 

ریالی و نقدی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )459079(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5537 و شناسه ملی 14006721680 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - برابر گواهی بانکی بانک دی به شماره 
5601/1601/ب د مورخ 1397/12/13 - مبلغ ده میلیارد ریال به حساب شرکت واریز گردید و سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال 
به 10001000000 ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 10001000000ریال 

منقسم به 100 سهم 100010000 ریالی با نام عادی میباشد. .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )457952(

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی تابان گستر بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 710 و شناسه ملی 10861869882 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمد عدالتی باقری با شماره ملی 0859795391 
آقای  و  نایب رئیس هیئت مدیره  به سمت  با شماره ملی 0859961801  آقای عباس مهرآور  و  به سمت رئیس هیئت مدیره 
علیرضا رجبی با شماره ملی 0850014816 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره 
)1399/08/20( انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای آقای محمد 

عدالتی باقری )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )457956(

ملی  شناسه  به   5965 ثبت  شماره  به   1398/02/14 تاریخ  در  محدود(  مسئولیت  )با  بیرجند  تجهیز  آریا  شرکت  تاسیس 
14008307513 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
 تامین و توزیع اقالم ارتوپدی، اسپاین و فک و صورت، تامین و توزیع کلیه پروتزهای جراحی، درمانی و زیبایی )آرترو پالستی ها(، 
تامین و توزیع کلیه اقالم و ملزومات مصرفی پزشکی، تامین کلیه تجهیزات پزشکی، درمانی، مراقبتی و حمایتی در رابطه با 
موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
 اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، ارتش ، خیابان ارتش ، بلوار شهید صیادشیرازی ، 
پالک 3 ، طبقه اول کدپستی 9716653841 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1200000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن ساالرفرد به شماره ملی 0640213006 دارنده 1190000 ریال سهم الشرکه آقای عباس 
ساالرفرد به شماره ملی 0650131665 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای محسن ساالرفرد به شماره ملی 
0640213006 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. آقای عباس ساالرفرد به شماره 
ملی 0650131665 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضای آقای محسن ساالر فرد )مدیرعامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. 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 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )457957(

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 1622 و شناسه ملی 10360033367 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن اسدالهی با شماره ملی 5239763275 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه خلیلی با شماره ملی 5239528926 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زینلی با شماره 
ملی 0650160908 به سمت منشی هیئت مدیره و خانم افسانه مظاهری با شماره ملی 0653351607 به سمت عضو هیئت مدیره و 
آقای مهدی ریاسی با شماره ملی 0651923972 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مالک اکاتی با شماره ملی 0937779121 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای وحید ذبیحی راد با شماره ملی 0901173223 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2 - کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای حسن 

اسدالهی با شماره ملی 5239763275 ) مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )457958(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصهمیزان سپرده شرکت در مناقصه به ریال میزان برآورد اولیه به ریالموضوع

انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی، سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های 
تحت پوشش ستاد و شهرستان های تابعه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

9/۳98/902/248469/945/۱۱۳2098005۳4۳00000۱

مبلغ تضمین: شرکت کنندگان در مناقصه در صورت موافقت با شرایط باید مبلغ 469/945/113 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب 68864868/92  نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند در 
وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی واریز نمایند. .درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج 
 اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1398/02/26 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1398/02/28 تا پایان ساعت کار اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08 به مدت 10 روز کاری می باشد . 
محل و زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل واقع در بیرجند - نبش مدرس 32 راس ساعت 9/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/3/09 طبق برنامه زمانبندی - کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما 
عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 30 و 32 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی - تلفن تماس: 4- 05632463161 داخلی 232 و 221 
و 05632463405 - اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 27313131-021 - دفتر ثبت نام استان: 32221220 - 056 - آدرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان 

مطهری - سازمان صنعت معدن و تجارت - اتاق 107 - اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

شنیسل منجمد     205000 ریال
ران مرغ درشت منجمد   ۱۱5000ریال

محصـوالت  شهـراد:
سوسیس آلمانی 2      54000 ریال
سوسیس آلمانی ۱       59000 ریال
کوکتل قرمز 55%      79000 ریال
هات داگ 55% هلندی ۱28000 ریال
هات داگ 70% ویژه     ۱48000 ریال
کالباس مارتادال 40%  72000 ریال

کالباس لیونر 55%   ۱58000 ریال
کالباس خشک 60%  ۱75000 ریال
کالباس خشک70%    2۳5000ریال
همبرگر ۳0% معمولی ۳8000 ریال
همبرگر 60% ممتاز     89000 ریال
کباب لقمه 70%          45000 ریال
استیک مرغ 70% )۱0 تایی( ۱65000 ریال
استیک گوشت 70%     ً   ً    ۱95000 ریال
استیک پاک جم       225000 ریال
همبرگر 60% پاک جم  ۱85000 ریال

همبرگر 60 % مام      2۱5000 ریال
همبرگر ۳0 % مام       95000 ریال
پنیر پیتزا قرمز           ۱79000 ریال
پنیر پیتزا مطهر آبی     285000 ریال
ذرت  منجمدتایلندی   ۱58000 ریال
ذرت منجمد چینی    ۱5۳000 ریال
خالل سیب زمینی   کیلویی۱۳4000ریال

انواع سس رعنا موجود است
کاغذ کاهی کیلویی      ۱89000 ریال
پالستیـک سـاندویـچ پنگوئـن   
 بسته ای 28000 ریال 

 داليا پروتئيـن

آدرس: بازار روز پاسداران 0990۱۱25789- 056۳2442876 بهروش
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2776 بیمار صعب العالج نیازمند حمایت خیران

صداوسیما - 2 هزار و 776 بیمار صعب العالج و خاص زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی نیازمند جذب حامی و حمایت خیران هستند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
از این تعداد 2 هزار و 663 بیمار صعب العالج و 123 بیمار خاص هستند. سلم آبادی افزود:  هزار و 512 بیمار زن و هزار و 267 بیمار مرد هستند. وی گفت: پارسال 43 میلیون و 300 هزار تومان 

از محل کمک های خیران و حامیان به بیماران طرح شفا کمک شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان افزود: هم اکنون 200 حامی در طرح شفا حمایت از 200  بیمار را برعهده دارند.
می ستایم با تمام عشق اهل کار را / در خراسان جنوبی 
عزم استاندار را / کاش می شد مثل جام شیشه در هم 

می شکست/ هر مدیر طفره و هر تیم پر آزار را.
ای  سربیشه  کشاورز  یک  من  استاندار،  جناب 
دنبال  را  استان  اخبار  وقتم  و  سواد  هستم،اندازه 
بی  سو  دیگر  از  و  شما  وتکاپوی  همت  کنم،  می 
تفاوتی در بعضی مدیران حوزه آب و خاک را که 
کاش  شوم.  می  شرمنده  شما  روی  از  بینم،  می 
حق مدیران سازمان هایی را که برای بررسی یک 
مشکل و اعزام کارشناس، چهل روز کشاورزان را 
االجلی  ضرب  تودیع  با  گذارند،  می  راه  به  چشم 

کف دستشون بذارید.
999...353
سالم، وضع آسفالت بیست متری جابربن حیان خیابان 
غفاری بسیار خراب است با توجه به اینکه تنها میالنی 
است که به بلوار راه دارد وتردد خودرو زیاد است نسبت 

به آسفالت آن اقدام نمایند
915...357

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

نمایید با تشکر خدمت به محرومان عبادت است.
915...358

کافی  شایعه  همین  ولی  نشد  گرون  بنزین  سالم. 
کنند  استفاده  سوء  خواستن  می  که  کسانی  تا  بود 
کار خودشون رو انجام بدن و گرونی بازم رو شانه 
گفت  بگیرم  فله  موتور  روغن  رفتم  افتاد،  مردم 
زدن  زنگ  چون  وگرنه  میدم  بهت  آشنایی  چون 
که میخواد گرون بشه نفروشید با این اخالق ما به 

دشمن احتیاج نداریم
915...443
سالم آوا. ساعت ... روز سه شنبه نزدیک افطار تو 
مسیر خیابون 17 شهریور، یه سمند نیروی انتظامی 
تربیت  به کانون اصالح و  از کوچه ای که منتهی 
میشه وارد خیابون اصلی شد و پشت سر من قرار 
گرفت. مدام هم با چراغای روشن و در نهایت آژیر 
کرد.  می  خبر  با  خودش  اضطراری  شرایط  از  منو 
آخر هم در تقاطع به بدترین شکل و با عصبانیت از 
همه سبقت گرفت و به سمت دانشکده هنر رفت. 
خواستم ببینم تو اون خیابون با عرض کم، با اون 
تونستم  می  چکار  کردم؟  می  چکار  باید  ترافیک 
انجام بدم؟ درسته شما ماموراتون به خاطر خدمت 
به من و امثال منه، واقعا ممنون، ولی بعضی رفتارای 
شما کم از رانندگان خاطی و حادثه ساز نداره. لطفا 
کمی صبور باشید و یا آموزش ببینید. اینکه مردمو به 
عجله بندازید اونم تو شرایطی که کاری از دستشون 
به  باشه  داشته  نمیتونه  برنمیاد اصال عواقب خوبی 
ویژه اگه خانم و یا راننده تازه کاری باشه. شما باید 

الگوی ما باشید نه ...    
939...216
سالم. لطفا شهرداری اون تندیسهای  نشسته در چهار راه 
15 خرداد و معلم را که تناسب اندام ندارند و سرهایشان 
خیلی بزرگ هست  را جمع کند که مایه آبروریزی هست
915...297

اکثر  که  شد  برگزار  بیرجند  در  ضیافت  نمایشگاه  درحالی 
رضایت  بیرجند  در  نمایشگاه  این  برپایی  وضعیت  از  مردم 
نمایشگاه  برگزاری  تنها  مسئوالن  هدف  معتقد ند  و  ندارند 
لواشک  پاستیل،  غرفه های  ضروری  اقالم  جای  به  و  بود 
روزها  این  تسنیم،  گزارش  به  می کرد.  خودنمایی  چیپس  و 
گرانی نقل هر مجلس و محفلی شده است و مردم با آغاز 
ماه رمضان منتظر برگزاری نمایشگاه ضیافت بودند تا شاید 
خود  مایحتاج  از  بخشی  بتوانند  نمایشگاهی  تخفیف های  با 
خود  کار  به  گذشته  روز  که  نمایشگاهی  اما  کنند  تهیه  را 
پایان داد چنگی به دل نزد و گالیه های مردم از مسئوالن 
برگزارکننده این بود که آیا خود آقایان مسئول برای خرید 
باید  چرا  نه؟  یا  رفته اند  نمایشگاه ضیافت  به  خود  مایحتاج 
تنها به صرف برگزاری نمایشگاه اکتفا کنیم و کیفیت برای 
ما مهم نباشد. یکی از بانوان بیرجندی در حالی که دست دو 
از چهکند بیرجند راهی نمایشگاه بین  کودکش را گرفته و 
نمایشگاهی  تخفیف های  با  بتواند  بلکه  تا  بود  شده  المللی 

بخشی از مایحتاج خود برای ماه رمضان را تهیه کند.

این نمایشگاه رنگ و بوی
 نمایشگاه ضیافت ندارد

 این بانو در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: این نمایشگاه 
رنگ و بوی نمایشگاه ضیافت ندارد چون در خور نمایشگاه 
ضیافت نیست و بیشتر به نمایشگاهی برای عرضه پاستیل 
گفته خودش  به  که  بانویی  خانم مالکی  است.  تبدیل شده 
هزینه رفت و آمد به نمایشگاه را به جان خریده و این همه 
اقالم موجود در  اما  برای ماه رمضان خرید کند  تا  آمده  راه 
نمایشگاه تفاوتی با بازار ندارد گفت: مسئوالن باید بیشتر بر 

قیمت و کیفیت محصوالت نظارت داشته باشند.

دست های خالی مردم 
در نمایشگاه ضیافت امسال

می گردند  باز  نمایشگاه  از  که  مردمی  دست  به  نگاهی  اگر 
بیندازیم می بینیم هیچ خریدی از نمایشگاه نداشته اند و تنها در 

دست کودکان چند عدد پاستیل و پفیال دیده می شود.
وارد سالن که می شوی به نسبت دیگر نمایشگاه ها سالن خلوت 
بود و خبری از ازدحام مردم نبود، همه چیز در سکوت و آرامش 
بود و خبری از جنب و جوش خرید نبود. یکی از فرهنگیان 
بیرجندی که برای خرید به نمایشگاه آمده بود در مورد وضع 

نمایشگاه گفت: بازار ترشیجات در همه نمایشگاه ها داغ داغ 
نمایشگاه ها  همه  در  که  است  حکمتی  چه  دانم  نمی  است 
برخی از غرفه ها حتما باید باشند که یکی از آن غرفه ها فروش 

ترشیجات، عسل،  پاستیل و سوغات دیگر استان هاست.

پاستیل 80 هزار تومانی که جزو 
کاالهای ضروری مردم شده است!

گفته  به  بنا  که  نمایشگاه ضیافت  در  آیا  اینکه  بیان  با  وی 
تنها  بود  بنا  استان  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 

پاستیل،  ترشیجات،  برسد  فروش  به  مردم  ضروری  اقالم 
اظهار کرد: مسیر خاکی  اقالم ضروری است،  لواشک جزو 
را طی کنیم، بنزین مصرف کنیم و وقتی به نمایشگاه برسیم 
با پاستیل کیلویی 80 هزار  به جای اقالم ضروری رمضان 
مختلف  استان های  سوغات  دیگر  و  عسل  لواشک،  تومان، 
می رود  انتظار  و  است  تأسف  جای  که  می شویم  روبه رو 

مسئوالن در این باره نظارت بیشتری داشته باشند.

رضایت  عدم  می رویم  راه  که  نمایشگاه  غرفه های  بین  در 
مردم کاماًل مشهود است افرادی که از کنارت عبور می کنند 
این  که  می کنند  زمزمه  لب  زیر  یا  و  هم  با  گفت و گو  در 
یا  ضیافت  نمایشگاه  جز  است  شبیه  چیز  هر  به  نمایشگاه 
اینکه اینجا که نمی شود خرید کرد، نه کاالهای اساسی وجود 
دارد اگر هم کاالیی موجود باشد با قیمت بازار تفاوتی ندارد.

مسئوالن فقط می خواهند بگویند 
نمایشگاه برگزار کردیم

مسئوالن  نمی دانم  می گوید:  بیرجندی  شهروندان  از  یکی 
می خواهند  فقط  تنها  یا  می برند  سر  به  خواب  در  استان 
بگویند نمایشگاه ضیافت برگزار کردیم اما خبری از نظارت 
بر قیمت ها و اقالم ضروری مردم نیست. بهتر است گذری 
به نمایشگاه های ضیافت در استان های دیگر بیندازند و بعد 

اقدام به برگزاری نمایشگاه کنند. 
شهر  بازار  به  نسبت  مرغ  و  تخم مرغ  تنها  افزود:  سرزهی 

مناسب تر است هر چند در این نمایشگاه به این بزرگی تنها 
یک غرفه برای عرضه مرغ تنظیم بازار وجود دارد که در روز 
اتمام رسید و روز  به  اولیه  نمایشگاه در همان ساعات  اول 

جمعه نیز این مرکز تعطیل بود. 

عرضه مرغ تنظیم بازار فقط در
 ساعات اولیه نمایشگاه انجام شد

 500 و  هزار   11 نمایشگاه  در  مرغ  قیمت  کرد:  بیان  وی 
زیادی در صف  باید مدت  برای خرید  بود که مردم  تومان 

تمام  گوشت  و  بود  یار  آنها  با  شانس  اگر  و  می  ایستادند 
که  کنند  تهیه  را  خود  مایحتاج  مرغ  می توانستند  نمی شد، 

متأسفانه در همان ساعات اولیه به اتمام رسید.
باید  مسئوالن  کرد:  تصریح  بیرجندی  شهروند  این 
اختصاص  گرم  مرغ  عرضه  برای  بیشتری  غرفه های 
تنها  بازار  چهارشنبه  قیمت  با  قیمت  این  هرچند  می دادند 

500 تومان تفاوت داشت.

از دیدگاه مسئوالن جوراب، ظروف 
و مسقطی کاالهای اساسی مردم است

بود  دمنوش  خرید  حال  در  که  بیرجندی  شهروند  دیگر 
عدم  بزنیم  نمایشگاه  در  چرخی  اگر  اینکه  از  انتقاد  با 
می خورد  چشم  به  مسئوالن  بین  مناسب  برنامه ریزی 
گفت: وقتی از دیدگاه مسئوالن جوراب، ظروف و مسقطی 
تنها  می شود  مشخص  است،  مردم  ضروری  مایحتاج 
برگزاری نمایشگاه برایشان مهم بوده است. برخی از افراد 
نیز از این نمایشگاه رضایت دارند و معتقدند تخم مرغ هزار 
تومان از بازار ارزان تر است و خرما را هم می توان به نسبت 

چند درصد ارزان تر از بازار خریداری کنیم.

خبری از تخفیف آن چنانی نیست
ابریشمی کارمند بیرجندی افزود: برخی غرفه داران تخفیف های 
غرفه ها  از  برخی  در  اما  اجناس می دهند  برای  10 درصدی 

خبری از تخفیف نیست و قیمت ها با بازار زیاد فرقی ندارد.
غرفه   80 تنها  بزرگی  این  به  سالن  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  نمایشگاه  این  می توانست  وضع  این  با  که  است  دایر 
محل قبلی خود در خیابان غفاری برگزار شود تا مردم این 
همه راه مسافت را برای خرید پاستیل و جوراب طی نکنند.

یکی از بانوان که در صف توزیع مرغ تنظیم بازار ایستاده 
کاالهای  عرضه  غرفه های  محدود  تعداد  از  گالیه  با  بود 
تنظیم بازار گفت: آیا مسئوالن نمی دانند مرغ گرم یکی از 
مایحتاج مردم است چرا فقط یک غرفه برای عرضه مرغ 

در این نمایشگاه وجود دارد.

در اینجا از ارزانی خبری نیست
این همه راه می آییم به امید اینکه اقالمی که خریداری کنیم 
نسبت به شهر و مغازه ها ارزان تر باشد اما “زهی خیال باطل” 
مسئوالن  آیا  نمی دانم  و  نیست  خبری  ارزانی  از  اینجا  در 
استان خودشان هم برای مایحتاج خود به نمایشگاه می آیند؟ 
خریداری  کجا  از  را  خود  مایحتاج  اقالم  مسئوالن  اصال 
می کنند که این قیمت های نمایشگاه را 10 درصد ارزان تر از 
بازار بیان می کنند؟ حضور غرفه دارانی از استان های دیگر و 
فروش محصوالتی مانند شیرینی، عسل، مسقطی، لواشک و 
پاستیل از دیگر حاشیه های نمایشگاه ضیافت است در حالی 
که به گفته مسئوالن قرار بود امسال فقط کاالهای اساسی 

در این نمایشگاه توزیع شود.
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از خودنمایی لواشک، چیپس و پاستیل 
تا نمایشگاهی که رنگ و بوی  ضیافت ندارد
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افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط ۵000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب ۱0

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۱۳ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت،تحدید حدود ششدانگ دو قطعه باغ پالک های ۵۹ و ۱۲۵ فرعی از ۱۸۱- اصلی بخش ۱۳ 
بیرجند واقع در اراضی نورز القور مورد تقاضای آقای بهمن ارانی احدی از وراث خانم منصوره خالصی در روز چهارشنبه 

مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 

الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
 بدین وسیله به آقای امید عباسی فرزند احمدرضا به شماره ملی ۳۶۲۱۹۶۵۰۹۲ و شماره شناسنامه ۶۳۸۵ ساکن زاهدان 
خیابان بدر ۶ ابالغ می شود : خانم ناهید ذابحی فرزند محمود به شماره ملی و شناسنامه ۰۶۴۰۰۸۹۲۷۵ مستند به سند 

ازدواج ۱۴۸۸۲- ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۶ بیرجند راجع به وصول تعداد یکصد و چهارده عدد سکه طالی بهار آزادی 
به انضمام هزینه یک سفر زیارتی عمره مفرده که بهای آن جمعا به مبلغ ۵/۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و تسعیر شده است، در تاریخ 
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۰۶۶ در این خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ مامور اجرا آدرس شما به شرح متن سند به نشانی  
فوق شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به ماده ۱۸ آئین 
نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه 

شما ادامه خواهد یافت.     
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۹                                   علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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    هدیه: 30 هزار تومان
دفتر هیئت: طالقانی ۱5- مجتمع عسل

 A هیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد

آگهی تغییرات شرکت سوله سازان قرن )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۹۲۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای ابوالقاسم اسحاقی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۲۲۰۴ و آقای ایمان علی 
دوست به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۳۶۳۳ و آقای حامد مردان تبار به شماره ملی ۰۰۶۸۲۶۸۵۷۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )45۹۰7۸(

آگهی تغییرات شرکت خوش نصیب تجارت )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۸۹۱۱۶ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به پیشنهاد هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی 
شرکت سرمایه از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات اعضا از شرکت مورد تصویب مجمع واقع 
شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که منقسم به ۸۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ 

ریالی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )45۹۰۸۰(

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۳۶۷ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای حسن اسدالهی با شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۳۲۷۵ و 
خانم فاطمه خلیلی با شماره ملی ۵۲۳۹۵۲۸۹۲۶ و خانم افسانه مظاهری با شماره ملی ۰۶۵۳۳۵۱۶۰۷ و آقای مهدی زینلی با شماره 
ملی ۰۶۵۰۱۶۰۹۰۸ و آقای مهدی ریاسی با شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۳۹۷۲ و آقای مالک اکاتی با شماره ملی ۰۹۳۷۷۷۹۱۲۱ و آقای 
وحید ذبیحی راد با شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۳۲۲۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای 
حسین واعظی نسب با شماره ملی ۰۶۵۰۲۵۵۹۳۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرشید گلسرخی با شماره ملی ۰۶۵۱۷۷۴۷۶۴ به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال ۹۷ به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )457۹5۹(

آگهی تغییرات شرکت بهبود صنعت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۵۷۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به ماده ۴۳ اساسنامه )اختیارات و تکالیف هیئت 

مدیره( الحاق شد: اخذ تصمیم و صدور دستور در رابطه با افتتاح و بستن حساب در کلیه بانک ها و موسسات مالی.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )45۹۰76(

تاسیس شرکت عامر افالک خراسان جنوبی )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ به شماره ثبت ۵۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۶۲۷۲ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : انجام پروژه های 
عمرانی از قبیل امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی. انجام امور پیمانکاری مربوط 
به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع 
آوری و انتقال فاضالب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخر 
های پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه 
های اصلی و فرعی،بزرگراها،آزادراه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راه های زیر زمینی و 
سیستم های حمل و نقل)تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالت.انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع 
و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم های کنترل برق و 
ابزار دقیق.انجام امورتاسیساتی از قبیل: پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال)آب ، نفت ،گاز، برق(،شبکه گاز رسانی،تاسیسات مکانیکی 
و هیدرومکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب( و انتقال زباله،تاسیسات 
وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل انتقال)آسانسور پله برقی (،سیستم های خبر و هشداردهنده،تجهیزات آشپزخانه و سلف 
و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی،شبکه های رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی)سندپالست(،حفاظت کاتودی،پوشش)الینینگ(،ایستگاه 
های پمپاژ ، تاسیسات مربوط به ساخت و جوشکاری درب و پنجره و جوشکاری اسکلت ساختمان. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
مرکزی ، شهر بیرجند، جماران ، کوچه ناهید۴]شهیدآیت ا... مدرس۶۵[ ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک ۰ ، ساختمان ارم ، طبقه 
اول ، واحد جنوبی کدپستی ۹۷۱۸۷۱۴۵۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 
۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴/۴۵۰۸/۳۱ مورخ 
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه با کد ۴۵۰۸ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای عادل غریبی به شماره 
ملی ۰۶۴۰۲۳۶۹۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای. سید محمد فرساد به شماره ملی ۰۶۴۰۲۶۱۱۹۱ به 
سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. آقای مصطفی غالمی به شماره ملی ۰۶۴۰۴۸۲۷۳۲ به 
 سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای آقای سید محمد فرساد )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم وجیهه یعقوبی به شماره ملی ۰۶۴۰۰۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی و آقای محسن مهجوره به شماره ملی ۰۶۵۳۳۶۶۹۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه 
کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )45۹۰77(

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

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی



موفقیت و انرژی

دروغگویی

 بیشتر با افراد موفق وقت بگذرانید

همه ما می دانیم افرادی که با آن ها رابطه داریم بر 
روی زندگی و فکر ما تاثیر می گذارند. برای موفقیت 
و ثروتمند شدن سعی کنید با افرادی وقت بگذرانید 

که موفق و ثروتمند هستند.
در بیشتر موارد، ارزش شما را نزدیک ترین دوستان 
تان نشان می دهند. اگر با افراد موفق رابطه داشته 
باشید، فکر شما باز می شود و محدودیت های ذهن 
شما درباره پول از بین می رود. واقعیت این است که 
میلیونرها نسبت به افراد سطح متوسط طرز فکر متفاوتی 
درباره پول دارند. افراد موفق در جداسازی زمان های 
کاری و تفریحی به خوبی عمل می کنند. آن ها در 
آخرین روزهای کاری سخت تر کار می کنند تا مجبور 
به موکول کردن کارهایشان در زمان فراغت نباشند و 

زمان شان را به خود و خانواده شان اختصاص بدهند.

چگونه دروغ را از راست تشخیص دهیم؟

مردم از دروغ گفتن برای کنترل زندگی شان استفاده 
می کنند؛ بنابراین برای سالمت روحی خودتان هم که 
شده، بهتر است که راه های تشخیص دروغ از راست را 
بدانید. نگران نباشید ما به شما نحوه تشخیص دروغ را 

در ادامه یاد می دهیم.  
از  هر  افراد  که  اید  شده  متوجه  هم  شما  احتمااًل 
گاهی حرف های بی مورد و بیهوده به زبان می آورند. 
منطقی  اصاًل  آن ها  کردن  قبول  که  حرف هایی 
نیست. اما این بیهوده بودن و بی منطق بودن، اولین 
نشانه از یک دروغ بزرگ است. پس اگر احساس 
در  جور  تان  منطق  با  زیاد  حرف  یک  که  کردید 
نمی آید، تحقیقات خود را برای تشخیص دروغ و 

کشف حقیقت شروع کنید.
یکی دیگر از راه های تشخیص دروغ این است که فرد 
عالقه ای برای بحث در مورد حرف و نظرش ندارد؛ 
چرا که می داند اگر درگیر سواالت شما شود، دستش رو 
می شود و دروغ بودن حرف هایش ثابت می شوند. برای 
مثال اگر کسی معتقد است که افزایش درآمد در یک 
شرکت تولیدی امر غیر قابل تغییر است، احتماالً هیچ 
عالقه ای برای بحث درمورد عقیده اش ندارد، چرا که از 
نتایج بحث آگاه است و نمی خواهد در جمع ضایع شود.
هیچ دروغی ثابت و پایدار باقی نمی ماند و زمان همه  
حقایق را آشکار می کند. اگر کسی دروغ به خصوصی 
بگوید، زمان کم کم دروغ او را فرسوده کرده و از بین 
می برد. به طور مثال اگر مرد متاهلی به فرد دیگری 
عالقه داشته باشد، شاید آن را کتمان کند، اما نهایتًا 
دستش رو می شود و یا اگر یک مدیر اظهار کند که 
همه  کارکنانش را دوست دارد، نهایتاً تحملش تمام 

می شود و نظر واقعی اش را به آن ها خواهد گفت.
دفعه  بعدی که با یک فرد دروغگو رو به رو شدید، او را 

به چالش بکشید و حقیقت را آشکار کنید.

چه کنیم تا کبدمان
 چرب نشود؟

ورزش به طور غیرمستقیم می تواند با کاهش وزن، بهبود 
حساسیت به انسولین، بهبود کنترل قند خون و کاهش 
خطر ابتال به بیماری های قلبی از ابتال و پیشرفت کبد 

چرب جلوگیری کند. اسید های چرب امگا ٣ مثل روغن 
ماهی می تواند سطح تری گلیسیرید را کاهش دهد و 
خطر ابتال به بیماری های قلبی را کم کند همچنین خطر 
مرگ را از بیماری های قلبی کاهش دهد. از خوردن 
مواد غذایی فریز شده، زود پز شده، ترشیجات، رب ها، 

سس ها، نمک زیاد،   پرچرب خودداری کنیم.

پرهیز از مصرف غذا های 
سرخ شده و پرچرب

مصرف غذا های سرخ شده و پرچرب، عالوه بر افزایش 
چربی های خون موجب سوء هاضمه، ورم معده، اضافه 
وزن و چاقی می شوند، همچنین مصرف زیاد چای 

باعث از دست دادن آب بدن می شود. مصرف زیاد مواد 
قندی و شیرین مثل کیک های خامه ای، شکالت، 
شیرینی های خامه دار، زولبیا و بامیه، باقلوا، حلوای خیلی 
شیرین و چرب، شله زرد شیرین و چرب در ایام ماه 
مبارک رمضان اضافه وزن و چاقی و خطر باال رفتن قند 

خون را به دنبال دارد.

در وعده افطار 
غذاهای سبک میل کنید

مصرف نوشیدنی چای در وعده سحری به میزان زیاد 
توصیه نمی شود زیرا چای موجب از دست رفتن آب 
بدن می شود. مصرف میوه و سبزی در فاصله افطار 

تا سحر از تشنگی و گرسنگی جلوگیری می کند و اگر 
سبزی و صیفی جات مانند کاهو، گوجه فرنگی و خیار 
مصرف شود روزه داران کمتر تشنه خواهند شد. به روزه 
داران توصیه می کنیم در وعده افطار از مواد غذایی 
سبک و گرم مثل فرنی، شیربرنج، سوپ  و آش آبکی، 

شیر گرم، نان و پنیر و سبزی استفاده کنند.

تمرینات برای
 افزایش قد

یکی از تمرینات ورزشی مناسب برای افزایش قد، شنا 
کردن است. شنا کردن باعث رشد ماهیچه ها می شود. 
شما باید روزانه ۲ ساعت ورزش کنید تا از مزایای آن 

برخوردار گردید. تمریناتی همچون بارفیکس نیز می تواند 
به افزایش قد کمک کند. آویزان شدن از یک میله افقی 
بسیار موثر است. شما می توانید با یک میله افقی روزانه 
بارفیکس بزنید. طناب زدن یا پریدن از روی طناب هم 
می تواند سرگرم کننده باشد هم  تاثیر خوبی بر روی 

قد داشته دارد. 

وعده شام دو ساعت
 بعد از افطار

اگر به خوردن شام، عادت دارید سعی کنید اوالً، فاصله 
بین افطار و شام را زیاد کنید ثانیاً، فاصله بین شام و 
خواب هم حداقل “دو ساعت” باشد تا غذای شام در 

معده به آسانی هضم شده و دچار مشکالت گوارشی 
نشوید. از بهترین و کاملترین غذاها برای وعده شام می 
توان از حلیم، آب گوشت، برنج و فسنجان نام برد. در 
کنار وعده شام، زیتون نیز استفاده نمایید. زیتون پرورده و 
سبزی خوردن، تنها مواردی هستند که مصرف آنها کنار 

غذا، به طور عمومی منعی ندارد.

افرادی که به شدت خروُپف می کنند به دلیل بروز ارتعاشات و لرزش های مکرر در معرض ریسک بروز آسیب های 
جدی به مجاری تنفسی فوقانی هستند. همین مسئله می تواند منجر به اختالل در عملکرد بلع شود و افراد را بسیار در 
برابر ابتال به آپنه خواب انسدادی آسیب پذیر نماید. به گفته محققان، عالوه بر این تأثیرات مختل کننده، ُخروپف کردن 
مکرر می تواند بسیار برای سالمت پرخطر باشد. محققان مشاهده کردند آسیب به مجاری تنفسی فوقانی هم در سطح 
ساختاری و هم در سطح مولکولی قابل مشاهده است. مشخصه آپنه خواب، از کار افتادن مکرر مجاری تنفسی فوقانی 

است که منجر به ایست تنفسی در طول خواب می شود و در نتیجه، ریسک بیماری قلبی- عروقی افزایش می یابد.
افرادی که به طور مداوم ُخروپف شدید دارند در نهایت، تالش بدن برای ترمیم بافت آسیب دیده ناموفق بوده و منجر 

به ساختار ماهیچه ای غیرعادی می شود.

بیشتر متخصصان مغز و اعصاب به این دلیل که تشنج معموال از قانون خاصی تبعیت نمی کند، روزه داری را 
توصیه نمی کنند. بر این اساس 99 درصد بیماران مبتال به صرع قادر به روزه داری نیستند. گرسنگی در این 
بیماران سبب کاهش دوز داروهای ضدتشنج در این افراد و تشدید روند صرع می شود. در افراد مبتال به صرع، 
مصرف سر وقت و به موقع داروهای ضد تشنج در طول شبانه روز الزامی است به خصوص این که تغییرات قند 

خون، امالح و الکترولیت ها در بدن بر آستانه تشنج بیمار تاثیرگذار است.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو
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صرع و روزه داریآیا خروپُف برای سالمتی ضرر دارد؟

شخصیت هر فرد از کودکی او شکل می گیرد و با گذر زمان 
هزار بار تغییر می کند. تجربه هایی که یک فرد به دست می آورد، 
شکست ها، موفقیت ها، نقطه ضعف ها و قوت ها و در یک کلمه 
هر لحظه از زندگی اش می تواند روی شخصیت او تاثیرگذار 
باشد. هر فردی تجربه های متفاوتی از زندگی دارد. حتی اگر 
دو نفر در یک محیط کار کنند، باز هم تجربه های متفاوتی را به 
دست خواهند آورد که همین تفاوت ها روی شخصیت آن ها نیز 
تاثیرات متفاوتی خواهد داشت. در واقع تفاوت در تجربیات است 

که انسان ها را از هم متفاوت می کند.
و شما  است  ممکن  دارد.  متفاوتی  درک  قدرت  کسی   هر 

دوست تان هر دو با یک چیز مشابه مواجه شوید، اما درک شما 
از آن موضوع با هم متفاوت باشد. این تفاوت ها از تجربه هایی 
که شما در طول زندگی به دست آورده اید، ناشی می شود. حتما 
برای شما هم پیش آمده که حرفی را بی منظور به دوست تان 
زده اید، اما او برداشت اشتباهی از آن کرده است. تفاوت در 
قوه تشخیص، به همین سادگی می تواند برداشت های متفاوتی 
از  ناشی  باشد که آن هم  داشته  به همراه  برای دیگران  را 

شیوه های متفاوت زندگی و تجربه هاست.
حتما شما هم به این نتیجه رسیده اید که افراد خالق همیشه 
توی چشم و مرکز توجهات هستند. خالقیت چیزی است که 

دارند که  اعتقاد  برخی ها  متمایز می کند.  دیگران  از  را  شما 
انسان های خالقی نیستند، در حالی که این ویژگی در تمام 
افراد وجود دارد، مهم این است که چگونه آن را پرورش دهید 
و به کار گیرید. بعضی از افراد در هنر موفق اند، برخی دیگر 
در ورزش و برخی هم در علم و دانش. در واقع خالقیت در 
افراد مختلف متفاوت است که دلیلش هم تفاوت در درک 
آن ها از زیبایی ست. آیا چیزی که برای شما زیباست، لزوما 
برای دوستان تان هم زیبا خواهد بود؟ خیر؛ بنابراین این که 
ما چگونه جهان اطراف مان را ببینیم و چگونه خالقیت مان 

را بروز دهیم، امری کامال شخصی و منحصر به فرد است.

عواملی که ما را خاص تر از دیگران می کند

آیه روز

کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند به ]سزای[ آنکه فساد می کردند عذابی بر عذاب شان می  
افزاییم. )سوره نحل/ آیه ۸۸(

سخن روز

اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم 
به یاد داشته باشیم که امروز طلوع دیگري ندارد. )دانته(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

435689712

926371584

178542693

389726451

562134879

713958236

643815927

897263145

251497368

تاالر و رستوران کریم جدول سودکو
کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات 
افطاری شما همشهریان 

عزیز هستیم.
آدرس: خیابان ارتش 

حدفاصل معلم و غفاری
۳۲۲۱۸۴۹۰

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تخریب و 
گودبرداری محمدی    
۰۹۱۵۵۶۳۷۰۷۴

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸۴۳۳۷۱
استخدام راننده پراید مدل ۹۰ به باال 

حقوق یک میلیون و دویست 
۳۲۳۴۲۳۱۵ - ساعت تماس ۱۱ ظهر الی ۱۴

به تعدادی بازاریاب خانم و آقا 
جهت امور بیمه ای نیازمندیم.

مراجعه حضوری
جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲( 

بیمه رازی

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

به یک راننده تریلی 
مایلر با حقوق ماهیانه 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

و بیمه نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه ۲۴۰ صادره 
از بیرجند مقطع کارشناسی رشته 

مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه ۲۴۰ صادره از 
بیرجند مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
معماری به شماره ۱۰۹۴۰۰۰ صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

09368990722 -09157563875

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
۱۸ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  ۰۹۱۵۵۴۳۸۷۶۰- ۳۲۴۵۷۰۳۳

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3چهار انگشت
۱۴:۳۰۲۳۱۶:۱۵شروع سانس

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

متری شش و نیمژن خوک
۱۷:۴۵۲۱شروع سانس

شله اصل مشهدی - سوپ
چلو جوجه ۱۱ هزار تومان

کباب کوبیده ۱۲ هزار تومان
چلو مرغ سرخ شده ۱۱ هزار تومان

چلو قورمه سبزی و قیمه ۸ هزار تومان
*** کیفیت و قیمت مناسب را با ما تجربه کنید ***

غـذای آمـاده پیـام
پذیرای همشهریان عزیز جهت مراسم افطاری می باشیم.

انتهای خیابان غفاری - روبروی غفاری 29- جنب سرپرستی بانک رفاه 
09158626475 -09158604497 -32345050-32345111- 32345112

غذا فقط بهانه است 
 دلخوشیم به دیدار دوباره...

ظرفیت ۱۰۰ نفر
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کمبود تجهیزات الکترونیکی پلیس راهور خراسان جنوبی

صداوسیما-رئیس پلیس راهور استان گفت: بر اساس ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تهیه ، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی همچون عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره 
ای برای ثبت تخلفات و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. عباسی افزود: تاکنون 23 دوربین ترافیکی در شهرها نصب شده 
و در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار گرفته است. وی افزود: از این تعداد 11 دوربین در بیرجند، 6 دوربین در قاین، 5 دوربین در سرایان و یک مورد در بشرویه، تخلفات را ثبت می کند که کافی نیست.

خبر ویژه

*شهردار بیرجند گفت: زیبا سازی بلوار 15 خرداد 
حدفاصل خیابان پاسداران تا میدان ولیعصر )عج( به 

طول 550 متر انجام گردید.
*مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان گفت: تنش 
آبی در مجتمع حسین آباد شهرستان با صرف 300 

میلیون تومان اعتبار کاهش یافت.
*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: پیش بینی 
می شود در سال جاری درآمدی بالغ بر 15 میلیارد 
ریال از سطح بارور گل محمدی عاید کشاورزان شود.

 10 افزایش  گفت:  بیرجند  اصناف  اتاق  *رئیس 
درصدی قیمت نان در استان از  امروز اعمال می شود. 
*مدیرکل تامین اجتماعی گفت: 3 هزار و ۷5۷ نفر از 
هنرمندان صنایع دستی و قالیبافی خراسان جنوبی از 

خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند.
*معاون امور توانبخشی بهزیستی گفت: 65 کودک 
خراسان جنوبی، پارسال کمک هزینه کاشت حلزون و 

تعمیر و تعویض قطعات دریافت کردند.
*نماینده مردم بیرجند در مجلس  گفت: باتوجه به 
تالش  های صورت گرفته شده، ۷ میلیارد تومان به 

بودجه دانشگاه بیرجند افزوده شد.
*نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی شهرستان خوسف 
تاکنون 20میلیون کیلو وات ساعت، برق تجدید پذیر 

به شبکه برق تزریق کرده است.
*با توجه به آغاز ماه رمضان پلیس فتا برای کمک به 
نیازمندان در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد.

*به گفته رئیس اداره برنامه و بودجه دامپزشکی استان 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دامپزشکی 

پارسال 240 درصد افزایش یافت.
*15 رشته قنات و چشمه برای تأمین آب جمعیت 

عشایر خراسان جنوبی بهسازی شد.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گفت: 
همزمان با آغاز برداشت جو از ارارضی کشاورزی، خرید 

تضمینی این محصول از کشاورزان در استان آغاز شد.

ورزشی

اخبار کوتاه

امروز معاون رئیس جمهور
 به خراسان جنوبی سفر می کند

سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  کاوش- 
خراسان  استان  به  امروز  زیست  محیط  حفاظت 
جنوبی سفر می کند.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان گفت: در صورت عدم 
تاخیر در زمان سفر، بازدید از تاالب کجی نمکزار 
نهبندان از برنامه های سفر رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست به استان است. حسن اکبری افزود: 
بازدید از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه و 
دیدار با محیط بانان منطقه از دیگر برنامه های سفر 2 
روزه معاون رئیس جمهور در استان خواهد بود. عیسی 
کالنتری پس از بازدید دریاچه هامون در سیستان و 

بلوچستان، وارد خراسان جنوبی خواهد شد.

نمایشگاه توانمندی های استان
در مرز تشکیل شود

مهر- فعاالن حوزه صنعت پیشنهاد تشکیل نمایشگاه 
توانمندی های استان در مرز را در کمیسیون صنعت 
رئیس  امینی  کردند.  مطرح  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در جلسه کمیسیون 
صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: فعاالن و 
صنعتگران خراسان جنوبی در زمینه مسائل مرتبط 
بانکی، دارایی، تأمین اجتماعی و مالیات مشکالت 
عدیده ای دارند. خاشی مدیرکل گمرکات نیز در این 
اتاق  صنعت  کمیسیون  اعضای  به  خطاب  جلسه 
بازرگانی و تعدادی از تولیدکنندگان خراسان جنوبی 
مشکالت  و  مسائل  در  استان  گمرک  گفت: 
گمرکی در کنار فعاالن اقتصادی است. خامه زر، 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به 
ضرورت مطالبه گری در استان برای حل مشکالت 
حل  روزه  یک  مشکالت  گفت:  تولیدکنندگان 
نمی شود ولی حرکت ما برای رفع موانع تولید باید 
روبه جلو باشد. همچنین با رأی گیری از اعضای 
کمیسیون محمد علی رمضانی به عنوان نایب رئیس 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند انتخاب شد.

گروه های خونی منفی در استان
 بیشتر مورد نیاز است

تسنیم-مدیرعامل انتقال خون گفت: در حال حاضر 
تمام گروه های خونی استان نیاز به خون دارند اما 
اهدای خون در گروه های خونی منفی کمتر است 
که از افراد با این گروه خونی می خواهیم برای اهدای 
خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند. عاملی 
اظهار کرد: برای ایام ماه رمضان سه مرکز خونگیری 
در استان فعال است که دو مرکز در بیرجند و یک 
مرکز در طبس خواهد بود. وی گفت: مرکز خونگیری 
قائم میدان ابوذر بیرجند صبح ها از ساعت ۷:30 تا 
13:30 و شب ها بعد از افطار از ساعت 20:30 تا 24 و 
مراکز خونگیری خیابان پاسداران بیرجند و شهرستان 
طبس نیز بعد از افطار از ساعت 20:30 تا 24 دایر 
است. وی با بیان اینکه در ماه رمضان سال گذشته 
هم استانی ها هزار و 55۷ واحد خون اهدا کردند افزود: 
از ابتدای سال جاری تا 15 اردیبهشت ماه نیز مردم 2 

هزار و 290 واحد خون در استان اهدا کردند.

حضور جودوکار خراسان جنوبی
 در اردوی تیم ملی

بانوی جودوکار خراسان جنوبی از امروز تمرینات خود 
را در اردوی تیم ملی نوجوانان آغاز می کند. سپیده 
در  قهرمانی  از  پس  بیرجندی  جودوکار  طاهری 

مسابقات بانوان به اردوی تیم ملی جودو دعوت شد.
این اردو برای رقابت در مسابقات چین تاپیه از 19 
تا 24 اردیبهشت با حضور 16 جودوکار در رده سنی 
نوجوانان در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران 
برگزار می شود. طاهری، 14 اردیبهشت در مسابقات 
بر  کیلوگرم   40 وزن  در  جودو  ملی  تیم  انتخابی 

سکوی نخست ایستاد. 

فعالیت ۱۰ کارخانه فرآوری 
زرشک در  استان

فارس- مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
10 کارخانه فرآوری زرشک با ظرفیت 11 هزار و 
34۸ تن در استان فعال است. بیکس اظهار کرد: 
و  نگهداری  برای  زرشک  بهداشتی  سالن   3۸0
خشک کردن این محصول در استان مجوز دریافت 
کرده است که ظرفیت اسمی این مکان ها 39 هزار 
نیز هفت هزار و ۸56  تن و ظرفیت عملی آن ها 
تن است.وی افزود: در سالن های بهداشتی، خشک 
نیمه صنعتی  به  خرمنی  حالت  از  محصول  کردن 
تبدیل و برای خشک کردن آن با کیفیت مطلوب 

و مناسب اقدام می شود.

قیمت مصوب شله و حلیم در بیرجند
 ۱۶ هزار تومان اعالم شد

تسنیم-رئیس اتحادیه اغذیه و چلوکبابی های بیرجند 
گفت: هر کیلوگرم شله و حلیم درجه یک در بیرجند 
16 هزار تومان و هر کیلوگرم آش و سوپ درجه 
عرضه  تومان  هزار   10 و   12 ترتیب  به  نیز  یک 
باالتر  عرضه  اینکه  بیان  با  محمودآبادی  می شود. 
این محصوالت در فروشگاه های مواد غذایی تخلف 
محسوب شده و با متخلفان برخورد می شود، افزود: 
چنان چه برخی به منظور مراعات حال مردم این 
کاالها را به قیمت کمتر از نرخ مصوب ارائه کنند، 
مشکلی وجود ندارد. وی  گفت: مالک عرضه کاالی 
باکیفیت و درجه یک در فروشگاه های مواد غذایی 
است. گفتنی است، سال گذشته هر کیلوگرم شله و 

حلیم 10 هزار تومان عرضه می شد.

3 کاروان سالمت به مناطق سیل زده 
خراسان جنوبی اعزام شد

دادرس مقدم-معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی گفت: سه کاروان سالمت این جمعیت 
برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و آموزش 
شهرستان  های  در  دیده  آسیب  مناطق  به  رایگان 
بشرویه، سربیشه و زیرکوه اعزام شد. بخشی، با بیان 
اینکه از اهداف هالل احمر حمایت از سالمت انسان  ها 
و کاهش آالم و رنج  های بشری است، افزود: اهالی 10 
روستا از خدمات کاروان سالمت بهره مند شدند. وی 
ادامه داد: تیم های کاروان سالمت استان متشکل از 
متخصص داخلی، پزشک عمومی، کارشناس مامایی، 
کارشناس مبارزه با بیماری ها، مربی امداد، 12 امدادگر 
داوطلب و 10 نفر از پرسنل بودند که در این طرح 
مشارکت کردند. بخشی تصریح کرد: ویزیت رایگان، 
توزیع داروی رایگان، مشاوره و برگزاری کارگاه های 
آموزشی از مهمترین خدمات ارائه شده در این کاروان 
ها بود. وی ارزش ریالی این خدمات را 140 میلیون 
ریال اعالم کرد و گفت: 230 نفر از اهالی روستایی از 
این خدمات بهره مند شدند. وی بیان کرد: همزمان با 
هفته هالل احمر روز پنجشنبه 19 اردیبهشت نیز یک 
کاوران سالمت از شهرستان طبس به مناطق عشق 

آباد و چاه مسافر اعزام می شود.

یک قطره روغن هم نیست!

های  پیام  و  مردمی  گزارشات  پیرو   - جم  امین 
واصله به روزنامه آوا در خصوص نبود روغن خودرو 
در شهر بیرجند، با فعاالن این حوزه گفتگو کردیم.

یکی از فروشندگان باسابقه روغن ماشین در بیرجند 
با بیان اینکه مدتی است حتی یک قطره روغن هم 
در شهر پیدا نمی شود و از مرکز هیچ روغنی ارسال 
نمی شود ، گفت: متاسفانه بسیاری نیز به دلیل نامعلوم 
بودن وضع قیمتی روغن ، فروش هم ندارند و منتظر 
اعالم خبرهای جدید هستند. وی با اشاره به اینکه 
 واقعا در این خصوص شاهد مشکل زیادی هستیم ، 
افزود: مسئوالن استانی باید پیگیری کنند و ببینند آیا 
فقط این مشکل برای بیرجند و استان ماست یا در 
سراسر کشور چنین معضلی وجود دارد؟ رئیس اتاق 
 اصناف خراسان جنوبی در پاسخ به سوال خبرنگار ما ، 
با بیان اینکه با کمبود روغن مواجه هستیم و مدتی 
است نمایندگی ها روغنی وارد نکرده اند ، ادامه داد: 
پیگیری های زیادی انجام شد و مسئوالن استانی 
و  کردند  همراهی  ما  با  نیز  دادستانی  همچنین  و 
باالخره قول دادند حواله فروش برای استان صادر 
کمبود  مشکل  افزود:  بیرجندی  علیزاده  رضا  شود. 
موجود  مشکالت  و  شود  می  رفع  بازار  در  روغن 
با  وی  است.  شده  رفع  زیادی  حد  تا  و  پیگیری 
اشاره به اینکه گویا به دلیل برخی افزایش قیمت 
نیز  افزایش قیمت ها  بر  قرار  امثالهم  اولیه و  مواد 
هست، اظهار کرد: البته در خصوص افزایش قیمت 
ها ما تصمیم گیرنده نیستیم و به صورت کشوری 
ابالغ می شود. خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

تأکید استاندار بر توجه به مناطق محروم و مرزنشینان
استاندار خراسان جنوبی بر توجه به مناطق محروم 
و مرزنشینان برای تحقق مهاجرت معکوس تأکید 
کرد. صادق معتمدیان عصر سه شنبه در اولین جلسه 
کارگروه استانی ایجاد، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت 
بر برنامه های بسیج سازندگی استان در سال 139۸ 
افزود: با ماموریتی که به معاونت هماهنگی امور 
عمرانی محول شده الزم است از همه اعتبارات، 
امکانات و ظرفیت ها برای جهش خدمت رسانی 

به مناطق کمتر برخوردار استفاده شود.
وی بر بازنگری و هماهنگی بین واحدهای مختلف 
تاکید کرد و گفت: باید بین دستگاه های اجرایی در 

حوزه محرومیت زدایی هم افزایی ایجاد شود. 
 نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
ده ها دستگاه دولتی و غیردولتی ماموریت های 
و  عمرانی  زدایی،  محرومیت  حوزه  در  مختلفی 
اشتغالزایی دارند که البته اقدامات خوبی در روستاها 

نیز صورت گرفته است. 
وی گفت: گزارش های کارشناسی و حضور میدانی 
در مناطق کمتر برخوردار استان نشان از فعالیت های 
خوبی دارد که در حوزه زیرساختی از 40 سال گذشته 
انجام شده است. معتمدیان ادامه داد: در حوزه هایی 
همچون برق، گاز و مدرسه سازی 90 درصد نیازهای 
زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار ایجاد شده و 
حتی در برخی نقاط با حجم مازاد ساخت و سازها به 

خصوص مدرسه سازی مواجه هستیم.
وی گفت: با این حال بررسی مشکالت نشان می 
دهد که وضع رفاهی مردم خوب نیست و علیرغم 
اینکه در 40 سال گذشته هزینه هایی از سوی نظام 
شده اما برخی مشکالت تاثیر مستقیم بر مهاجرت 
داشته است. استاندار با بیان اینکه آمار مهاجرت از 
یکهزار و ۷00 روستای استان نگران کننده است 
مشکالت  ایجاد  سبب  ها  مهاجرت  این  گفت: 
اجتماعی در حاشیه مرکز استان و شهرهای بزرگ 
کشور نیز شده است. وی با اشاره به ابالغی که 
استانداری  وقت  عمرانی  معاون  به  این  از  پیش 
داشته است، اظهار کرد: مطابق این ابالغ باید کمیته 
محرومیت زدایی تشکیل و ضمن تقسیم کار با توجه 
به توانمندی هر دستگاه ماموریت ها مشخص شود 
تا دستگاه های اجرایی بتوانند با همپوشانی فعالیت 
های سازنده ای را برای رفع محرومیت انجام دهند. 
معتمدیان با تاکید بر اینکه از همه ظرفیت های 
استان باید برای رفع محرومیت ها استفاده شود، 
ظرفیت  االنبیا )ص(  خاتم  قرارگاه  و  سپاه  گفت: 

 های خوبی در کشور و استان دارند که در این زمینه 
می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. 

وی تاکید کرد: یکی از اولویت هایی که باید در 
دستور کار قرار گیرد تقویت انگیزه های اعتقادی و 

روحیه جهادی بین جوانان و بسیجیان است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از مرز به عنوان  
فرصت در استان یاد کرد و گفت: امید است با استفاده 
از ظرفیت های جهادی بتوان گام های موثری در 

حوزه اشتغالزایی برداشت. 
وی ادامه داد: عموما از مرز به عنوان آسیب و تهدید 
یاد می شود اما در تالش هستیم که این رویکرد 
تغییر کند و نگاه فرصت گونه به مقوله مرز داشته 

باشیم. معتمدیان صدور مجوز واردات دام از مرزهای 
در  هوشمندانه  اقدام  یک  را  غیررسمی  و  رسمی 
چارچوب قانونی دانست و گفت: این امر برای اولین 
بار با هماهنگی مرزبانی، گمرک و سایر نهادهای 
مربوطه انجام گرفته که الگوی خوبی بود اما نیازمند 
روان سازی بیشتر است. وی با تاکید بر اینکه ورود 
دام مولد از اولویت ها است، گفت: برای خرید شتر 
و دام سبک نیز باید از محل اعتبارات بانکی استفاده 
کرد تا مردم بتوانند از وام های خرد در این زمینه 
بهره مند شوند. استاندار یادآور شد: اهتمام به این 
موضوع باعث ماندگاری مردم عشایر و روستاهای 
مرزنشین می شود که مستقیم با تامین امنیت پایدار 
مرتبط هستند. وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته 
در خصوص سوخت مرزنشینان گفت: این موضوع 
یک امکان قانونی بود که قبال به خوبی در استان 
استفاده نشد اما اکنون شاهد تحول خوبی در حوزه 
مرزنشینان به ویژه روستاهای خالی از سکنه هستیم. 
از  معتمدیان بیان کرد: دومین مرحله سود ناشی 
صادرات سوخت نیز به حساب مرزنشینان استان 
واریز شده و در تالش هستیم هر ماه پنج میلیون 

لیتر سوخت را به افغانستان بفروشیم تا هم کمکی 
به معیشت مرزنشینان باشد و هم در زمینه دور زدن 

تحریم ها به دولت کمک شود. 
وی با بیان اینکه در این زمینه اختیارات ویژه ای به 
استان ها داده شده تا شاهد تحول صادرات سوخت 
در مناطق مرزی باشیم، گفت: امید است با رویکرد 
فعلی ماندگاری مردم، روستاییان و عشایر در مناطق 

مرزی و عمقی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی بر تخصصی تر شدن جلسات 
و کارگروه ها تاکید کرد و افزود: باید بررسی صورت 
گیرد که مدیران مرتبط با دستور کار به کارگروه ها 

دعوت شوند تا خروجی جلسات نیز عملیاتی باشد. 

وی با اشاره به لزوم حمایت از گروه های جهادی 
و تقویت فرهنگ جهادی بین جوانان گفت: در این 
زمینه باید دانشگاه های استان نیز پای کار باشند تا 

بتوانیم این روحیه و فرهنگ را نهادینه کنیم. 

خراسان جنوبی در کمک به 
مردم سیل زده پیشگام بود

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(   هم گفت: خراسان 
لرستان،  زده  سیل  مردم  به  کمک  در  جنوبی 
خوزستان و گلستان پیشگام بوده و طرح جهاد 
سیل  مناطق  بازسازی  برای  ملی  همبستگی 
کرد:  اظهار  قاسمی  سردار  می شود.  اجرا  زده 
خدمتی  مختلف  عرصه های  در  باید  جهادگران 
تالش بیشتری  کنند. وی گفت: باید حمایت از 
گروه های جهادی و گروه های مهمان در تابستان 
صورت گیرد، دانشگاه های تهران در استان حضور 

دارند و باید از این ظرفیت بهترین استفاده شود.
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی افزود: از 
40 هزار پروژه طرح محرومیت زدایی که در کشور 
آغاز شده سهم خراسان جنوبی ۷50 پروژه بوده که 

باید 50 درصد از اعتبارات این پروژه ها استانی باشد و 
مابقی توسط سپاه و مرکز پشتیبانی شود.

مواجه  دام  کسری  با  امروز  کرد:  تصریح  قاسمی 
هستیم و نیاز به دام داشتی در استان وجود دارد چرا 
که یکی از درخواست های مردم نیز واردات دام است.

سپاه انصارالرضا )ع( 450 خانه 
سیل زده را بازسازی می کند

وی با بیان اینکه باید هر اقدامی در جهت ماندگاری 
داد: خراسان  ادامه  انجام شود،  مردم در روستاها 
استان های  زده  سیل  مردم  به  کمک  در  جنوبی 

لرستان، خوزستان و گلستان پیشگام بوده است. 

کرد:  خاطرنشان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
همچنین طرح هر مسجد یک باب منزل در جهت 
کمک به ساخت خانه در مناطق سیل زده ایجاد 
شده و هر مسجد می تواند 10 میلیون تومان برای 

بازسازی یک منزل مسکونی کمک کند.
قاسمی اظهار کرد: سهم خراسان جنوبی و سپاه 
از احداث در مناطق سیل زده 450 واحد مسکونی 
به  تومان  میلیون   10 تا  مسجدی  هر  و  است 

بازسازی واحدهای مسکونی کمک خواهند کرد. 

منابع کوچک دهیاران در پروژه های 
محرومیت زدایی استفاده شود

در  نیز  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
این جلسه گفت: برای اجرای پروژه های کوچک 
مقیاس و با هدف محرومیت زدایی می توان از منابع 
 مالی خرد دهیاران استفاده کرد. میرجعفریان افزود:
هم افزایی بین دستگاه های اجرایی در اقدامات 
خوبی  بازخورد  جهادی  های  فعالیت  و  عمرانی 
خواهد داشت. وی با اشاره به فعالیت های سپاه و 
بسیج سازندگی در قالب اردوهای جهادی گفت: 

برای پروژه های عمرانی که  پیشنهاد می شود 
توان  از  شده  گذاری  هدف  روستاها  در  بیشتر 

دهیاران نیز استفاده شود. 
معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: می توان 
از منابع مالی کوچک دهیاران برای تامین مصالح 
استفاده کرد و کار گروه های جهادی در سایر بخش 

های هزینه ای قرار گیرد. 
وی همچنین خواستار ورود گروه های جهادی به 
برخی  در  و گفت:  بازآفرینی شهری شد  موضوع 
محالت حاشیه شهر پروژه های فرهنگی و عمرانی 
با همکاری شهرداری و دستگاه های اجرایی تعریف 
شده که گروه های جهادی نیز می توانند به این 

فعالیت ها ورود پیدا کنند. 
میرجعفریان ادامه داد: با توجه به مشکل اعتبار و 
اجرایی و بسیج  بین دستگاه های  تخصیص آن 
سازندگی برای انجام برخی پروژه های عمرانی می 
توان به جای تنظیم قرارداد، موافقت نامه مبادله کرد 

که به سرعت فعالیت ها کمک می کند.

 ۳۲۶ پروژه 
محرومیت زدایی در استان اجرا می شود 

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی  هم گفت: 
326 پروژه با اعتبار مصوب 29 میلیارد تومان سال 
گذشته در مجموع وسرفصل های مختلف استانی 
و مشارکتی در ردیف برنامه اجرایی قرار داده شد. 
پروژه های  اجرای  جهت  در  اظهارکرد:  هنری 
زدایی  محرومیت  قرارگاه  با  مشارکتی  عمرانی 
میلیارد  اعتبار 2  با  پروژه  سپاه سال گذشته 50 
تومان تفاهم نامه امضا شد و به اتمام رسید. وی 
گفت: در سال جاری نیز تفاهم نامه ای با اعتبار 3 
میلیارد تومان امضا شده که در این راستا تاکنون 
24۷ میلیون تومان برای آغاز پروژه ها واریز شده 
است. وی  افزود: همچنین براساس تفاهم نامه 
منعقد شده بین بسیج سازندگی و آستان قدس 
رضوی نیز ۸2 پروژه با اعتبار 5 میلیارد و 500 

میلیون تومان اجرا شده است.
و  عمرانی  پروژه   ۸1 از  کرد:  تصریح  هنری 
 2 اعتبار  با  پروژه   61 تاکنون  زدایی  محرومیت 
میلیارد و 400 میلیون تومان به پایان رسیده است.

ادامه داد: در راستای طرح »کرامت محله«  وی 
نیز تاکنون 26 پروژه با اعتبار 4 میلیارد تومان در 
محالت تعریف شده که تاکنون یک و نیم میلیارد 

تومان آن تخصیص یافته است.

 معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی 
آزمایشگاه  عمرانی  پروژه  گفت:  جنوبی  خراسان 
تخصصی دامپزشکی شرق کشور در استان که به 
علت کمبود منابع مالی از سال 94 تاکنون راکد 
مانده بود، مجدد آغاز شد. به گزارش تسنیم،معراجی 
از  ریالی  میلیون  هزار   35 اعتبار  جذب  با  گفت: 
آزمایشگاه  ساخت  متوازن،  قانون  اعتبارات  محل 
تخصصی دامپزشکی شرق کشور که از سال 1394 
بود،  متوقف شده  اعتبار  تخصیص  دلیل عدم  به 
دوباره آغاز شد.وی افزود: با هزینه کرد این میزان 
اعتبار، پیشرفت فیزیکی پروژه به باالی ۸0 درصد 

اداره  منابع  و  توسعه مدیریت  خواهد رسید.معاون 
پروژه  اظهارکرد:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل 

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور جزو 
نیز  و  استان  دامپزشکی  برای  اولیه  های  اولویت 

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرکز ملی مهم 
بهداشتی، علمی و پژوهشی در شرق کشور است که 
با اتمام و بهره برداری از آن گام موثری در افزایش 
شاخص های بهداشتی و اقتصادی استان برداشته 
می شود.وی ادامه داد: این پروژه سال 1390 کلنگ 
زنی شد و سال 1394 با پیشرفت فیزیکی نزدیک 
اعتبارات مصوب و  به دلیل کمبود  به 50 درصد 
تخصیص یافته به صورت پروژه نیمه تمام کامال 
سازمان  گفت:  بود.معراجی  شده  رها  و  راکد 
تعهد کرده است که پس  نیز  دامپزشکی کشور 
از احداث آزمایشگاه توسط استان تجهیز آن را از 

منابع ملی انجام دهد که در پیگیری های انجام 
شده با سازمان دامپزشکی 100 درصد این تعهد 
تضمین شده است. وی تصریح کرد: با وجود عدم 
آزمایشگاه  برای  ملی  اعتباری  ردیف  تخصیص 
عنایت  و  گرفته  های صورت  رایزنی  با  مذکور، 
ریاست سازمان دامپزشکی کشور اخیرا تجهیزاتی 
برای  ملی  اعتبارات  از  ریال  میلیارد  بر 10  بالغ 
دامپزشکی  تخصصی  آزمایشگاه  احداث  تکمیل 
شرق کشور توسط این اداره کل جذب شده است.

تاکنون ۸00 میلیون تومان برای اجرای این پروژه 
هزینه شده است.
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 ۴ نفر اشتغالزایي به ازای هر ۱۰۰ میلیون

 فرماندار بیرجند گفت: با توجه به گسترش فعالیت 
پارچه بافی در خراسان جنوبی باید نمونه ای از این 
فعالیت با محوریت میراث فرهنگی تعریف و با برند 
جهانی خراشاد به فروش برسد تا این برند برای استان 
انحصاری شود.به گزارش ایرنا، ناصری روز سه شنبه 
در اولین جلسه کارگروه استانی ایجاد، هماهنگی، 
پشتیبانی و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی 
استان در سال 139۸ که به ریاست استاندار خراسان 
جنوبی برگزار شد، گفت: باید برای صنعت پارچه بافی 
در استان برندسازی و از برندهای موجود نیز محافظت 
شود. وی افزود: برند حوله بافی خراشاد ثبت جهانی 
شده لذا سایر کارگاه های فعال در استان می توانند با 

ایجاد یک خوشه و با برند خاص حوله جهانی خراشاد از 
استان خارج شوند. فرماندار بیرجند بیان کرد: در صورت 
برندسازی انحصار این محصول در دست استان باقی 
می ماند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز 
خواستار مشارکت بسیج سازندگی در ساخت پنج هزار 
واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد 
شد.  سلم آبادی گفت: ساخت این واحدهای مسکونی 
در سال 9۸ یک تعهد بوده که سهم سازمان برنامه و 
بودجه و کمیته امداد مشخص شده اما اگر نیروهای 
جهادی نیز یاری برسانند می توانیم سهم آورده مردم 
را صفر کرده و منازل را به رایگان در اختیار نیازمندان 
قرار دهیم. وی ضمن تقدیر از فعالیت های گروه های 

جهادی در خدمات رسانی به محرومان تصریح کرد: 
سال گذشته 422 میلیون تومان خدمات در حوزه 
درمانی دندانپزشکی و چشم پزشکی به گروه های 
هدف ارائه شده که سهم کمیته امداد از این میزان 
195 میلیون تومان و سهم بسیج و گروه های جهادی 

22۷ میلیون تومان بوده است.
 مدیرکل دامپزشکی نیز با تاکید بر اینکه مشکلی 
برای واردات دام زنده از مرزهای استان وجود ندارد 
گفت: برای واردات شتر و دام داشتی نژاد بلوچی 
است  استان  در  موجود  نژاد  مشابه  که  افغانی  و 
اقدامات  با اشاره به  اولویت دارد. محمد اصغرزاده 
دامپزشکی در قرنطینه دام های وارداتی و نظارت 

ادامه داد: از همین امروز آمادگی ارائه این خدمات 
پذیرفته می شود.  واردات  دارد و مسئولیت   وجود 
وی توصیه کرد: در صورت واردات دام این کار بهتر 
است از استان هرات و مرز یزدان خراسان جنوبی 
انجام شود. مدیرکل دامپزشکی گفت: با توجه به 
اینکه ارگان های مختلفی از جمله بسیج و بنیاد 
 برکت در اشتغال مناطق روستایی ورود پیدا کرده اند 
الزم است این اقدامات تحت فرماندهی متمرکز در 
استان انجام شود. وی بیان کرد: باید با راه اندازی 
دامی  تولیدات  فروشی  خام  از  تکمیلی  صنایع 
جلوگیری کنیم که در این زمینه آمادگی صدور مجوز 

بسته بندی و صادرات را داریم.

فرماندار بیرجند: پارچه بافی نیازمند برندسازی است

کاوش-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در 
دیدار مدیرکل و معاونان اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان به انگیزه باالي راهداران در 
جهت خدمت رساني به همنوعان اشاره کرد و گفت: 

گرچه ایثارگري هاي راهداران با نگاه مادي قابل 
جبران نیست، اما مي بایست تا حد امکان جهت 
ارتقای معیشت آنان تالش کرد. میر جعفریان، به 
موضوع مهم زیرساخت هاي حمل و نقل و نقش 

و اهمیت آن در اقتصاد و امنیت جامعه اشاره کرد و 
افزود: زیرساخت هاي حمل و نقل از اهمیت بسزائي 
در اقتصاد و امنیت جامعه برخوردار است و در نرم 
جهاني 12 درصد اقتصاد ناخالص ملي کشورهاي 
توسعه یافته را به خود اختصاص داده است، این 
در حالیست که در تولید ناخالص ملي کشورمان 
صنعت حمل و نقل حدود 6 تا 6.5 درصد را به خود 
اختصاص داده که مقرر است بر اساس برنامه ریزي 

هاي صورت گرفته به 9 درصد افزایش یابد.
وی  به مزیت فراوان اشتغالزایي در صنعت حمل 
و نقل اشاره کرد و گفت: در صنعت حمل و نقل 
به ازای هر 100 میلیون تومان، 4 نفر اشتغالزایي 

این در حالیست که در سایر  پذیرد،  صورت مي 
صنایع با سرمایه گذاري 250 میلیون توماني براي 
یک نفر اشتغالزایي صورت مي پذیرد. وی ادامه 
داد: گرچه توجه بیش از پیش به صنعت مهم حمل 
و نقل مورد توجه مسئوالن کشور قرار دارد، اما 
تحریم هاي ظالمانه نظام سلطه بر ضد ملت ایران 
تاثیر خود را در بسیاري از صنایع و به ویژه صنعت 
حمل و نقل نیز نشان داده که مي بایست با کار 
جهادي و شبانه روزي آن را خنثي نمود.وی به 
11 هزار کیلومتر راه در سطح استان اشاره کرد و 
افزود: در کنار افزایش کمي راه ها باید به ظرفیت و 
کیفیت آنها نیز نگاه ویژه اي شود و همه ظرفیت ها 

در جهت ارتقای ایمني و خدمات دهي را باالتر برد. 
میرجعفریان گفت: نواقص جاده های استان باید به 
صورت ممتد و پیوسته و به موقع بررسي و مرتفع 
گردد زیرا این مهم کاهش هزینه ها و افزایش عمر 

جاده ها را به همراه دارد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به وضع جاده 
هاي استان اشاره کرد و افزود: در بحث تابلوهاي 
اطالعاتي باید وضع جاده هاي استان ارتقا یابد و این 
تابلوها در فواصل مناسب نصب شوند. این گزارش 
حاکیست؛ در این دیدار مدیر کل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان نیز گزارشي از اقدامات این اداره 

کل در حوزه هاي مختلف ارائه کرد.
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محمودآبادی- همه چیز از یک خودشناسی عالی شروع شد، از ایده هایی 
که برای آموزش ریاضی به ذهنش می آمد و جوانه ای که با بذر »تو معلم 
خوبی خواهی شد« هر روز در بدنش ریشه می دواند و او حاال یک خانم 
معلم تواناست. برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات 
الزم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب 
حرکت کند. دکتر شریعتی حرف های نغز زیادی دارد، اما این حرفش یک 
جای مغزم ذخیره شده است. برخی از جمالت بزرگان آدم را باال می برد تا 
جایی که خود واقعی ات را در خود می یابی ، انگار بعد از سال ها تحصیل 
و سوار سرویس دانشگاه شدن تازه می فهمی ای دل غافل »تجربه« عجب 
استاد گرانبهایی بوده و تو نمی دانستی، سیده سعیده حسینی معلم کالس 
اول دبستان غیرانتفاعی دخترانه گل نرگس یکی از آنهایی است که این 

جمله دکتر شریعتی را قورت داده است.
غرفه های توانمندی یک معلم

غرفه های نمایشگاه دستاوردهای مدارس هیئت امنایی و غیرانتفاعی را 
یکی بعد از دیگری با نگاهی گذرا طی می کنم، در یکی از غرفه ها تفاوت 
دو چندان است، خانمی در حالی که یک صفحه پر از اعداد را روبروی چند 
دانش آموز نگه داشته مدام به مهمان غرفه اش توضیح می دهد و دوباره 
از دانش آموزان جمع دو عدد را می پرسد و آنها نیز در کمترین زمان 
ممکن به او پاسخ می دهند. غرفه ای پویا که نمونه اش را در سایر غرفه 
ها حس نمی کنم.  خانم معلم انواع روش تدریس هایش را به غرفه آورده 

بود. ابزاری برای جفت سازی اعداد و جمع سریع ، جدول نظام دار، بازی 
تفکیک صامت و مصوت با استفاده از قطار حروف، شکالت خوای استثناء، 
ساخت تلویزیون برای تشویق به روان خوانی در کالس،تابلوی فلش کارت 
های ریاضی ، بازی های هدفمند برای یادگیری لوح های قرآنی،آموزش 
داستان نویسی، شعر سرایی، کلمه سازی با حرکات بدن و . . . این قدر زیاد 
بود که اگر تمام صفحات روزنامه را به انواع روش تدریس هایش اختصاص 

دهم باز هم کم می آید.
در کالس خانم حسینی هیچ شاگردی نمی تواند با دیگری قهر باشد 
چون ممکن است در جفت شدن اعداد جفتش همانی باشد که با او قهر 
است، در کالس خانم حسینی بچه ها شادی را آموخته اند و می دانند تا 
نخندند و بازی نکنند، معلم شان راضی نمی شود. هر دانش آموزی برای 
خودش یک تخته سفید دارد، آنها تمام بچگی شان را با خود به کالس 
می آورند چون خانم معلم هر روز با یک شخصیت داستانی به کالس 
می آید. یک روز شنل قرمزی است و روز دیگر پدر ژپتو، یک روز طیبات 
درس می دهد و روز دیگر عبارات، بچه هایش نویسندگانی هستند که او 

هر کدام شان را با یک روش در حلقه داستانی خودش قرار داده است.
او که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی است و روزگاری 
به عنوان یک صدا پیشه در صدا و سیما فعالیت داشته حاال معلمی است 
که در کشف ایده های جدید آموزشی هر سال بهتر از سال قبل آماده تکرار 

و تمرین روش های جدید است. 

صدای پر دردسر
یکی از مشکالت اساسی کالس اول صدای ِ ربط است صدایی که گاهی 
دانش آموز را به این اشتباه امالیی دچار می کند که به جای نوشتن سیِب 
سرخ می نویسد سیبه سرخ، مشکلی مشترک بین همه دانش آموزان کالس 
اول، اما حسینی با ارائه ایده آدم آهنی و کانگورو و کسب رتبه برتر درس 
 پژوهی - در استان توانست خالقانه ترین روش آموزش این صدا را ارائه دهد.

هرچند حسینی هنوز برای ثبت ایده هایش به دلیل مشغله های زیاد 
آموزان  دانش  پدران  و  مادران  تمام  اما  است،  نکرده  اقدامی  آموزشی 
کالسش می دانند او برای هر دانش آموز بسته به مهارتی که دارد یک ایده 
دارد. از بازارچه تشدید گرفته تا صندوقچه کلمات متضاد، از دانش آموزی 
که مهارت های شنیداری اش قوی تر است تا دانش آموزی که حتی برای 
گرفتن مداد در دستش مشکل دارد، هر کدام برای خانم معلم داستان ما 
یک گل متفاوت هستند که باید رژیم پرورشی خاص خود را داشته باشند. 
حسینی روانشناسی را تنها بخشی از موفقیتش می داند ، آنچه او را در 
کالس فعال می کند، هنرمندی او در ارائه مطالب است، به گفته او معلم 
کالس اول باید شاعر، هنرمند، نویسنده و روانشناس باشد. چرا که تا یک 
هنرمند نباشی نمی توانی ارتباط برقرار کنی، تا شاعر نباشی نمی توانی 
شادی تولید کنی و تا نویسنده نباشی نمی توانی دایره لغاتت را افزایش 
دهی و تا یک روانشناس نباشی به این باور نمی رسی که هر دانش آموز 
در کالس درس مانند تکه ای از پازل است که باید در زاویه ای مشخص 

او را در کنار تکه ای دیگر با زاویه ای مشخص قرار داد تا در نهایت همه 
دانش آموزان آن کالس را اردیبهشتی کرد.

حسینی در آرزوی ثبت ایده هایش، امروز را به فرداهای بهتر گره زده 
است و امیدوار است در این راه با او همکاری شود. حال انگار کائنات هم به 
رنگی درآمده است که روزی در تمام کالس های اول ابتدایی این استان 
و حتی کشور، ایده های خالقانه خانم حسینی روش تعلیم هنرمندانه 
 به 7 ساله هایمان باشد. مهتاب نشان می دهد، آن روز دور نیست.

کالس اول خانم حسینی
ماجرای معلمی با معماری ویژه 

عکس : محمودآبادی

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری - جنب فروشگاه اتکا - اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور) معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات  اختصاصی )غیر عمرانی( واگذار نماید . لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی  می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1398/02/17 تا 1398/02/21 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و شماره فراخوان 2098000167000001 مراجعه نمایند.

اعتبار مدت پیمانمحل اجراموضوعپروژه مبلغ 
)ریال( 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
تاریخ بازگشاییپیشنهادات

 x-ray خرید،حمل و نصب دیوارپیش ساخته جداره محوطه
گمرک مرزی ماهیرود

دیوار محوطه سایت  
ایکس ری ماهیرود 

گمرک مرزی 
حداکثرساعت 10  صبح 60600000000030000000 روزماهیرود

مورخ 1398/03/01
ساعت 11 صبح   

 مورخ 1398/03/01

تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 000 000 300 )سیصد میلیون( ریال است که به صورت واریز نقدی به حساب شماره  650170000002111006302004 به نام حساب وجوه متمرکز سپرده اداره  کل گمرکات استان خراسان   جنوبی نزد بانک ملی بیرجند
 محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  www.setadiran. ir  ضمناً پاکت »الف«  و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس: بیرجند-ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا- دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان 

جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد.  محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره  کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد .
اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای «   نوبت  اول   

آگهی خرید و تملک
شهرداری بیرجند درنظر دارد: بر اساس طرح تفصیلی شهر بیرجند که ضرورت و نیاز آن به تایید شورای اسالمی شهر بیرجند رسیده برابر کروکی ذیل نسبت به بازگشایی و تملک 

معبر و فضای سبز ادامه کمربندی بلوار پیامبر اعظم )ص( ، حد فاصل میدان سفیر امید تا بلوار خلیچ فارس اقدام نماید. لذا از کلیه مالکین اراضی واقع در طرح دعوت می گردد
 با در دست داشتن مدارک مالکیت تا مورخ 98/02/20 به اداره حقوقی و دعاوی شهرداری بیرجند واقع در میدان ابوذر مرجعه تا در راستای مقررات قانونی اقدام گردد. 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند
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قابـل توجـه همشهریـان بیرجنـدی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس       
     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷- جعفر خسروی


