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ما وکتاب 

سرانه مطالعه در کشور، همواره موضوعی 
بوده که یا دستمایه طنز شده و یا موجبات 
حسرت و اندوه بسیاری از دلسوزان کشور 
را فراهم کرده است! اعدادی که دامنه 
بسیاری  شایعات  و  داشته  ای  گسترده 
هم درباره آن مطرح است. جالب اینکه 
 79 تا   2 از  روزانه  مطالعه  کشور  در 
دقیقه اعالم شده است که در نوع خود 
بسیار عجیب است! البته این داده ها از 
اول  دارند.  حکایت  مختلف  دیدگاه  دو 
افرادی که می خواهند اوضاع کشور را 
بد جلوه دهند و فرهنگ را هم لگدمال 
کنند و تالش می کنند سطح جامعه را 
متزلزل نشان دهند. ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

ترامپ،  سیاسی  بازی  زرنگ 
نمی تواند  ایران را فریب دهد

رهبر معظم انقالب:

صفحه 6

متأسفانه  مشی امام )ره(
 در دولت فعلی وجود ندارد

مهدی چمران:

 »پرستو بازی« در
 قاموس ما نیست

عزت ا... ضرغامی:

صفحه 6

صفحه 6

عیدی استاندار به مرزنشینان
 سومین مرحله پرداخت سهم مرزنشینان استان، حاصل از فروش سوخت  به مبلغ 714 هزار تومان واریز شد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند در خطبه های نماز عید فطر :

شناخت افراد متعهد و با ایمان ، مهمترین اولویت مردم در گام دوم انقالب

صفحه 5

عکس:  اینترنت

صفحه 2

آسانسورهای خانگی )هوم لیفت(
مناسب برای خانه های ویالیی و قدیمی، قابلیت اجرا 

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(

آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک ۲۶

همـواره کنتـرل فشـار خـون را جـدی بگیـریـم.

جناب آقای دکتر اکبری
 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست 
بر شما و همکاران پرتالش عرصه زیست محیطی گرامی باد

 توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
شرکت مهندسین مشاور شرق آزما کویر

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    0915165553۷- بلوچی

آگهی برگزاری جلسه مجمع 
عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( 

 نظام مهندسی معدن
 استان خراسان جنوبی
  در تاریخ 98/3/19

 شرح در صفحه 2

آگهی مزایده اقالم ضایعاتی  و مازاد بر نیاز شرکت سیمان باقران 
شرح در صفحه 3

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه )نوبت دوم(

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی

 شرح در صفحه آخر

نامت را بر کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
 تا گواهی بر معصومیت تو باشد، عکست را در گلدانی از جنس عشق 

خواهم گذارد تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد. 
دوازدهمین بهار از فراق بهاری ترین همسر و پدری مهربان 

شادروان حاج سید حسین آذرکار
 گذشت. یاد و نامش گرامی باد

همسر و فرزندان

*** جـایـزه ***
به دانش آموزان کنکوری سال چهارم دبیرستان شهرستان بیرجند 
که در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی کنکور 1398جزو 

3 نفر اول کشوری شوند جایزه  30/000/000 تومانی
 و اگر جزو 10 نفر اول کشوری شوند

 جایزه 10/000/000 تومانی  تعلق خواهد گرفت
 مبلغ جایزه توسط پزشک خّیر و با پشتیبانی روزنامه آوای خراسان جنوبی 

آماده می باشد.
ای کویر تو بهشت جان من        عشق جاویدان من ایران من

پیام تبریک استاندار خراسان جنوبی
 به مناسبت آغاز هفته محیط زیست

بسمه تعالی
احترام به طبیعت و حفاظت از گونه های زیستی همواره مورد توجه 
دین مبین اسالم بوده و در آیات و روایات اسالمی بر حفاظت محیط 
زیست و نقش حیاتی آن بر سالمت انسان تاکید بسیار شده است. 
در قرن حاضر مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکالت 
تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار 
چشمگیر است و بخش زیادی از بحران امروز محیط زیست ، بحران اخالقی نشات گرفته از ضعف 
آگاهی و دانش محیط زیستی انسان هاست. محیط زیست و تنوع زیستی میراث ارزشمندی است 
که بشر آن را از نسل  های قبل به امانت گرفته و باید به نسل  های بعد بسپارد و  ناآگاهی و غفلت 
از این سرمایه خدادادی بزرگترین دشواری در مسیر ارتقای شاخص های حفظ محیط زیست بوده 
و تا زمانی که حس مسئولیت پذیری عمومی در قبال طبیعت و محیط زیست شکل نگیرد نباید 
انتظار تغییر شرایط و نگرش در این حوزه را داشت. استان خراسان جنوبی با دارا بودن طبیعتی 
بسیار زیبا ، منحصر به فرد و متنوع به دلیل خشکسالی های اخیر و وجود عرصه های بیابانی 
وسیع، حساس و شکننده شده و با عنایت به اهمیت حفظ محیط زیست و سرمایه های طبیعی 
و حیاتی استان قطعا مردم شریف خراسان جنوبی همان گونه که فرهنگ شان همواره در سطح 
کشور زبانزد خاص و عام بوده  است، در حوزه پاکیزگی و حفاظت از محیط زیست نیز پیشگام 
هستند. امیدوارم مردم شریف استان و مدیران و مسئولین محترم دستگاه های اجرایی استان نیز 
هر یک به سهم خود در جهت حفظ محیط زیست و رعایت اصول توسعه پایدار خصوصا در حوزه 
کاهش مصرف آب ، مدیریت پسماند و حفظ طبیعت و پیشگیری از گسترش کانون های گرد و 
غبار کوشا باشند. در پایان اینجانب فرا رسیدن هفته محیط زیست ) 15الی 21 خرداد ماه با شعار 
کاهش آالینده ها و پسماند،آسمان آبی، زمین سبز( را به همه  تالشگران و حامیان محیط زیست 
استان خراسان جنوبی تبریک عرض نموده و امید است در سالی که مزین به نام رونق تولید است؛ 
همگان در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی، منویات رهبر حکیم و فرزانه   

انقالب و برنامه های دولت تدبیر و امید پیروز و سربلند باشند.

محمدصادق معتمدیان- استاندارخراسان جنوبی
افتتـاح  مطـب

 دکتر زینب صارمی
متخصص داخلی، فوق تخصص
 روماتولوژی، استادیار دانشگاه

رتبه اول کشوری بورد فوق تخصص روماتولوژی 

آدرس: طالقانی ۲۰، 
ساختمان پزشکان شفا، طبقه چهارم. 
روزهای شنبه تا سه شنبه ۴ تا ۹ شب

نوبت دهی تلفنی:
۰۹۰۵۵۳۴۵۴۲۰ -۳۲۲۱۴۳۰۷ 
ساعات تماس: ۳ عصر تا ۸ شب

آدرس صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام:
@ drzsaremi 
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ما وکتاب 
* امین جم

)... ادامه از صفحه یک( دسته ای دیگر اما مسئوالنی 
هستند که سعی می کنند با ارائه تصویر مطلوب از 
شرایط جامعه ، از بار انتقادات به خود بکاهند و از زیر 
بار اشتباهات شانه خالی کنند. در مصاحبه ای که وزیر 
فرهنگ و ارشاد درباره سرانه مطالعه کشور داشت ، از 
13 دقیقه سرانه کتابخوانی هر ایرانی سخن به میان 
 آورد که به نظر آمار معقولی است. البته طبق گفته وزیر ، 
سرانه مطالعه مجالت، روزنامه ها و فضای مجازی هم 
 برای هر ایرانی حدود ۲۰ دقیقه است. با این مقدمه ،

کمی به بررسی وضع استان در میزان مطالعه می 
به  ما  استان  دانیم،  می  همه  که  همانطور  پردازیم. 
عنوان یک استان علمی و دانشگاهی و البته فرهنگی 
شناخته شده است. عنوانی که از گذشتگان به ارث برده 
ایم. حاال پرسش این است که آیا میراث داران خوبی 
بوده ایم؟ درخصوص موضوع سرانه مطالعه در استان 
جدای از همه معضالت اما انگار زیرساخت های ما 
 بسیار ضعیف است. در جستجوی کوتاهی در اخبار ، 
خراسان  استان  درخصوص  توجهی  جالب  مطالب 
آید. می  دست  به  آن  کتابخوانی  وضع  و   جنوبی 

»از زمان تشکیل خراسان جنوبی یک وجب هم به 
فضای کتابخانه های آن اضافه نشده است« این تیتر 
مصاحبه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان است 
و حرف های  است  منتشر شده  پیش  ماه  که دی 
 بسیاری برای گفتن دارد و نمایه ای از نوعی بی توجهی 
است. براساس این سخن ، از زمان تاسیس استان 
جمعیت خراسان جنوبی دو برابر شده است اما فضای 
کتابخانه های آن به این میزان افزایش نداشته و حتی 
 براساس ادعاها ، تغییری هم نداشته است. تاسف بار تر 
اینکه دقیقا چند روز پیش گزارشی در رسانه ای کشوری 
با تیتر » خوسف؛ شهرستانی با سرانه کتاِب کمتر از یک 
جلد« منتشر شد که جای نگرانی بسیار دارد. طبق این 
گزارش شهرستان خوسف با جمعیت بیش از ۲7 هزار 
نفر ، کمتر از ۲3 هزار جلد کتاب در کتابخانه هایش دارد 
و این یعنی فقط مردم مقصر کتاب نخواندن نیستند! 
زیرساخت ها خود داستانی دراز است که حواشی زیادی 
هم دارد. در استان یکسری کتابخانه ها بودجه ندارند، 
یکسری کتاب ندارند، و تعدادی هم متولی ندارند و ... 
! ضعف عجیبی که شاید کم کاری مسئوالن است و 
شاید هم امری است که نیاز به مشارکت مردمی دارد. 
جالب این که در همین زمان خراسان شمالی به عنوان 
استانی همتراز و هم سن و سال ما ، توانست جایگاه 
نخست کشور را در سرانه فضای کتابخوانی کسب 
کند. پس چندان کار سختی نخواهد بود! مطمئنا مردم 
فهیم استان برای بهبود وضع حاضرند پای کار باشند و 
با اهدای کتاب و کمک هزینه و ... گامی بردارند اما 
لطفا قبل از آنکه بخواهیم مرکز کتابخوانی کشور شویم 
، کاری کنیم که آبروی شهرستان پرافتخار و سابقه ای 
چون خوسف و استانی چون خراسان جنوبی ، به این 

راحتی ریخته نشود.

کشت نشایی در  ۶۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان

صداوسیما-امسال ۶۰۰ هکتار اراضی کشاورزی به کشت نشایی اختصاص یافت. به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی، کشت نشایی در استان نسبت به سال گذشته 1۰۰ هکتار افزایش 
دارد.گیاهان دارویی، پنبه، چغندرقند، پیاز، ذرت علوفه ای، محصوالت جالیزی، خیار، گوجه فرنگی و بادمجان در استان به صورت نشایی کشت می شود. عصمتی پور با بیان اینکه از سه سال گذشته 
کشت نشایی در استان ترویج یافته و به وسیله دستگاه انجام می شود، افزود: ۵۰ درصد هزینه خرید دستگاه های کشت نشایی به صورت یارانه و بالعوض توسط جهاد کشاورزی در اختیار کشاورز قرار می گیرد.

سهم بیرجند احداث ۱۶۳ خانه برای 
سیل زدگان در طرح هر مسجد یک خانه

تسنیم- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند 
سیل  برای  خانه  یک  مسجد  هر  طرح  در  گفت: 
زدگان در گلستان سهم شهرستان بیرجند 1۶3 واحد 
مسکونی است که در این طرح نیازمند مشارکت 
مردم و خیران هستیم. سرهنگ احمدی در مراسم 
شب 14 خرداد سالگرد رحلت امام خمینی)ره( که 
در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: 
14 خرداد سال ۶8  روحی عروج کرد که با قطع  
نفسش مردم بسیار در فراغش گریستند. وی با بیان 
اینکه امام خمینی)ره(  آیات الهی، عزت و کرامت را 
برای مسلمین به ارمغان آورد و ذلت را فرو کشاند، 
افزود: در سی امین سالگرد عروج ملکوتی اش بار 
دیگر دوستدارانش از راه دور و نزدیک آمده اند تا 
یاد و خاطره اش را گرامی بدارند و آن چه  امروز 
اندیشه روشن  وخط  از روح خدا مانده فکر ناب، 
امر  در  همیشه  سپاه  گفت:  وی  است.  ماندگارش 
کمک به محرومان و خدمت رسانی به مستضعفان 
پیشقدم بوده و  امسال که به لطف خدا باران رحمت 
الهی در جای جای ایران بارقه امید و رونق تولید بین 
کشاورزانی که با  خشکسالی  دست و پنجه نرم می 

کردند روشن شد.

شناخت افراد متعهد و باایمان مهم ترین 
اولویت مردم در گام دوم انقالب

غالمی- نماز عید سعید فطر در بیرجند به امامت آیت 
ا... عبادی نماینده ولی فقیه در استان در محل مصلی 
المهدی )عج( برگزار شد. به گزارش آوا ، نماز عید سعید 
فطر ، عید دلدادگی با حضور پرشور اقشار گوناگون مردم 
در همه شهرهای خراسان جنوبی با شکوه تمام برگزار 
شد. نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز عید سعید فطر 
به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: از مهم ترین 
اولویت های مردم مومن در گام دوم انقالب شناخت 
مسئوالنی متعهد، باایمان، انقالبی و خدمتگزار است که 
باید در همه انتخابات ها به آن توجه کنند تا از پس 
این انتخابات، افرادی شایسته مسئولیت ها را برعهده 
بگیرند تا کشور در مسیر پیشرفت و تعالی با جهش 
خوبی حرکت کند. وی گفت: استکبار جهانی نه تنها 
بر مسلمانان ظلم مضاعف می کند بلکه بر افرادی که 
مسلمان نیستند هم ظلم روا می دارد.نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی اظهار کرد: به کوری چشم دشمنان 
معضالت بزرگی را پشت سر گذاشته ایم ولی وقتی به 

پیش رو نگاه می کنیم کارهای زیادی داریم.

دسترنج کشاورزان روی آب رفت
بازسازی منازل سیل زده نیازمند کمک خیران

فعالیت موج بارشی و جاری شدن سیل طی سال 
جاری در کنار مزیت هایش، خسارت های زیادی به 
بخش های مختلف خراسان جنوبی وارد کرد و دسترنج 
کشاورزان به روی آب رفت. به گزارش مهر، اواخر 
فروردین ماه سال جاری بود که خراسان جنوبی آبستن 
حادثه ای از جنس سیل شد. بعد از بارش چند ساعته 
باران، امواج سرکش سیل خانه های مسکونی بسیاری 
از مناطق روستایی و عشایری شهرستان های استان را 
زیر پا گذاشت و افراد زیادی را از خانه و کاشانه شان 
متواری کرد.سال ها می شد که آسمان این دیار میزبان 
این چنین ابرهای باران زا نشده بود. مردم روزهای شان 
را با شکر گزاری سر می کردند که اواخر اردیبهشت 
ماه، سیل دیگری از باران نه تنها موج شادی به راه 
انداخت، بلکه عطش کویر را فروکش کرد. جاری شدن 
قطره های باران روی زمین و نفوذ آنها به زیرخاک، 
حیات دوباره اراضی کشاورزی را رقم زد و سکوت 
۶۰۰ ساله قنات های بی جان را شکست که بهترین 
تحفه بهاری خداوند به کشاورزان و روستاییان بود. سر 
ریز شدن سدها و بندسارهای خراسان جنوبی از دیگر 
ارمغان باران بهاری در نواحی جنوب شرق کشور بود. با 
ورود ده ها میلیون متر مکعب روان آب به سدها، نه تنها 
سیل خروشان مهار شد، بلکه رقم ظرفیت خالی سدها 

کاهش چشمگیری داشت.

 آن روی فعالیت سیل در استان
آن روی سکه، ماهیت رگباری بودن بارش ها در 
برخی نقاط استان، روزهای بهاری کشاورزان را خزان 
کرد و رد پای سیل در مزارع و باغ ها، خسارت های 
زیادی را بر جای گذاشت. جان دادن چندین رشته 
قنات در مسیر سیل از دیگر خسارت های ناشی از 
فعالیت موج بارشی در استان بود که بار مالی وارده 
به مسئوالن را سنگین کرد. بنا بر بررسی تیم های 
سیل  سیلی  استان،  زده  سیل  مناطق  در  ارزیاب 
گذاشت. باقی  نامطلوبی  اثرهای  هم  دامداران   به 

قطعه  صدها  شدن  تلف  می توان  که  گونه ای  به 
طیور و دام را از اولین تازیانه های سیل بر این قشر 
از مردمان کویرنشین عنوان کرد. جاری شدن سیل 
در نقاط روستایی و عشایری استان، تخریب ایل 
راه های عشایر را رقم زد و به دنبال حجم خسارت ها 

در زیرساخت ها و خاموشی برق در روستاها، امداد 
شاید  که  نشد  انجام  اولیه  ساعات  در  رسانی ها 
سیل،  وقوع  از  قبل  بیشتر  تمهیداتی  اندیشیدن 
را رقم نمی زد. مسدود شدن  این چنین شرایطی 
محورهای مواصالتی خراسان جنوبی در میان امواج 
سیل، نه تنها رفت و آمدها را دچار اختالل کرد بلکه 
بستری برای اتفاقاتی ناگوار مانند واژگونی اتوبوس 
مسافربری طبس را فراهم ساخت که واکاوی دقیق 

این حوادث، توجه هر چه بیشتر مسئوالن نسبت 
می شود. یادآور  را  مطلوب  های  ریزی  برنامه  به 

سقف لرزان و ستون های خشتی و گلی خانه ها هم 
مسئوالن را بر این واداشت که در اوج بارندگی ها 
ساکنان را وادار به تخلیه روستاها کنند تا جان شان 
طعمه سیل خروشان نشود. این در حالی است که 
خشکسالی ۲۰ ساله می توانست فرصتی مناسب 
تخریب  باشد.  مناطق  این  استحکام سازی  برای 
برخی از معادن طبس با دستان مخرب سیل از دیگر 
خاطره هایی است که دردهایش را به جان کارگران 
انداخته چرا که توقف چرخ فعالیت معدن در گل و 
الی بر جای مانده از سیل، کارگرانی را از کسب 
درآمد محروم کرده و نیازمند توجه ویژه متولیان است. 

خسارت ۳۵۰ میلیارد تومانی
 سیل در فروردین

هشتم  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اردیبهشت در گفتگو با رسانه ها بیان کرد: سیالب 

اخیر در استان 3۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد 
که ۲۹۵ میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی 
ماه  اردیبهشت  بارندگی  در  داد:  ادامه  وی  است. 
بیشترین خسارت ها در بخش کشاورزی مربوط به 
مزارع، باغ ها، دام، طیور و مستحدثات باغی است. 
میرجلیلی ادامه داد: ۵۵ میلیارد تومان ایل راه های 
عشایری، راه های روستایی، شبکه توزیع نیروی برق 
و انتقال آب، معابر و واحدهای مسکونی بوده که 

خسارت وارد شده است. وی با بیان اینکه 1۰3 رشته 
قنات بین 1۰ تا 43 درصد خسارت دیده اند، افزود: 
1۰4 واحد مسکونی در این استان از ۶۰ تا 1۰۰ 

درصد تخریب شده اند.

رد پای دوباره سیل در کویر
میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیل 
اردیبهشت ماه بیان کرد: خسارت سیل اخیر هم به 
زیرساخت های استان هفت میلیارد تومان برآورد شده 
که بیشتر به راه های مواصالتی، ایل راه های عشایر 
و تأسیسات آب و برق وارد شده است. وی با بیان 
اینکه بیشترین خسارت ها مربوط به شهرستان های 
سربیشه، درمیان، فردوس، بیرجند، بشرویه و سرایان 
بوده است، گفت: ۵1 مورد قنات بین ۶۰ تا 1۰۰ 
درصد خسارت دیده اند که با دستور استاندار اقدامات 
مورد نیاز انجام شده است.وی از 48 مورد تخریب 
واحد مسکونی خبر داد و گفت: بالغ بر چهار هزار 
افراد گرفتار در سیل امداد رسانی شده و ۲8 نفر از 

مرگ حتمی نجات یافتند.
مردم در بازسازی واحدهای

 سیل زده همکاری کنند
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم با اشاره 
به اینکه در سیل فروردین ماه ۲4۵ واحد مسکونی 
تخریب شدند، گفت: از این تعداد کار آوار برداری 3۹ 
واحد به اتمام رسیده است. آسمانی مقدم خواستار 
همکاری مردم در بازسازی خانه های تخریبی شد 

و گفت: تاکنون چهار مورد پای کار آمده و مابقی نه 
تمایل به تخریب و نه تمایل به ساخت دارند. وی با 
بیان اینکه در سیل اول خرداد هم 48 واحد مسکونی 
تخریب شد، اظهار کرد: از این تعداد کار آوار برداری 
1۲ واحد مسکونی انجام شده است. وی  بیان کرد: 
کار کارشناسی در رابطه با روستای سیل زده شیرگ 
انجام شده و جابه جایی روستا در شورای مدیریت 
بحران در حال تصمیم گیری است. آسمانی مقدم 
با بیان اینکه برای بازسازی واحدهای سیل زده 4۰ 
میلیون تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت 1۵ ساله 
و 1۰ میلیون وام بالعوض پرداخت می شود، بیان کرد: 
در حال حاضر هیچ کمبودی در این امر نداریم تنها 

همکاری مردم را خواستاریم. 
در  کرد:  بیان  نیز  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
سیل فروردین ماه سال جاری بیش از 3۵۰ چادر 
هالل احمر در مناطق سیل زده طبس، تپه طاق، 
درح و برخی مناطق سربیشه توزیع شد و قریب به 
دو هزار نفر اسکان یافتند. شهریاری اظهار کرد: در 

سیل یکم خرداد سال جاری هم 8۰ چادر هالل احمر 
در روستاهای شیرگ و درمیان توزیع شد و قریب به 
1۰۰ خانوار اسکان یافتند. وی با بیان اینکه چند روز 
بعد از وقوع سیل اقالمی توسط کمیته امداد بین سیل 
زده ها توزیع شد، افزود: در حال حاضر افراد چادرها را از 

اردوگاه به نزدیک منزل شان منتقل کرده اند.

خسارت  ۳۹۹ میلیاردی 
سیل به بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در سوم اردیبهشت 
سال جاری گفته بود: سیل فروردین به بیش از پنج 
هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی 
خسارت وارد کرد. قوسی با بیان اینکه خسارت وارده 
سیل به بخش کشاورزی بیش از 3۹۹ میلیارد تومان 
ارزیابی می شود، بیان کرد: بیشترین میزان خسارت ها 
به بخش باغات با بیش از 8 هزار و ۲۰۰ هکتار با 

مبلغی بالغ بر 31۶ میلیارد تومان بوده است.

خیران پای کار بازسازی بیایند
گفتنی است استاندار طی سفری به مناطق سیل 
زده درمیان در جریان مشکالت روستاهای دادران، 
درمیان بخش مرکزی و بیدسک، نگینان و سریجان 
قرار گرفت.تسریع در روند پروژه آبرسانی، تقویت 
آنتن دهی تلفن همراه و شبکه های دیجیتال، احیای 
قنوات و آسفالت جاده بیدسک به نگینان از مهم ترین 
دستورات محمدصادق معتمدیان در بازدید از این 
روستاها بود.مردم خراسان جنوبی به خصوص در 
روستاها به واسطه ۲۰ سال خشکسالی های پی در 
پی درآمدی برای تأمین آورده شخصی در بازسازی 
منازل خود را ندارند و باید از توان جهادگران و خیران 
شرایط  گرفت.  بهره  مناطق  این  بازسازی  برای 
پیش روی خراسان جنوبی نسبت به خشکسالی ها، 
مهار هر چه بیشتر روان آب ها را می طلبد این در 
حالی است که خروج آب باران از مرزهای استان 
گالیه های مردمی را باال برده که نیاز است مسئوالن 
مدیریت رواناب ها را جدی بگیرند تا مهر محرومیت 
و خشکسالی بر پیشانی استان حک نشود و یا جانی 

در پی آواری از دست نرود.
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مناقصه عمومي یک مرحله اي  شماره  ۱24۵-۹8   شناسه آگهی: 48۵۹۱۶              شماره: ۶7/4۵7       تاریخ: ۹8/۳/8
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:  1(موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حمل و نقل 

 2( مبلغ برآورد: 8,179,800,000 ریال    مدت: یک سال شمسی 3( نوع تضمین و مبلغ )ریال(: 409،000،000 ریال ضمانت نامه معتبر طبق بخشنامه شماره 123402/ت 
50659 هـ  مورخ 22 آذرماه 1394   4(رشته و حداقل رتبه پیمانکاری: پشتیبانی و حمل و نقل خودرویی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5( محل تأمین اعتبار: اعتبارات ملی – استانی )تا 50% نقد – 50% اسناد(  6( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را 
 از تاریخ 98/03/11 تا تاریخ 1398/03/19 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  دریافت نمایند 7( تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 
8( تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/03/30 در کمیسیون مناقصه به نشانی بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان خراسان جنوبی  ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد . حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها دو مورد می باشد.  این شرکت در رد یا 
 قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي

)www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  
امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی روز یکشنبه مورخ 98/3/19 راس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت واقع در خیابان  شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند حق رای خواهند داشت. برای تسهیل،  اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند 
می توانند بدهی خود را در همان روز  نقدا پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه دریافت نمایند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا تاریخ 
98/3/18 درخواست کتبی خودرا به دفتر سازمان )خیابان طالقانی - طالقانی 10- نبش فرعی اول و دوم سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. الزم به توضیح است شرایط داوطلبین 

بازرس: تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2- عضویت در سازمان استان و عدم بدهی حق عضویت، می باشد. 
دستور کار مجمع به شرح ذیل است:  شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1397 - تصویب برنامه و بودجه سال 1397- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت 
 مدیره برای تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستور العمل مصوب- تعیین روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده - 

  هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی بررسی سایر امور.         

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(  نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی  در تاریخ  ۹8/۳/۱۹

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از 
 http://iets.mporg.ir تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
و یا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرس khj.farhang.gov.ir  و یا به سایت  
www.setadiran.ir یا شماره فراخوان 2098000189000002 مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به 

  اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود.
آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 1398/04/01بازگشایی پاکات
آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهادها
راس ساعت 13 مورخ 1398/03/30 الزم به ذکر است فقط به 
اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود

1398/03/20آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
نوع و مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/292/500/000 ریال

25/847/780/000مبلغ برآورده )ریال(
6 ماهمدت پیمان
شهرستان بشرویهمحل اجرا

تکمیل فونداسیون و اسکلت سالن آمفی تئاتر بشرویهموضوع قرارداد
تکمیل فونداسیون و اسکلت سالن آمفی تئاتر بشرویهعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از 
 http://iets.mporg.ir تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
و یا سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرس khj.farhang.gov.ir  و یا به سایت  
www.setadiran.ir یا شماره فراخوان 2098000189000003 مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به 

  اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود.
آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 1398/04/01بازگشایی پاکات
آخرین مهلت تسلیم 

پیشنهادها
راس ساعت 13 مورخ 1398/03/30 الزم به ذکر است فقط به 
اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل ترتیب اثر داده می شود

آخرین مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

1398/03/20

نوع و مبلغ تضمین شرکت 
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 300/500/000 ریالدر مناقصه )ریال(

4/006/441/000مبلغ برآورد )ریال(
4 ماهمدت پیمان
شهرستان قاینمحل اجرا

تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینموضوع قرارداد
تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک بیرجند- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره 139860308001000412 - 1398/1/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نوابه کارگر فرزند عزیز ا... به شماره شناسنامه 171 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651021006 نسبت به 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 79/51 مترمربع قسمتی از پالک 1396 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زینل 
دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/3/1          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/18  
  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی اخطاریه افراز پالک ۱۵۵۴/۳۳۴۴- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای رضا طاهری نسب، احدی از وراث مرحوم حسین عرب تقاضای افراز سهم االرث خود از پالک ثبتی 
1554/3344- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند خیابان صمدی 29 را نموده است و نیز اعالم داشته که به آدرس برخی 

از مالکین مشاعی دسترسی ندارد اینک به استناد ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور 
دعوت می شود راس ساعت 10 صبح مورخ 1398/4/1 در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. عدم حضور در وقت مقرر مانع از 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداقدامات قانونی نخواهد بود.

نت
نتر

س: ای
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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شنبه * 18  خرداد 1398 * شماره 4365

تولد 2751 نوزاد در استان

صداوسیما -  2 هزار و 751 نوزاد در دو ماه گذشته در خراسان جنوبی متولد شدند. مدیرکل ثبت احوال گفت: از این تعداد هزار و 347 نوزاد دختر و هزار و 404 نوزاد پسر هستند. فاطمی افزود: در مقابل هر 
100 واقعه والدت ثبت شده دختر، 104 واقعه والدت پسر ثبت شد. وی گفت: در این مدت هزار و 776 واقعه والدت در مناطق شهری و 956 واقعه والدت در مناطق روستایی ثبت شد. مدیرکل ثبت 

با سالم و قبولی طاعات و عبادات یک ماه بندگی قسمت احوال استان افزود: بیشترین تعداد فرزندآوری به گروه سنی مادران 25-29 ساله اختصاص دارد و پس از آن بیشترین فرزند آوری مربوط به گروه سنی مادران 30 تا 34 و گروه سنی 20تا 24 سال است. 
باشم  بیرجند  نماز عید سعید فطر در مصلی  شد که 
متاسفانه تعداد زیادی المپ محوطه مصلی روشن بود 
که به مسئوالن نسبت به خاموش نمودن آنها صحبت 
شد ولی گفتند که اگر خاموش شود میکروفن هم قطع 
خواهد شد. متاسفانه عنوان نمودند که در ایام نماز جمعه 
هم این مشکل است. خواستم از این طریق بیان کنم که 
صرفه جویی فقط برای منازل نیست در اماکن عمومی 
نیز مسئوالن مربوطه رعایت کنند و چنانچه نقص فنی 

است آن را هم بر طرف نمایند. با تشکر
915...564

واقعا دست ما ایرانی ها بی نمک است کویتی که چقدر در 
زمان اشغال توسط صدام از او حمایت کردیم در اجالس 
مکه ما را حامی تروریسم بداند دیپلماسیمان در پاسخگویی 
ضعیف است. باید جواب محکمی به این پررویی و بی ادبی 

حکام جائر عرب در اجالس مکه داد.
ارسالی به تلگرام آوا

سابقا مالک قیمت گذاری مسکن نظر کارشناسی بنگاه 
ها بود که تا حد زیادی درست بود اما جدیدا مالک قیمت 
گذاری نظر فروشنده و میزان انصاف اوست وکسی هم 
اعتراضی ندارد شاید همه ما بدمان نمی آید که به این بهانه 
هر روز آب به امالک مان بسته شود و با شیبی تند شاهد 
اوج گرفتن دارایی هایمان باشیم اما آیا در این بین به حال 
و روز آن برادر و خواهرمان که از دار دنیا فقط یک حقوق 
ثابت به ارث برده هم فکر کرده ایم که با این کارمان چه 
به روزش می آوریم و آمال و آرزوها و آینده اش را نابود می 
کنیم. آیا واقعا نیاز نیست همانطور که برای قیمت یک دانه 
تخم مرغ که سهم اندکی از درآمد روزانه مان را به خود 
اختصاص می دهد متر و اندازه و تعزیرات می گذاریم برای 
 قیمت مسکن که درآمد سال ها زندگی مان را به درون خود

می بلعد هم متر و اندازه و تعزیرات بگذاریم تا اگر کسی 
طمع کرد  مشمول گران فروشی شود.

ارسالی به تلگرام آوا
برای جلوگیری از بروز حادثه در خیابان بیست متری اول 
اندیشیده شود. الاقل  نیاز است تدبیری  غربی مدرس 
عزیزان راهنمایی و رانندگی فرعی های این خیابان را یکی 

در میان یکطرفه کنند.
915...212

لطفاً چاپ کنید. روستای شیرگ ججگ از توابع بخش 
قهستان شهرستان درمیان با اینکه جمعیتی باالی صد 
خانوار دارد ولی از اینترنت پر سرعت شبکه تلفن همراه 
محروم است. روستاهای بزرگ دیگری هم اطراف روستای 
گوگچین،  لتی،  سیدآباد،  نقنج،  مثل  می باشند  شیرگ 
میرزگ، عبدله، سرچاه تازیان، سهک و کلی روستاهای 
دیگر که اطراف همین شیرگ قرار دارند ولی اینترنت  

موبایل ندارند. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند
915...959

سالم آوا، لطفا به دست اندرکاران کسب و کار فضای 
مجازی بگید لطف کنند نرم افزارهایی را در زمینه دارو 
و درمان و همچنین پزشکان اینترنتی، معلمان اینترنتی 
ارائه دهند فقط نگن  اینترنتی  و بقیه خدمات را هم 
نمیشه که اونها اصال اتحادیه جداگانه ای هستند و می 

توانند مجوز صادر کنند.
937...005

 لطفا شهرداری نسبت به تعویض المپ های سوخته 
)بین مدرس  داخل فضای سبز خیابان شهید فکوری 
38و40( و همچنین فضای سبز خیابان شهید فالحی)بین 

مدرس 40 و 42( و فضای سبز مدرس  36 اقدام نماید.
930...247

سالم، لطفا راهنمایی و رانندگی فرهنگ سازی کند اگه 
ماشین چراغ قرمز رو رد کنه هم پلیس جریمه میکنه 
ولی  میشه  واقع  اعتراض  مورد  مردم  طرف  از  هم  و 
اگر عابران پیاده موقع چراغ سبز از البالی ماشین ها 
رد میشن و باعث ترافیک، هیچ کس نیست به عابران 

اعتراضی بکنه مگر قانونی دراین زمینه نیست؟ ممنون
915...020

شهردار محترم لطفا در خصوص احداث پارک خطی مهر 
شهر اقدامی نمایید. با تشکر

915...358
با سالم  و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطف 
کنین معصومیه پایین  اگه جزئی از شهر هست اندکی به 
زیباسازی و جدول کشی خیابان البرز هم رسیدگی کنن 
درسته منطقه محرومه و فاقد هرگونه امکانات از قبیل 

فضای سبز، سالن ورزشی و... 
939...915

محمودآبادی - مدتی است که در همسایگی برخی از ما صدای واق 
 واق به گوش می رسد، صدایی که برخی ها را به لعن و نفرین وا می دارد 
و برخی هم با لبخندی تلخ از زندگی الکچری سگ خانگی 
همسایه شان با خود دردهای نهفته از بی پولی شان را واگویه 
می کنند. ابتدا خیال می کردم، معضل نگهداری از سگ های 
قیمتی و چرخاندن آن ها در خیابان و پارک های شهر مخصوص 
ثروتمندانی است که نمی دانند با پول هایشان چه بکنند، اما 
بعد از اندکی جست و جو متوجه شدم برخی از افرادی که به 
لحاظ مالی آنچنان هم مرفه نیستند، روی چشم و هم چشمی 
های خاکستری بی پایه قاطی این جریان شده اند. جواد ساکن 
خیابان معلم بیرجند است و دوستانی در تهران دارد که از طریق 
آنها گاهی برای سگ خانگی اش دارو می خرد! او به قدری به 
این سگ وابسته است که وقتی درباره بیماری ها و هزینه های 
مالی که سربار زندگی اش شده، می پرسم می گوید »خیالی 
نیست«. البته جواد فقط سگش را در مغازه اش می برد و به 
گفته خودش این سگ گردانی نیست، اما می گوید نمی توان 
که حیوان زبان بسته را در خانه محبوس کرد!!! سامان یکی دیگر 
از افرادی است که دو سال است یک سگ تزئینی دارد، او مجرد 
است و تمایلی نیز به ازدواج ندارد. درباره وابستگی به سگش می 
گوید: هر وقت به مهمانی دعوت می شوم یا قراری با دوستانم 
دارم آنها می گویند حتما سگت را هم بیاور و در بیشتر مواقع 
جاهایی که نمی توانم سگم را ببرم سعی می کنم خودم هم نروم.

 هزینه نگهداری یك سگ
 متاسفانه حضور این حیوانات خانگی در زندگی انسان ها آن قدر 
زیاد شده که حاالحتی در جای صاحبان شان  به خواب می روند، 
شاید نحوه بیان خبرنگار آوا کمی چندش آور باشد اما باید باور کنیم، 
این موضوع چنان در سایه بی برنامگی و بی توجهی مسئوالن 
پیش رفته که دیگر بسیاری از جوانان البته در شهرهای بزرگتر، 
حتی تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند!  از هزینه های این 
سگ از نوع نژاد تریر می پرسم؛ وی هزینه های نگهداری سگ 
 را تشریح می کند و می گوید:» باال است«، اما آن طور نمی گوید 
باال که یعنی از سر ناچاری می پردازد، بلکه از سر رغبت و عالقه 
این هزینه را می پردازد و حتی اگر بیشتر هم باشد، اشکال ندارد. 
سعید، سگ را عضوی از خانواده می داند که هرچه برای آن هزینه 
کند الزم بوده و ادامه می دهد: نگهداری سگ بسیار پرهزینه است 
اما می ارزد؛ تمام خستگی هایم بعد از یک روز پرمشغله با یک 
ساعت بودن با سگم فراموش می شود و انگار انرژی تازه ای می 
گیرم. به گفته وی اگرچه هزینه های باالی نگهداری، درمانی و 
تربیتی سگ باتوجه به تورم و قیمت ها مدام در حال تغییر است 
او قیمت های نگهداری از سگ 5 ماهه تریر را به نرخ های زیر 
توضیح می دهد که در هر ماه بین 700 هزار تومان تا یک میلیون 
و 700 هزار تومان خرج روی دست صاحب سگ می گذارد، غذای 
خشک دو یا سه بسته در ماه و هر بسته 90 هزار تومان، مصرف 
روزانه فیله مرغ هر سه روز یک تا یک و نیم کیلو، هزینه های 
پزشکی در صورت نداشتن واکسن و فقط برای کوتاه کردن مو، 
ناخن و انجام چکاپ 100 تا 150 هزار تومان در ماه، هزینه مصرف 
ماهانه ویتامین های رشد 80 تا 100 هزار تومان، مایع شست 
و شو 30 هزار تومان در ماه، در صورت مریض شدن حداقل 
هزینه پزشکی و یک چکاپ 200 تا 250 هزار تومان، هر دوره 
واکسیناسیون 400 هزار تومان، هزینه های هدیه ای که سگ ها 
برای ترغیب به یادگیری بیشتر و سریعتر هر ماه باید بگیرند شامل 
عروسک، مواد خوراکی و ... بین 60 تا 100 هزارتومان،به همه این 
هزینه ها البته در تهران و مشهد چیزهای دیگری هم افزوده می 
شود که هنوز در بیرجند وجود ندارد. مثال  هزینه مربی سگ برای 
کسانی که خودشان وقت ارائه آموزش ندارند بین 200 تا 300 
هزار تومان در ماه، هزینه مهد )محلی برای نگهداری حیوانات 
در روزهایی که صاحبش سرکار یا مسافرت است( برای افراد پر 
مشغله ماهانه دست کم 300 تا 350 هزار تومان در ماه و . . .  شرح 
حال وابستگی جواد و سامان به سگ شان محدود به همین چند 
نفر نیست؛ واقعیت موجود می گوید در چند سال گذشته تعداد 
افرادی که با سگ هایشان زندگی می کنند بیشتر شده است، البته 
برخی صاحبان سگ ها هستند که چندین فرزند دارند و این طور 
نیست که همه صاحبان سگ های خانگی تمایلی به بچه دار شدن 
نداشته باشند و اگرچه آمار دقیقی از تعداد خانواده ها یا افرادی که 

سگ های خانگی در شهرهای ایران دارند، ارائه نداده ولی نگاهی 
به افرادی که در خیابان های شهر سگ به دست قدم می زنند 

خود گویای گسترش این پدیده است.

شکست ارتباط انسانی 
دکتر علیرضا احمدیان روانشناس و رفتارشناس معتقد است: 
با  آمده  وجود  به  حیوان  با  انسان  ارتباط  از  امروز  که  سبکی 
سبک تاریخی ارتباط انسان با حیوان متفاوت و از سر رابطه 
دلبستگی از جنس عاطفی است که نگران کننده خواهد بود. 
به گفته وی، وقتی انسان ها در ارتباطات شان با انسان های 
دیگر، خود را شکست خورده ببینند، حس کنند سرشان کاله 
با  ارتباط  اند به سمت  رفته، یا مورد سوء استفاده قرار گرفته 
موجوداتی مثل حیوان یا حتی از جنس ثروت اندوزی و حوزه 

های دیگر روی می آورند،کسانی که سگ ها یا دیگر حیوانات 
را در خانه نگه می دارند این حیوانات را موجوداتی مثل انسان 
ها و حتی بهتر از انسان می پندارند که به دیگران آزار نمی 
رسانند، باوفا هستند و جای خالی تنهایی هایشان را در زندگی 
پر می کنند. از نگاه آنان، حیوانات موجوداتی هستند که احساس 
دارند، به انسان ها وابسته می شوند و وابستگی می آورند، ُغر 
نمی زنند و مثل انسان ها هم دعوا نمی کنند، در کل به زعم 
این افراد، تحمل این نوع حیوانات راحت تر از بعضی انسان ها 
است؛ یا بهتر بگوییم به زعم این دسته از افراد، هزینه های 
ارتباط با حیوانات بسیار کمتر از ارتباط با برخی انسان های دیگر 
است، لذا آن را انتخاب می کنند. آغاز تالش برای بقای نسل 
در غرب با گرایش به نگهداری از حیوانات در خانواده ها به 
جای فرزندان، تهدید موضوع مهم نسل آوری از اهمیت بسیاری 
برخوردار شده به طوری که این موضوع حتی در دنیای غرب 
هم که آغازگر گسترش چنین پدیده هایی به شمار می رود 
این روزها محل بحث و جنجال قرار گرفته است. در کشورهای 
غربی االن جنجال برای افزایش میل به فرزندآوری در میان 
شهروندان شان محل بحث و نزاع قرار دارد و یکی از نمونه های 
آن تولید کارهای سینمایی به ویژه در قالب پویا نمایی است که 
می توان به فیلم بچه رئیس)The Boss Baby( اشاره کرد. 
این فیلم در قالب پویانمایی رایانه ای سه بعدی آمریکایی سال 
2017 اکران شد و خیلی حرف و حدیث با خود داشت زیرا در 
آن نسبت به آنچه در این کشورها اتفاق افتاده و سگ ها جای 
فرزندان را در خانواده ها گرفته اند هشدار جدی داده می شود.

سگ در زندگی انسان 
وقتی زندگی ایرانیان و حتی دیگر انسان های جوامع گوناگون 
دنیا را بررسی می کنیم، می بینیم زندگی حیوانات به ویژه سگ 

ها در کنار انسان ها موضوع تازه ای نیست. همواره در طول 
تاریخ این دسته از حیوانات در کنار انسان ها زندگی مسالمت 
آمیز داشته اند اما با این تفاوت که نوع این ارتباط، کیفیت و 
اندازه سهم زندگی حیوانات در زندگی انسان ها دگرگون شده و 
به شکل کنونی درآمده است، تا بوده سگ ها به عنوان چشمان 
بینا، بیدار و حیوانات باوفا مراقب مردم، خانه و کاشانه شان بوده 
اند؛ سگ های نگهبان گله و خانه افراد که مراقبت از جان انسان 
ها و دام هایشان را برعهده داشته اند. در این میان سگ های 
شکاری هم بوده اند که در شکار به صاحبان شان کمک می 
کرده اند اما در طول تاریخ سابقه نداشته سگ ها اینقدر هزینه 
روی دست صاحبان شان بگذارند، در رختخواب صاحبان شان 
جا و سهمی داشته باشند یا دارای این میزان از وابستگی عاطفی 
و روحی - روانی با صاحبان شان باشند و جای فرزندان شان را 

هم در برخی خانواده ها بگیرند. این وابستگی عاطفی با حیوانات 
یا هزینه های میلیونی برای خرید سگ های خانگی درحالی 
است که هر از چندگاهی ویدئوهایی مبنی بر آزار حیوانات توسط 
برخی ایرانیان نیز منتشر می شود که روح شهروندان را می 
آزارد، یا حتی گاهی در شهرها کودکانی را می بینیم یا درباره 
زندگی افرادی می شنویم که به نان شب شان محتاج هستند،یا 
زنان سرپرست خانواده ای که باید برای خرید داروی فرزندان 
شان هزار درد را تحمل کنند. به طور کلی می توان گفت که 
نسبت جایگاه حیوانات در زندگی انسان ها به طور کلی به هم 

خورده است.

معضالت  بهداشتی  
یکی از معضالت مهم بهداشتی کشور که بار مالی زیادی نیز بر 
دوش وزارت بهداشت گذاشته است اپیدمی بیماری های مشترک 
بین انسان و دام است. اپیدمی هایی که بارها صدای آن را در گوشه 
و کنار این کشور شنیده ایم. تغییر شیوه زندگی و البته ورود فرهنگ 
های غربی به طرز غیر قابل کنترلی در زندگی برخی از ما ایرانی 
ها باعث شده در بخشی از تالش های وزارت بهداشت کمک 
هایی نیز از دامپزشکان و فرهیختگان گرفته شود. داشتن حیوانات 
خانگی هرچند ممکن است در ابتدا بسیار دوست داشتنی به نظر 
آید اما وقتی این نگهداری وارد فازهای طوالنی می شود نیاز به 
مراقبت های مهم بهداشتی دارد. عالوه بر اینکه هنوز در کشور ما 
قوانین سختگیرانه بهداشتی برای نگهداری از حیوانات خانگی به 

خوبی اجرا نمی شود.

انصاف نیست
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر بیرجند نیز درباره این عارضه 
در شهر می گوید: نگهداری از سگ در خانه فقط برای تفریح ، البته 

به جز سگ های نگهبان ، سگی که چوپان کنار خود دارد، سگ 
های هالل احمر که برای کمک تربیت شده اند، سگ های مواد 
یاب نیروی انتظامی که مسایل امنیتی را دنبال می کنند و ... در 
اسالم مورد مذمت است.حجت االسالم عبدالرزاق نژاد می افزاید: 
این شیوه های زندگی نشان دهنده پولداری است چون همه می 
دانیم این سگ های چه قیمت های میلیونی دارند و هزینه نگهداری 
از آنها چقدر زیاد است. وی ادامه می دهد: در حالی که این افراد پول 
هایشان را در چنین زمینه هایی صرف می کنند، نه اینکه بخواهم 
جایگاه انسان ها را با سگ مقایسه کنم، اما باید بگویم خیلی ها برای 

تامین همان یک میلیون تومان مانده اند.
 پس نه انصاف است و نه عدالت که عده ای از ما پول و هزینه 
مان را صرف یک حیوان کنیم در حالی که می دانیم انسان های 
زیادی به این پول نیاز دارند. وی با اشاره به اینکه در همین شهر 

عده ای برای نان شب خود مانده اند،می گوید: عده ای در تامین 
داروهای خود و حتی کوچکترین نیاز هایشان مجبورند به سختی 
کار کنند آنگاه خانه هایی را می بینیم که میلیون ها تومان برای 
یک سگ خرج می کنند. وی از دستگاه های امنیتی خواست 
نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند تا از شایع شدن بیش 
از حد این موضوع در شهر جلوگیری شود.عبدالرزاق نژاد با اشاره به 
نکات اسالمی درباره سگ اضافه کرد: در اسالم دو حیوان داریم 
که نجس العین خوانده می شوند یکی سگ و دیگری خوک، 
علت این حکم اسالم نیز بیماری های سختی است که از طریق 
این حیوانات به انسان سرایت می کند و درمان های بسیار سختی 
در پی دارد. وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت همه نهادهای 
فرهنگی هر چه زودتر مقابله با این موضوع در دستور کار قرار 
گرفته و همه پیامدهای این رفتار غرب زده و به دور از انصاف و 

توجه به همنوع را مد نظر قرار دهند.

نتیجه یك پژوهش
پژوهشگران آمریکایی اعالم کردند: افرادی که از سگ  های 
خانگی نگهداری می  کنند به دلیل این  که اغلب پس از تماس 
با حیوان دست  های خود را نمی  شویند یا ممکن است این 
حیوان به رختخواب صاحب خود نیز راه پیدا کند، در بیشتر موارد 
میکروب  های سگ به افراد منزل منتقل شده و احتمال انتشار 

میکروب بین اعضای خانواده نیز بیشتر می  شود. 
دکتر کیت استنسکی)keith stanski( محقق دانشگاه ایالتی 
کنزاس در این باره گفته است: تحقیقات نشان می  دهد که 
تقریبا تمام کسانی که سگ دارند با سگ شان غذا می  خورند 
و بیش از نیمی از آن ها به این حیوان اجازه می  دهند که روی 
تختخواب کنار آن ها بخوابد. وی در ادامه تاکید کرد: آزمایشات 
نشان می دهد بسیاری از میکروب های مدفوع سگ، در اثر 

انگشِت صاحبان آن ها، وجود دارد. دکتر استنسکی همچنین 
دریافته است 10 درصد از افرادی که در خانه سگ دارند دارای 
زنجیره  های باکتریایی “ E coli “ هستند که هم در حیوان و 

هم در صاحب آن مشاهده می شود.

انواع بیماری های خطرناک
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز با تائید این یافته می 
گوید: کیست هیداتیک مهمترین مشکلی است که باید فردی 
که در خانه اش سگ نگهداری می کند، به آن توجه کند. البته 
این عارضه فقط از سگ های خانگی منتقل نمی شود، بلکه 
باید مراقبت کرد چون هر منطقه ای که سگ در آن رفت و 
آمد دارد ممکن است توسط مدفوع سگ به این انگل آلوده 
در  ما  همکاران  داد:  ادامه  اصغرزاده  محمد  دکتر  باشد.  شده 
مطب های دامپزشکی آنچه درباره نگهداری سگ از نوع غذا 
گرفته تا واکسن و رعایت موازین بهداشتی را به افرادی که 
مراجعه می کنند،  گوشزد می کنند، حتی برای این سگ ها و 
هر حیوان خانگی که تحت مراقبت های دوره ای دامپزشکی 
باشد شناسنامه صادر می شود، اما نباید فراموش کرد که خطر 
همیشه وجود دارد. چرا که این حیوان عامل بیماری های انگلی 
است. وی گری، کک و شپش را از مهمترین بیماری های انگلی 
خارجی برشمرد که از طریق این حیوان خانگی منتقل می شود 
و یادآور شد:کوچکترین سهل انگاری در مراقبت های بهداشتی 
از این حیوان می تواند یک اپیدمی گسترده را به وجود آورد.    

هیچ تضمینی نیست
رئیس گروه بیماری های واگیر در بیرجند نیز در گفتگو با آوا با 
اشاره به همه مراقبت های بهداشتی که از سوی دامپزشکی در 
این مسیر برداشته می شود، به این نکته تاکید دارد که »هیچ چیز 
100 درصد تضمینی نیست«.محمد رضا جمع آور می افزاید: در 
کل نگهداری از سگ با وجود بیماری های خطرناکی که می 
تواند به همراه داشته باشد پر خطر است. حتی اگر بگوییم سگ 
تمام واکسن های مورد نیاز را دریافته کرده، چه معلوم که در 
مواجه و قرار گرفتن در کنار سگ دیگری که دچار بیماری است 

به آن موارد پر خطر مبتال نشود؟
وی با اشاره به خطر بیماری هاری می گوید: در ابتال به بیماری 
هاری که به نظر من مرگ حتمی به همراه دارد بار مالی زیادی نیز 
برای مراکز بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی دارد. هرچند وی، شیوع 
شپش را به واسطه سگ های خانگی نمی داند اما بدتر از آن کیست 
هیداتیک است که بسیار خطرناک بوده و در نگهداری از حیوان باید 

مراقبت های الزم را به عمل آورد.

برخورد  قانونی
درباره  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
برخورد قانونی با سگ گردانی  تاکید  می کنددر خراسان جنوبی 
و شهر بیرجند نسبت به سایر شهرهای کشور که خبر آن را داریم 
این موضوع بسیار اندک است. سید محمد رضا سرافرازی تاکید 
می کند: اما برابر دستور مقام قضایی همکاران ما با افرادی که 
اقدام به سگ گردانی در خیابان می کنند برخورد می کنند. وی 
اضافه کرد: حتی اگر فرد توسط خودرو اقدام به سگ گردانی 
کند بر اساس همان حکم قضایی متخلف محسوب می شود، 
خودروی او متوقف و حتی ممکن است به پارکینگ منتقل شود. 
در گذشته حیوانات در کنار انسان ها زندگی می کردند، اما محل 
نگهداری آنها طویله بود، با رشد شهرنشینی این ارتباط از بین 
رفت، در این هیاهوی شهرنشینی انگار نگهداری از حیوانات 
خانگی به یک تب اجتماعی تبدیل شده است و متاسفانه در حال 
گسترش است. این که چرا جوانان ما ترجیح می دهند تنهایی 
شان را با حیوانات خانگی پر کنند،یا چرا عده ای از آنها طوری 
با حیوانات خانگی شان برخورد می کنند که انگار فرزندان شان 
هستند، نیاز به تحقیقات زیادی ندارد چرا که خالء های عاطفی 
تنها پاسخ روشن جامعه شناسان به بروز و ظهور این پدیده در 
ایران است، حال انگار این خالء های عاطفی عالوه بر پیامدهای 
اجتماعی موجب پیامدهای بهداشتی نیز شده است. چرا که در 
همین بیرجند مشاهده شپش آن ها در مهدها و مدارس شهر 
خبر از بحران های بهداشتی می دهد که باید مسئوالن بهداشتی 

به آن حساس تر باشند.

همسایه هایی که آدم نیستند

نت
نتر

س: ای
عک

آگهی مزایده شماره 98/1  - فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت برگ 
درخواست شرکت در مزایده ، به مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی واقع در بیرجند- انتهای مدرس - میدان جماران - مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثرتا پایان وقت 
 اداری مورخ 98/03/30 به دبیرخانه مدیریت خراسان جنوبی به آدرس فوق تسلیم نمایند. بازگشایی پاکات درتاریخ 98/04/01 رأس ساعت 9 صبح  در محل ساختمان مدیریت خراسان جنوبی انجام خواهد شد

و حضور شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری درتاریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.  
توضيحات:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که مي بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 200/000 ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به 
هیچ وجه مسترد نخواهد شد(. 3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگي بوده و درپاکت الک و مهر شده )در 
 بسته(تسلیم گردد. 4- ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امكانپذیر مي باشد. 5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مي باشد. 
6- در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد. 7- در پیشنهادهای خرید به صورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت 

بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد. 8- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد. تلفنتماس:32445033

مساحتعرصهشرحرديف
)مترمربع(

مساحتتقريبي
اعيان)مترمربع(

قيمتپايه
شرايطپرداختتوضيحات)ريال(

1

عرصهواعيانساختمانوسوله
صنعتیواقعدرشهرستانطبس،
فيروزآباد،شهرکصنعتی،پالک

ثبتی387/2اصلی

536419067/700/000/000

ملکباوضعموجودواگذارمیشودوکليه
هزينههایمترتبهبهعهدهخريدارمیباشد

برندهمزايدهموظفاستکليهضوابطو
مقرراتشهرکهایصنعتیرارعايتنمايد

25درصدنقد،مابقیدراقساط60
ماههباکارمزد12درصددرقالب

عقدقرارداداجارهبهشرطتمليک

2
عرصهواعيانساختمانوسولهو
ماشينآالتواقعدرمودابتدای

روستایمرتوندپالکثبتی1163/381
ملکباوضعموجودواگذارمیشودوکليه24051956/8611/270/000/000

هزينههایمترتبهبهعهدهخريدارمیباشد

25درصدنقد،مابقیدراقساط60
ماههباکارمزد12درصددرقالب

عقدقرارداداجارهبهشرطتمليک

مدیریت بانك تجارت خراسان جنوبی

آگهی مزایـده

شرکت سیمان باقران در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از 
طریق مزایده عمومی با باالترین قیمت به فروش برساند.

توضيحاتواحدتعدادشرحرديف
عدد70بشکهخالی1

عدد46بشکهسربازضايعاتی2
کارتنوپالستيکضايعات3

3500
ميزانذکرشدهتقريبیکيلو

میباشد

عدد36تراورس15*30*260سانت4
عدد260تراورس15*30*130سانت5
7بشکهروغنسوخته،3بشکه15روغنضايعاتی6

بشکهضايعاتمازوت،5
بشکهگريسمستعمل

عالقمندان برای دریافت اسناد مزایده می توانند از 98/03/18 به مدت 7 روز به دفتر 
مرکزی این شرکت به آدرس : خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند، خیابان غفاری ، بیست 

متری یاس ، شرکت سیمان باقران، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است متقاضیان برای بازدید از اقالم مزایده می توانند به آدرس کارخانه واقع 
در شهرستان درمیان، 34 کیلومتری جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل 73،کارخانه 

سیمان باقران مراجعه نمایند. همچنین هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

                                                                                                شرکت سیمان باقران



موفقیت و انرژی

گذشته، گذشته!

به دنبال جمع آوری واکنش های 
خوش بینانه باشید

مانند یک کشاورز که از زمین زراعی خود مراقبت می 
کند شما هم وظیفه دارید تا از خوش بینی خود مراقبت 
کرده، آن را آبیاری کنید، غذا بدهید و در صورت لزوم 
هرس نمایید. همه ما در زندگی خود شاهد روزهایی 
بودیم که بدبینی به سراغ مان آمده، همیشه باید با 
حقیقت مواجه شوید و مراقب باشید تا تخیل و تفکرات 
پوچ و منفی ذهن تان را اشغال نکنند. حدس و گمان 
را کنار بگذارید و با مسائل و مشکالت منطقی برخورد 
کنید. از خود بپرسید توانایی انجام چه کارهایی را دارید 
تا با پاسخ به آن احساس قدرت بیشتری در وجودتان 
ایجاد شود. باید به حقایق رجوع کنید و به دنبال گزینه 

های متفاوت باشید تا  در دام آفات مخرب نیفتید.

 مدام به گذشته نگاه نکنید

گذشته مهم است اما نه به اندازه امروز و زمان حال. 
مدام به آن چیزي که در گذشته اتفاق افتاده فکر 
نکنید، براي امروز زندگي کنید. تنها چیزي که نمي  
توان تغییر داد، گذشته است. با بازگشتن به گذشته 
چه کاري را از پیش مي  برید جز از دست دادن زمان 
حال؟ آینده هم که هنوز نیامده و در راه است، بنابراین 
تنها من و شما امروز را داریم. پس بیایید از امروز لذت 
ببریم. بگذارید گذشته بگذرد و براي آینده برنامه  ریزي 

کنید.
ذهن  تان را زنده نگه دارید: حل جدول، چیدن پازل، 
همیشه  سرگرمي  یک  کردن  جور  زبان،  یادگیري 
ممکن نیست، اما راه  هایي هستند براي ورزش دادن 
مغز. گشت و گذار در وب  سایت  ها و کسب اطالعات 
جدید مي  تواند مغز شما را تکان بدهد، در حالي که اگر 
هر  روزتان مثل دیروز بگذرد، ناگهان به خودتان مي 
 آیید و مي  بینید شما مغزي دارید که 20 سالي است 
به روز نشده. با این مغز کهنه نمي  توانید همپاي آدم  
هاي امروز باشید. آدم  هاي به روز که تفاوت سني 
با شما ندارند اما به دلیل اطالعاتي که دارند با شما 
موجب  که  است  فاصله  همین  گرفته  اند،   فاصله 
مي  شود احساس پیري و کهنگي به شما دست بدهد.
مروري بر اخبار داشته باشید: الزم نیست ریز به ریز 
جزییات اخبار اقتصادي، سیاسي و فرهنگي را بدانید 
اما با مروري کلي بر اخبار مي  توانید موضوعاتي براي 
صحبت کردن با دیگران پیدا کنید. به روز بودن در 
زمینه سالمت، مد، کامپیوتر، سیاست و اقتصاد جالب 
است. شما مي  توانید خبرهاي جدید درباره روش  هاي 
جدید پزشکي را به اعضاي خانواده و همسایه  تان 
منتقل کنید و همیشه حرفي تازه براي گفتن داشته 
باشید، حرف  هایي که شما را در یادشان ثبت مي  کند 
و آن ها همیشه شما را با خبرهاي تازه به یاد مي  آورند. 

قارچ سرشار از آنتی اکسیدان 
و ویتامین است

قارچ  خواص زیادی برای سالمتی دارد و سرشار از 
آنتی اکسیدان ها، ویتامین های گروه B و پتاسیم است، 
اما مقداری حرارت الزم است تا این مواد مغذی آزاد 

شوند و بتوانند اثر کنند. ضمنا قارچ خام به سختی هضم 
می شود و یکی از متراکم ترین منابع سم طبیعی به نام 
آگاریتین است. مطالعات گوناگونی نشان داده اند آگاریتین 
خاصیت کارسینوژنیک )سرطان زایی( دارد، اما پختن 
قارچ، این ترکیبات را از بین می برد، بنابراین می توانید با 

خیال راحت قارچ بخورید.

کلیه هایتان به دردسر
 افتاده اند، اگر گراتین باال باشد

بهترین راه تشخیص بیماری کلیوی، تست ادرار و خون 
است. در تست ادرار، پروتئین های خون،  باکتری ها و مواد 
معدنی که می توانند تشکیل سنگ کلیه بدهند بررسی 

می شوند. تست خون نیز می تواند فرآورده ای جانبی در 
عضالت به نام کراتین را شناسایی کند.کراتین معموال 
توسط کلیه ها از بدن دفع می شود، اما زمانی که عملکرد 
کلیه ها دچار افت شده باشد، سطح کراتین در خون باال 
می رود.کلیه های ناسالم نمی توانند کراتین را به خوبی فیلتر 

کنند، در این زمان کلیه به دردسر افتاده است.

هنگام حمله صرع چه 
اقداماتی انجام دهیم؟

کنار فرد بمانید و مدت زمان تشنجش را بگیرید.آرامش 
خود را حفظ کنید، این کار کمک می کند اطرافیان تان 
نیز آرام باشند. حین تشنج با فرد به آرامی صحبت کنید 

و به او اطمینان خاطر بدهید تا کمکش کنید، هویت 
پزشکی او را چک کنید. زمان شروع تشنج تا پایان 
تشنج فعال را بگیرید.گرفتن مدت زمان تشنج کمک تان 
می کند متوجه شوید نیاز به اقدام اورژانسی هست یا نه. 
بیشتر تشنج ها دو سه دقیقه بیشتر طول نمی کشند، اما 
باز هم قابل پیش بینی نیست با پزشک هماهنگ باشید.

برای تسکین گلو درد
 یک تکه شکالت تلخ بخورید

شاید گاهی به طور ناخودآگاه دچار گلو درد شوید، در 
چنین مواقعی  دارو یا قرص مناسبی ندارید که مصرف 
کنید، اگر سرفه می کنید و احساس می کنید گلو درد 

دارید، یک تکه شکالت تلخ )با درصد باال( بخورید. 
به گفته  دانشمندان، شکالت می تواند سرفه را تسکین 
دهد و برای گلو درد حتی بهتر از دارو های رایج عمل 
از تکرار  به دلیل داشتن کاکائو  تلخ  کند. شکالت 
سرفه ها کم می کند و تاثیرگذاری اش بهتر از کدئین 

و شربت های شیرین سرفه است.

این زمان ها
 آب ننوشید!

اگر شکم تان را تا جایی که می توانستید ُپر کرده اید توصیه 
می شود آب ننوشید، چون این کار، معده  ُپر از غذای تان 
را انباشته تر می کند و موجب احساس نفخ و شکم درد 

می شود. اگر تازه جلسه  تمرین در باشگاه تمام شده یا 
همین دوی طوالنی مسافت تان به پایان رسیده، احتماال 
احساس تشنگی می کنید، زیرا مایعات زیادی از بدن تان از 
دست رفته است، اما شما نمی توانید مواد مغذی از دست 
رفته از بدن را صرفا با نوشیدن یک لیوان آب جبران کنید.  

بهتر است چیزی مانند آب نارگیل بنوشید.

یک همبرگر به  ظاهر ساده بیش از ۵00 کیلو کالری را در خود جا داده که معادل یک سوم از کالری الزم برای یک 
انسان با قد و وزن متوسط است. میزان چربی موجود در همبرگر 2۵ گرم است. بدن حداکثر به ۵0 گرم چربی در برنامه 
غذایی روزانه خود نیازمند است. فراموش نکنید که اغلب چربی های موجود در همبرگر از نوع چربی ترانس است که حتی 
میزان اندکی از آن، سالمت انسان را به خطر می اندازد. به مواد ذکر شده ۴0 گرم کربوهیدرات، ۱0 گرم قند و ۱000 
میلی گرم سدیم را اضافه کنید تا به راحتی متوجه شوید یک همبرگر به ظاهر بی خطر، یک بمب ساعتی خطرناک است. 
تنها ۱۵ دقیقه بعد از ورود همبرگر به سیستم گوارشی، جسم ما در تالش برای تبدیل کالری به انرژی، حجم زیادی از 
گلوکز را مصرف می کند که منجر به رها شدن انسولین در بدن انسان می شود. انسولینی که آن قدر زیاد است خود منجر 
به احساس گرسنگی دوباره می شود. تکرار این ماجرا در بلندمدت می تواند قدم های اولیه برای ابتال به بیماری دیابت باشد.

یکی از اصلی ترین بخش های کاهش وزن، رژیم غذایی است که با ایجاد تغییرات در اشتها و کالری سوزی کاهش وزن را 
سرعت می بخشد. از کم آغاز کنید: بدن نسبت به تغییرات ناگهانی عکس العمل خوبی نشان نمی دهد. اما اگر این تغییرات 
آهسته و پیوسته باشند، با آن سازگار شده و نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل، اگر می خواهید رژیم 
غذایی تان را تغییر دهید، بهتر است که از تغییرات کوچک آغاز کند. مثال الزم نیست که چند مورد از مواد غذایی را با هم به 

صورت ناشتا بخورید. از یکی آغاز کنید و کم کم به رژیم تان تغییرات الزم را بدهید.
متناسب با سبک زندگی تان پیش روید: به سبک زندگی و ذائقه تان نگاه کنید. به دنبال رژیمی باشید که با سبک زندگی و 
ذائقه جور در می آید. به عنوان مثال اگر درست کردن تخم مرغ برایتان سخت است، بهتر است که راه دیگری را امتحان کنید، 

در غیر این صورت، خیلی زود از رژیم تان خسته می شوید و آن را رها می کنید.

برای کاهش وزن به این نکات توجه کنیدمضرات همبرگر؛ این قاتل چرب و خوشمزه

چرا بعضي مي  گویند پرده ها را کنار بزن تا دلت باز شود؟ چند ساعت 
مي  توانید در خانه  اي تاریک دوام بیاورید؟ اگر تاریکي تمام نشود 
چه حالي پیدا مي  کنید؟ روان  شناسان مي  گویند: “زندگي در خانه  
هاي کوچک و کم  نور نه  تنها تنش  هاي خانوادگي را افزایش 
 مي  دهد بلکه حتي میل به جنایت و پرخاشگري را نیز افزایش 
مي  دهد.”شاید فکر مي  کنید مساله ارتباط بین نور و حاالت رواني 
انسان  ها بیشتر به باوري عامه شبیه است تا حقیقتي علمي، اما 
واقعیت این است که روان پزشکان سال  هاست این ماجرا را دریافته 
 اند و حتي معتقدند برخي انواع افسردگي مثل افسردگي فصلي در 
فصل  هاي پاییز و زمستان به دلیل کاهش نور دریافتي بدن و در پي 

آن کاهش هورمون مالتونین مغز رخ مي  دهند و بر همین اساس 
هم آن ها شیوه نور درماني را براي درمان این گروه از بیماران ابداع 
کرده  اند. نور نقش بسیار مهمي در آرامش افراد دارد و در زندگي 
آپارتماني این نعمت تا حدود زیادي گرفته شده است.گاهي زندگي 
در چنین خانه  هایي فرد را پرخاشگر و به انجام جرائم خشن ترغیب 
مي  کند. ساکنان این قبیل منازل، خانه را محیطي مناسب براي 
گذراندن اوقات فراغت نمي  دانند و از محیط خانه دلزده مي  شوند و 
تغییر در روحیات شان در کنار عوامل دیگري مثل فقر، نبود امکانات 
تفریحي در محیط زندگي، عدم بازدارندگي قوانین، تربیت نادرست 
و ناتواني در کنترل نفس باعث مي  شود براي تفریح به جرائمي 

خشن دست بزنند. ساکنان آپارتمان  هاي تاریک ناچارند به استفاده 
از نورهاي مصنوعي در طول روز روي آورند که سبب بیماري  هایي 
چون انواع سرطان  ها، به هم خوردن ساعت دروني بدن و ریتم  هاي 
رفتاري مثل ساعات خواب و بیداري، نامتوازن شدن حرارت بدن، 
بیماري  هاي رواني، تضعیف دستگاه ایمني و حتي کاهش قدرت 
دید مي  شود. همه این ها را گفتیم که بگوییم، پرده  ها را کنار بزنید 
و بگذارید نور پوست  تان را نوازش کند و اگر آپارتمان  نشین هستید 
و ساختمان  هاي بلند راه نور را به خانه بسته  اند، همین حاال از خانه 
براي پیاده  روي کوتاه بیرون بزنید، هیچ  کس و هیچ  چیز نمي  تواند 

خورشید را از ما بگیرد!

آرامش در خانه هاي پر نور

آیه روز

بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهان ها را در آسمان ها و زمین می  داند و هموست که همواره 
آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۶(

سخن روز

 وقتی یکی از درهای خوشبختی بسته می شود، در دیگری باز می شود، ولی اکثر ما آنقدر به در بسته خیره 
می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم. )هلن کلر(
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علم   - افقي:  ۱- سپاسگزاري 
تقسیمات  از   -2 شناسي  پرتاب 
 - درویش  کاله   - کشوري 
نوعي   -3 است  مادر  همان 
جواهر - فراواني - مقیم ۴- فرو 
بردن چیزي از راه گلو - دختر - 
معروف - نام اختصاري فدراسیون 
جهاني اسکي ۵- هنوز انگلیسي 
- گلبول - زن بسیار زیبا ۶- زن 
زیرین  چارچوب   - گندمگون 
خودرو - وظیفه و عمل 7- ظرفي 
قصیده  شاعر   - آبخوري  براي 
سراي عهد قاجاریه - نوعي خار 
قطره   - کاروان   - سنگین   -8
حرف    -9 باران  بسته  یخ  هاي 
چک   - زمستان  جامه   - عطف 
 - آذري  نام   -۱0 مسافرتي 
دیشب ۱۱-   - ممنوع  و  مقدس 
بهره مند - پول قدیمي - شمار 
۱2- کلمه شرط - هیزم - نشانه 
سلسله  نخستین   - مضارع  فعل 
پادشاهي ایران ۱3- آجر نصفه - 
و عقب  پسروي  دیگ جدولي - 
رفتن ۱۴- منحرف - خدمتکاران 
- معلوم و مشخص ۱۵- سرمربي 

 - هلند  فوتبال  سابق  کاپیتان  و 
روي پرتونگارانه در تصویربرداري 

تشخیصي پزشکي

عمودي: ۱- شهري حومه نمین 
ملعون  دلتنگي -  کاتالیزور 2-   -
تاریخ - از مرکبات 3- انتظار - یکي 
مخفف  نالوطي ۴-   - بقوالت  از 
خمیدگي   - و شک  - ظن  نیکو 
تألیف   -۵ نهانزا  دانه   - کاغذ 
کردن - ستون چهارگوش - فریاد 
تحقیرآمیز ۶- تکبر - متضاد بلي - 
آمادگي برای قبول امري 7- حرف 

یوناني - گوشتالو - خط باستاني 
کمبود   - بهاري  زیباي  گل   -8
مقتدا -  عالي مرگ 9-  درجه   -
اساس کار - رد پاي آب ۱0- مادر 
امام رضا )ع(  آماس - هر فصل 
زبان   - مشتري  قمر   -۱۱ یسنا 
کشور تزارها - دلگرم شدن ۱2- 
حشره سرخ - شهر برج طغرل - 
کافه - مرغ سعادت ۱3- جبران 
گود   - نظامي  واحد   - کردن 
۱۴-  زاپاس - ذخیره - نام ریلکه 
شاعر آلماني ۱۵- مسن - یکي از 

آیینهاي نوروز در تاجیکستان

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
اسرلیالراکسمات1
یمانکیزیفراسی2
سیجربلوسمنمس3
تیداهمهوتکیف4
اتهناخجنرارو5
داددرززرنرتسن6
گرپپاکعمتجم7
یکساانریااریگ8
مانمگیارژبم9
خیراتناویاهما1۰
ونمداهرتسبدن11
شنایبرایوانب12
قترنهشنهناسر13
دامنارتفاهدید14
مسیتامگیتسامان15

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵
به چند نفر خانم )آشپز و ظرفشوی( و یک 
آقا )سالن دار( برای رستوران نیازمندیم.  

۰۹۳۶۳۶۵۴۷۴۶ - ۳۲۳۴۲۳۱۵

به چند نفر نیروی )خانم و آقا( 
جهت کار در

 فست فود نیازمندیم.
۰۹۳۵۵۶۱۸۸۹۸

)۰۵۶( -۳۲۴۲۰۱۰۰

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: ۱۱ صبح الی 
۱۴و ۲۰/۳۰ الی ۲۲/۳۰
آدرس دفتر: نبش توحید 

۴۲- تقاطع محالتی

شرکت لبنیات پگاه 
جهت توزیع محصوالت خود 
در شهر طبس، بشرویه و 

شهربیرجند به تعدادی خودرو 
نیسان و ایسوزو یخچال دار 

نیاز دارد.متقاضیان می توانند 
جهت اطالع بیشتربا شماره 

۰۹۱۵۸۹۲۲۰۳۲تماس گرفته 
و یا به آدرس: بیرجند،بلوارآیت 

ا...عبادی،نرسیده به میدان
 ابن حسام)معصومیه(

 شرکت پگاه مراجعه نمایند.

شرکت لبنیات پگاه 
به ۲ نفر ویزیتورآقا با مدرک 
حداقل دیپلم برای شهرهای 
بیرجند و طبس نیازمنداست.

متقاضیان می توانندبا 
شماره۰۹۱۵۸۹۲۲۰۳۲تماس

 و یا به آدرس:بیرجند،بلوارآیت 
ا... عبادی،نرسیده به میدان
 ابن حسام مراجعه نمایند.

به چند نیرو جهت کار 
در ساندویچی  نیازمندیم. 

پیک موتوری یک نفر نیروی 
خدماتی خانم یک نفر شیفت 
صبح. نیروی آقا شیفت شب 

یک نفر
 خیابان پاسداران تقاطع 

محالتی، ساندویچ آقای میم  
۰۹۱۵۵۶۲۵۸۲۸
۰۵۶۳۲۴۲۵۴۴۸

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید به 
شماره پالک ۸۹۳ ب ۵۷ ایران ۵۲ به نام رضا 
عباسی به شماره ملی ۰۶۴۰۰۲۸۴۰۳ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط ۵ هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب ۱۰

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

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰-۳۲۴۴۷۱۱۰

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال - زمینی
تاریخ اعزام:  98/3/24

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتورآدرس: بیرجند- میدان شهدا- ساختمان آوا    تلفن: 32224113

و  مینی کیس های قدرتمند  اروپایی 
قبل از خرید حتما قیمت را از ما بپرسید

@ asbirjsnd  
www.asbirjand.ir

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

عسل طبیعی باقران بیرجند از تولید به مصرف
با تخفیف ویژه         مفتح ۲۹ - پالک   ۶۸ ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱
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۳۷ میلیارد ریال درآمد مالیاتی به حساب شهرداری ها واریز شد

ایرنا-مدیرکل امور مالیاتی گفت: از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در فروردین امسال، بیش از ۳۷ میلیارد ریال به حساب 
شهرداری های استان واریز شده است. نباتی افزود: از همین محل بیش از ۱۰ میلیارد ریال به حساب دهیاری ها، بیش از ۲ میلیارد ریال 

برای روستاهای فاقد دهیاری و بیش از ۳ میلیارد ریال برای هزینه کرد در نقاط عشایری استان به صورت مستقیم واریز شده است.

استان در هفته گذشته

*آیین سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 
و قیام خونین ۱5 خرداد عصر سه شنبه با حضور 
مسئوالن، طالب، روحانیون و اقشار مردم در مدرسه 

علمیه معصومیه بیرجند برگزار شد. 
*تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان 

نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی منعقد شد.
*متوفیان حوادث رانندگی در محور های مواصالتی 
خراسان جنوبی از آغاز امسال تا کنون، ۷5 درصد در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش دارد.
*مرحله نخست طرح انتقال آب از محمدشهر به بیرجند 
که هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت دارد در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد. 
*فرماندار درمیان گفت: ۱۷۷ طرح عمرانی گوناگون 
در این شهرستان با اعتبار بیش از ۲۱ میلیارد تومان در 

دست اجراست.
*معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
گفت: بیش از ۳۸۶میلیون تومان زکات فطریه و کفاره 

تاکنون در استان جمع آوری شده است.
*مهسا کدخدا والیبالیست خراسان جنوبی به هشتمین 

اردوی تیم ملی والیبال بانوان دعوت شد. 

اخبار کوتاه

 از تبدیل معامله قرن به مقاومت 
قرن تا درخواست های استاندار 

جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته    - آبادی  مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم 
ترین آنها می توان به تبدیل معامله قرن به مقاومت 
قرن، رونق اقتصادی در گرو مبارزه با مفسدان اقتصادی 
به عنوان تیترهای روز شنبه اشاره کرد. روزنامه های 
استان، دوشنبه به ماجرای پروژه زعفرانیه، درخواست 
های استاندار از رئیس قوه قضاییه و قفل بر ردیف 
اعتباری بیمارستان جدید بشرویه پرداختند. احداث ۲۰ 
هزار واحد مسکونی با همت جهادگران، ۱۳۰۰ پروژه 
برای بازآفرینی 49 محله استان، گفته ها و ناگفته 
های یک نماینده و خشکسالی همچنان در خراسان 
جنوبی می تازد، مهم ترین تیتر روزنامه های استان در 
روز دوشنبه بود. راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور 
رئیس قوه قضاییه مهم ترین رویداد هفته گذشته استان 
بود. در این راهپیمایی آقای رئیسی با بیان اینکه معامله 
قرن تبدیل به مقاومت قرن می شود، افزود: رویکرد و 
جریان مبارزه در سرزمین قدس بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران تغییر پیدا کرد و مجاهدین فلسطینی 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با یک راهبرد جدید 
وارد مبازره شدند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه 
دولتمردان در همه بخش ها باید تالش کنند بسترهای 
فسادزا را از بین ببرند، گفت: اگر در نظام بانکی، پولی، 
مالیاتی و اقتصادی منافذی وجود داشته باشد افراد 
سودجو سوء استفاده می کنند لذا باید در این راستا 
تالش مضاعف انجام گیرد. وی با بیان اینکه کسانی 
که در عرصه اقتصادی هستند باید در جهت تولید 
ملی تالش کنند، عنوان کرد: هر کارگاهی که امروز 
در کشور راه می افتد در جهت رونق تولید در کشور و 
قطع وابستگی به دشمن است.همچنین درخواست های 
استاندار از رئیس قوه قضاییه نیز مورد توجه خوانندگان 
قرار گرفت. در جلسه شورای اداری استان، معتمدیان 
چشم انتظاری مردم استان برای دیدار با مقام معظم 
رهبری را یادآور شد و گفت: اشتیاق مردم برای سفر 
رهبر معظم انقالب و دیدار ایشان در خراسان جنوبی را 
به معظم له اعالم کنید چرا که سفرهای با برکت ایشان 
در توسعه استان نقش بسزایی خواهد داشت. استاندار 
همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد طرحی برای استفاده 
توان سه قوه برای توسعه استان، افزود: به دنبال استفاده 
از اعتبارات صتدوق توسعه ملی برای توسعه همه جانبه 

خراسان جنوبی هستیم. 

حوادث

“خطبه های آدینه”

اندیشه »مقاومت«  قدرتمندترین سالح 
برای مبارزه با استکبار

بیرجند  موقت  جمعه  امام  نوفرستی  حجت االسالم 
مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان را از صفات 
برجسته امام خمینی )ره( مطرح و گفت: اندیشه مقاومت 
قدرتمندترین سالح برای مبارزه با استکبار جهانی است.

ملت ایران فقط در برابر خدا تسلیم می شود 
حجت االسالم عرب امام جمعه موقت سربیشه با بیان 
اینکه  از دالیل اصلی دشمنی استکبار با ملت ایران، 
طی نمودن خط مقاومت می باشد، گفت آمریکا به 
دنبال تسلیم کردن ملت ایران در برابر خود  است. وی 
خاطر نشان کرد: ملت ایران فقط در برابر خدا تسلیم  و 

سردمداران آمریکا این آرزو را به گور خواهند برد.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کاوش- 
استان،  مرزنشینان  سهم  گفت:  استانداری 
به  عیدفطر  آستانه  در  سوخت  فروش  از  حاصل 
شد.به  واریز  مرزنشین  خانوار  سرپرستان  حساب 
استانداری، روابط عمومی  از  نقل  به  و  آوا   گزارش 

مشیرالحق عابدی، به سومین مرحله پرداخت سهم 

مرزنشینان استان، حاصل از فروش سوخت اشاره 
کرد و افزود: این مهم در آستانه عید سعید فطر به 
حساب سرپرستان خانوار مرزنشین واریز شد. وی 
افزود: با توجه به تالش های مدیرعالی استان در این 
مرحله، مشابه مراحل گذشته مبلغ ۷۱4 هزار تومان 
به حساب سرپرستان خانوار مرزنشین واریز می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
جنوبی به راستی آزمایی انجام گرفته بر روی جامعه 
منتفعین این طرح اشاره کرد و ادامه داد: راستی آزمایی 
این طرح با مدیریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری انجام می پذیرد، به نحوی که ابتدا جامعه 
بخشداران  توسط  مررزنشین  خانواده های  آماری 

تایید فرمانداران  از  بخش های مرزی تهیه و پس 
شهرستان های مرزی، قابلیت اجرا دارد. عابدی اظهار 
همکاری  و  خداوند  به  توکل  با  کرد:  امیدواری 
دستگاه های متولی مرتبط از جمله شرکت پخش 
فرآورده های نفتی استان، شاهد افزایش توان مالی 
مرزنشینان و رونق اقتصادی مناطق مرزی باشیم.

محمودآبادی- هر چند سال ها ورزش و ورزشکاران 
این استان در تالطم های گوناگون بوده اند، اما انگار 
قرار است مدیرکل ورزش، امسال با حرکت در بخش 
های  گوناگون ورزش استان را دگرگون کند. البته باید 

رده بندی نهایی را دید، تا از دگرگونی خبر دهیم. 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی سه شنبه 
۱۳ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه نقش 
رسانه ها را در بررسی چالش های اجتماعی و اطالع 
رسانی غیر قابل انکار دانست و گفت: رسانه ها در 
تبیین مسائل و موضوعات نقش مهمی دارند.عالوه 
بر این رسانه مهم ترین عامل در تبیین عملکردهای 
هر سازمان و راه انتقال مطالبه های حوزه مخاطبان 
متوازن  توزیع  مهران سرپرست  است.  مدیران  به 
امکانات را از جمله سیاست های این اداره کل عنوان 
کرد و افزود: جنس فضای فکری و تفکر حاکم بر 
نوع اجرای برنامه ها، مشکالت و موانعی را در هر 
جامعه ایجاد می کند که رفع آنها نیازمند وجود مدیری 

آگاه و مطالبه گر است.
 وی با بیان اینکه اصالح تفکر و اصالح شیوه ها  
از ویژگی های مدیر هنرمند است، ادامه داد: باید از 
نگاه هر مدیر تمام مناطق و جامعه یکسان دیده شود 
و توزیع امکانات و فرصت ها متوازن صورت گیرد. 
سرپرست، خراسان جنوبی را دومین استان ورزشکار 
سازمان یافته در کشور اعالم کرد، چرا که حدود 
4۰۰ هیئت شهرستانی و استانی در آن وجود دارد 
که ظرفیت بسیار مناسبی در توسعه ورزش استان 
دارد. وی ادامه داد: سال گذشته ۲5 میلیارد تومان 
اعتبارات ملی داشته ایم که این میزان در سال جاری 

افزایش چشمگیری داشته که با توجه به برنامه هایی 
که داریم این نوید را می دهیم که اعتبارات امسال 
باعث توسعه امکانات و زیرساخت های ورزشی در 

استان خواهد شد.

اجرای ۱۵۵ پروژه ورزشی در استان
سرپرست، با بیان اینکه ۱55 پروژه ورزشی در خراسان 
جنوبی در حال اجراست، گفت: از این تعداد ۷۰ پروژه 
با همکاری خیران ساخته و اجرا می شود.وی مدعی 
است با کیفیت ترین پروژه های عمرانی کشور در 
خراسان جنوبی در حال اجراست و برای ادامه روند 
 ساخت و ساز به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است ، 
همچنین امسال با تخصیص اعتبار بخش اعظمی 
از پروژه های بزرگ به بهره برداری می رسد. افتتاح 
۱۲ چمن ورزشی طی ماه آینده، کلنگ زنی سالن 
تیراندازی استان، احداث استخر، احداث سالن دو هزار 
نفری در هر شهرستان، احداث چهار پروژه سالن و 
استخر در شمال شهر بیرجند از مهمترین برنامه های 

مدیرکل ورزش و جوانان  در سال جاری است.
خبر دیگر سرپرست درباره تعیین تکلیف اسناد راکت 
و مانده برخی پروژه ها ، از سال های گذشته بود که 
در این رابطه بدهی های سال های گذشته شامل پول 

آب مانده از ۱۲سال قبل، انشعابات غیر مجاز و ... رفع 
شده است. وی در پاسخ به مشکالت فنی برخی از 
پروژه ها مانند استخر قاین اعالم کرد: این موضوع با 
شکایت کیفری به مراجع قضایی ارجاع می شود.عالوه 
بر این استخر سربیشه نیز امسال با رفع نواقص به بهره 

برداری خواهد رسید. 

افزایش سرانه ورزشی شهرستان ها
بیان  با  و جوانان خراسان جنوبی  مدیرکل ورزش 
اینکه سرانه ورزشی در شهرستان ها فاصله زیادی با 
مرکز استان دارد، افزود: همچنین توزیع امکانات در 
شهرستان های زیرمجموعه و جدیدالتاسیس به خوبی 
انجام نشده است. سرپرست از هدف گذاری افزایش 

سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان ها خبر داد و 
افزود: در زمان حاضر سرانه ورزشی ۰.4 درصد بوده که 
امید است تا پایان سال ۱4۰۰ به تعادل نزدیک شویم.

امنیت  توسعه  اعتبارات  از محل  کرد:  عنوان  وی 
شهرستان های  برای  اعتباری  کشور  شرق  پایدار 
هنوز  اما  شده  گرفته  نظر  در  یافته  توسعه  کمتر 
با اشاره  پیگیر تخصیص این اعتبار هستیم. وی 
به ورزشگاه ۱5 هزار نفری غدیر بیرجند نیز اعالم 
کرد: این پروژه باید به عنوان بخشی از دارایی های 
استان حفظ شود، بر این اساس نگاه درآمدی به این 
پروژه وجود ندارد. سرپرست با بیان اینکه با توجه 
به واقع شدن استادیوم در بستر رودخانه، اعتباری 
برای محافظت پروژه در برابر سیل احتمالی پیش 
بینی شده است، افزود: خواستار تعریف خط اعتباری 
سوی  از  استادیوم  نگهداری  و  حفظ  برای  ویژه 
سازمان بودجه و برنامه ریزی استان هستیم. مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید 
استادیوم غدیر را فرزند ناخوانده استان بدانیم، اظهار 
کرد: پیست موتورسواری و سالن پنج هزار نفری 
است. غدیر  ورزشگاه  توسعه  جزئیات  از  بخشی 

اسکواش در نگاه بین المللی 
سرپرست با بیان اینکه اتمام پروژه سالن اسکواش 
نیازمند سه میلیارد تومان اعتبار است، گفت: نمایندگان 
مسابقات بین المللی اسکواش در دی ماه   امسال برای 
ارزیابی به خراسان جنوبی سفر می کنند.وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی رتبه پنجم کشوری در ورزش همگانی، 
روستایی و عشایری دارد، افزود: وزارت ورزش به دنبال 

این امر است که انتخابات هیئت ورزش همگانی را 
از قاعده خارج و تبدیل به انتصابی کند. سرپرست با 
کرد:  اعالم  قهرمانی  ورزش  های  برنامه  به  اشاره 
طرح استعدادیابی در دوره یک و نیم ماهه با مبنای 
»مدرسه، معلم ورزش« در رده سنی ۱۰ سال به باال 
برای دانش آموزان خراسان جنوبی در حال اجراست.

جام خاوران بین المللی می شود
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه 
اختیارشان  در  اساس شاخص هایی که  بر  معلمان 
افزود:  قرار می گیرد، استعدادها را معرفی می کنند، 
همچنین تیم های ارزیاب استعدادهای شهرستانی را 
شناسایی کرده و بعد از تست های پیش بینی شده، 
برای شرکت در المپیاد ورزشی آموزش داده می شوند.
وی با بیان اینکه به دنبال ارتقای دانش و توانایی 
مربیان و داوران ورزشی هستیم، اظهار کرد: در سال 
جاری شرکت در لیگ های ورزشی بزرگساالن از 
اولویت های اداره کل ورزش است. مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: هر باشگاهی که به 
لیگ بزرگساالن کشوری وارد شود، یک سوم یا یک 
دوم هزینه هایش را تأمین اعتبار خواهیم کرد.وی با 
اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای توسعه 
شطرنج استان نیز ادامه داد: از سال آینده جام خاوران 
بین المللی شده و وارد تقویم فدراسیون می شود تا هر 
ساله در بیرجند برگزار شود.سرپرست با بیان اینکه 
قول بر زمین مانده در حوزه ورزش استان نداریم، 
افزود: آئین تجلیل از قهرمانان استان ۲۳ خرداد در 

بیرجند برگزار می شود.
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عیدی استاندار به مرزنشینان

حرکت دو ضرب در ورزش استان 

 برپایی نمایشگاه کتاب “یار مهربان” 
در  فرهنگسرای جهاددانشگاهی

از  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون  مقدم-  دادرس 
برپایی نمایشگاه کتاب “یار مهربان” در فرهنگسرای 
ابن حسام جهاددانشگاهی استان خبر داد. وی ادامه داد: 
این نمایشگاه با هدف معرفی آثار نویسندگان و مولفان 
استان، ترویج  فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی 
آسان عالقه مندان به کتاب  های نویسندگان استان برپا 
خواهد شد. مرادی بیان کرد: در این نمایشگاه ۱۲۰ اثر از 
نویسندگان خراسان جنوبی در معرض نمایش و فروش 
گذاشته می  شود. وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه 
از ۲۰ تا ۳۰ خرداد جاری از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ در 

معرض دید عالقه مندان است.

۱۰ هکتار از پوشش گیاهی منطقه 
حفاظت شده شاسکوه در آتش سوخت

تسنیم- رئیس اداره محیط زیست شهرستان زیرکوه 
گفت: در اثر سهل انگاری گردشگران و آتش ایجاد 
هکتار  شاسکوه ۱۰  شده  حفاظت  منطقه  در  شده 
از این مراتع و پوشش گیاهی این منطقه در آتش 
سوخت. صادقی اظهارکرد: در منطقه حفاظت شده 
شاسکوه ۱۰ هکتار از این مراتع و پوشش گیاهی 
اثر  در  آتش  این  سوخت،  آتش  در  منطقه  این 
سهل انگاری گردشگران شعله ور که حوالی ظهر به 
از اعالم  مسئوالن محیط زیست گزارش شد.پس 
این آتش سوزی به محیط زیست بالفاصله نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری 
اسفدن، بخشداری شاسکوه، نیروی انتظامی، هالل 
احمر و جمعی از اهالی آبیز، اسفدن، میرشاه و شیخعلی 

به منطقه اعزام و آتش مهار و خاموش شد.

 خودروی حامل سوخت قاچاق
 طعمه حریق شد

رئیس پلیس راه  استان گفت: بر اثر واژگونی و حریق 
خودروی سواری در محور نهبندان - زاهدان، راننده 
خودرو جان باخت. سرهنگ رضایی افزود: ساعت ۱۰ 
و 5۷ دقیقه پنجشنبه گذشته بر اثر واژگونی سواری پژو 
در کیلومتر ۳5 محور نهبندان به زاهدان راننده خودرو بر 
اثر حریق جان خود را از دست داد. وی تصریح کرد: 
خودروی حادثه دیده حامل سوخت قاچاق بوده است. 
وی  گفت: علت حادثه ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 
ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شده است.

تسهیالت ساخت مسکن روستایی افزایش یافت
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: به استناد ماده 
۳۰ آیین نامه اجرایی مدارس، دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت 
نام دانش آموزان به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب 
های درسی ممنوع و هر نوع تخلف احتمالی در این زمینه بر 
عهده مدیران مدارس است. واقعی در گفتگو با ایرنا، افزود: طبق 
این آئین نامه برگزاری هرگونه آزمون، مصاحبه ورودی و شرط 
معدل هم در مدارس مجاز نیست تا دانش آموزان به دالیل 
مذکور از ثبت نام محروم نشوند. وی ادامه داد: بر اساس این آئین 
نامه فقط مدارس در ارتباط با وجوه اختیاری کمک های مردمی، 
فعالیت های فوق برنامه، سرویس ایاب و ذهاب، لباس فرم و 

لباس کارگاهی با هماهنگی انجمن اولیا مربیان مدرسه و رعایت 
سایر قوانین و مقررات پس از سال تحصیلی، مجاز به برنامه 
ریزی خواهند بود.واقعی اظهار کرد: ۲ هزار و ۷5۰ مدرسه در 
خراسان جنوبی از ابتدای خرداد 9۸ آماده ثبت نام دانش آموزان 
در سه  دوره ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم هستند. وی 
یادآور شد: ثبت نام دانش آموزان ابتدایی از اول تا آخر خرداد و 
متوسطه اول و دوم از اول تا پایان تیر امسال ادامه خواهد داشت. 
والدین می توانند هرگونه تخلف در ثبت نام مدارس را به شماره 
۳۲4۲4۷۳4 اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره 

کل آموزش پرورش خراسان جنوبی اطالع دهند.

دریافت وجه هنگام ثبت نام دانش آموزان، ممنوع
 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی از مصوبه 
افزایش میزان تسهیالت ساخت مسکن  برای  هیئت دولت 
روستایی به چهارصد میلیون ریال خبر داد و گفت: به زودی این 
تسهیالت به بانک های عامل برای پرداخت ابالغ خواهد شد. به 
گزارش ایسنا، آسمانی مقدم، در جلسه هماهنگی احداث 5 هزار 
واحد مسکونی در خراسان جنوبی از محل تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ، اظهار کرد: از محل تفاهم نامه همکاری مشترک 
سازمان برنامه و بودجه با  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  پنج هزار 
واحد و با کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز پنج هزار واحد مسکونی 

در  خراسان جنوبی احداث خواهد شد. وی بیان کرد: برای احداث 
هر واحد مسکونی ۲5۰ میلیون ریال تسهیالت بالعوض توسط 
سازمان برنامه و بودجه و ۲5۰ میلیون ریال نیز تسهیالت قرض 

الحسنه پرداخت خواهد شد.
افزایش  برای  از مصوبه هیات دولت  بنیاد مسکن  مدیرکل 
میزان تسهیالت ساخت مسکن روستایی به چهارصد میلیون 
ریال خبر داد و افزود: به زودی این تسهیالت به بانک های 
عامل جهت پرداخت ابالغ خواهد شد. وی ادامه داد: از محل 
اعتبارات مسکن محرومین تاکنون ۱۲۱۲ نفر شناسایی و ۶۰۰ 

نفر تاکنون ۷۲ نفر قرارداد منعقد کرده اند.
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 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 
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  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳11۷1۷

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط1۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری 1۲(
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  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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۰۰ درب اتوماتیک سید) مدرن برتر(

فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳۲۴۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸۴۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

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

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
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ضرغامی: »پرستوبازی«
 در قاموس ما نیست

عزت ا... ضرغامی نوشت:پرستو بازی مثل سالح کشتار 
جمعی، در قاموس ما نیست. به رغم انتقاداتم به برخی 
شیوه های امنیتی اطالعاتی، معتقدم که این ممنوعیت 
از نقاط قوت و قابل افتخار آنان است. مطلعم که آمار 
می شود.  منتقل  سیاسیون  به  دیگران،  پرستوهای 

رئیس جمهور با  استعفای
 بطحایی موافقت کرد

 حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با استعفای 
سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش موافقت 
کرد.گفتنی است براساس برخی گمانه زنی ها ، دلیل 

استعفا شرکت در انتخابات مجلس است.

چمران: متأسفانه مشی امام )ره(
 در دولت فعلی وجود ندارد

به  توجه  گفت:  جمنا  شورای  عضو  چمران  مهدی 
مستضعفین، دشمن ستیزی و دوری گزینی از اشرافیت 
جزو خط مشی های اصلی و اساسی امام )ره( بوده، ولی 
متأسفانه مشی امام )ره( در دولت فعلی زیاد وجود ندارد.

دو جریان اصولگرا و اطالح طلب 
برای ایجاد وفاق ملی تالش می کنند

محسن رهامی یک فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: 
تاکنون جلسات مختلفی بین سیاسیون و دانشگاهیان و 
اطالح  و  اصولگرا  جریان  دو  با  مجلس  نمایندگان 
طلب برای ایجاد یک وفاق ملی صورت گرفته است.

اگر از تعهدات خود در برجام بکاهیم 
هیچ کس نمی تواند ما را مالمت کند

رئیس جمهور گفت: امروز پس از یک سال صبر 
راهبردی اگر از تعهدات خود در برجام بکاهیم هیچ 
کس نمی تواند ما را مالمت کند، اما باید از امکانات 

این توافقنامه در برابر متخلفین استفاده کنیم.

رئیس جمهور باید بتواند با  اختیارات 
ویژه درباره مسائل تصمیم بگیرد

محمود واعظی درخصوص اختیارات ویژه برای رئیس 
جمهور گفت: رئیس جمهور باید بتواند درباره مسائل 
سریع تصمیم بگیرد لذا اگر مسئله را تحت این عنوان 

مطرح کردند، به همین خاطر است.

آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز، 
مؤدب تر از گذشته به سواالت

 سپاه پاسخ می دهند!

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
چگونگی عبور آمریکایی ها از تنگه هرمز اظهار کرد: 
آمریکایی ها  مؤدب تر از گذشته به سواالت پاسداران 
نیروی دریایی سپاه پاسخ می دهند و هنوز شاهد تغییر 

لحن یا رفتار متفاوتی از سوی آن ها نبودیم.

وعده معاون شریعتمداری برای
 راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان

 مهر- معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال 
ایرانیان حداکثر تا نیمه تیر ماه خبر داد و گفت: با 
پیاده سازی این سامانه اطالعات تمام افراد در سن 
کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء 
از اشتغال  اینکه بخشی  به  با اشاره  می شوند. وی 
از  یکی  کرد:  تاکید  است،  »غیررسمی«  کشور، 
ایرانیان،  اشتغال  جامع  سامانه  مهم  مزیت های 

شناسایی اشتغال غیررسمی است.

مجازات های بانکی برای 
دارندگان چک برگشتی

مهر- اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی 
مجازات های بانکی در انتظار اوست که بر مبنای آن یک 
فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب 
جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را 
نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی در 
گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرد که اگر یک فرد چک 
برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید 
نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیالت نیز وجود ندارد؛ 
بنابراین کسی که چک صادر می کند باید حواسش جمع 

باشد که می تواند آن را پاس کند یا خیر.

حقوق ایام مرخصی زایمان
 را از تامین اجتماعی بگیرید

وحدت  رأی  صدور  با  اداری  عدالت  دیوان  تسنیم- 
رویه ای اعالم کرد: پرداخت حقوق و فوق العاده  های 
زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش های غیردولتی 
خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و 

کارفرمایان در این زمینه تکلیفی ندارند.

خبر خوش درباره قیمت گوشت

 ایسنا- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد 
که در سال جاری تاکنون حدود ۳۷ هزار تن انواع گوشت 
قرمز وارد شده و با توجه به شرایط بازار افزایش قیمتی در 

این بخش در سال جاری نخواهیم داشت.

نحوه قسط بندی مالیات
 بر خرید سکه اعالم شد

که  فروشی  پیش  های  سکه  خریداران  تسنیم-   
مشمول پرداخت مالیات شده اند، می توانند نسبت 

به قسط بندی مالیات خود اقدام کنند.

آمارهای  به  اشاره  با  ای  ا... خامنه  آیت  حضرت 
رسمی که نشانگر افول اقتصادی آمریکا و کاهش 
عجیب تأثیرگذاری آمریکا در اقتصاد جهانی است، 
اقتدار  نیز  سیاسی  عرصه  در  کردند:  خاطرنشان 
آمریکا افول کرده که انتخاب فردی با مختصات 
آقای دونالد ترامپ، واضح ترین و بهترین نشانه 
افزودند:  ایشان  آمریکاست.  سیاست  افول  برای 
سپرده شدن سرنوشت بیش از سیصد میلیون نفر 

جمعیت آمریکا به دست فردی که در مورد تعادل 
فکری و روانی و اخالقی او ابهامات و تردیدهای 
جدی وجود دارد، دلیل آشکاری بر افول سیاسی 
و اخالقی آمریکاست. رهبر انقالب اسالمی یکی 
دیگر از نشانه های سقوط اخالقی دولت آمریکا را، 
حمایت این دولت از جنایات رژیم صهیونیستی در 
سرزمین های اشغالی و نیز حمایت از جنایت چند 
دولت در یمن و کشتار مردم این کشور، دانستند 

و خاطرنشان کردند: در زمینه اجتماعی نیز آمریکا 
گرفتار مشکالت عدیده ای از جمله آمار باالی قتل 
و جنایت، گرسنگی، اعتیاد و خشونت است که در 
چنین شرایطی، رئیس جمهور آمریکا به ظاهر برای 
ملت ایران دلسوزی و آرزوی خوشبختی می کند 
اما باید به او گفت بروید اگر می توانید مشکالت 
خودتان را حل کنید. حضرت آیت ا... خامنه ای 
افزودند: این موارد گوشه ای از واقعیات اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی دولتی است که برای ملت ایران 
شاخ و شانه می کشد. رهبر انقالب اسالمی با تأکید 
بر اینکه در کنار شناخت واقعیات جبهه دشمن، 
باید توانایی ها و واقعیات خودمان را نیز به خوبی 
بشناسیم، گفتند: البته ما مشکالت اقتصادی داریم 
و مسئوالن هم در حد توان خود به دنبال حل این 
مشکالت هستند، اما موضوع مهم این است که با 
وجود مشکالت اقتصادی، بن بست نداریم. حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: مشکالت کشور، هر یک 
دارای علل مختلفی است اما این مشکالت موجب 
بن بست در کشور نشده اند و بلکه به عکس، ما 

در حال پیشرفت هستیم. ایشان با اشاره به انواع 
ترفندهای دشمنان خاطرنشان کردند: آنها گاهی 
تهدید می کنند و گاهی تطمیع؛ مثل همین َمرد 
ایران  گفته  که  آمریکا  رئیس جمهور  اخیر  رِندِی 
با همین رهبران کنونی نیز می تواند به پیشرفت 
های بزرگی برسد. یعنی رهبران کنونی ایران! ما 
حاضریم  و  کنیم  براندازی  را  شما  نمی خواهیم 
شما را هم قبول کنیم، بنابراین ناراحت نباشید.

را  آمریکایی ها  اقدام  این  اسالمی  انقالب  رهبر 
»زرنگ بازی سیاسی« تعبیر کردند و افزودند: البته 
این حرف درست است که اگر رهبران و مسئوالن 
کنونی ایران، کمر همت ببندند، آستین ها را باال 
بزنند، مجاهدت کنند و شب و روز نداشته باشند، 
نحو  به  امکانات  از  و  کنند  همزبانی  و  همدلی 
شایسته استفاده کنند، قطعاً و بدون شک پیشرفت 
شرط  اما  شد،  خواهد  نصیب  بیشتری  های 
پیشرفت این است که آمریکایی ها، نزدیک نیایند.

زرنگ بازی  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
سیاسی رئیس جمهور آمریکا، مسئوالن جمهوری 

اسالمی و ملت را فریب نخواهد داد. نباید اجازه 
قدم  آنها  قدم  شوند،  نزدیک  آمریکایی ها  داد 
و  پا گذاشته اند، جنگ  نامبارکی است و هر جا 
برادرکشی یا فتنه یا استثمار و استعمار و تحقیر 

ایجاد کرده اند.

فلسطین به مردم فلسطین
 بازخواهد گشت

پیشنهاد  یادآوری  با  ا... خامنه ای  آیت  حضرت 
ساکنان  از  نظرخواهی  برای  اسالمی  جمهوری 
مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین 
نظام  چارچوب  درباره  فلسطینی  آوارگان  از 
ملت  مبارزه  کردند:  تأکید  کشور  این  حکومتی 
فلسطین باید تا روز پیروزی ادامه پیدا کند و به 
لطف الهی در این مبارزه مسالمت آمیز و انسانی 
و مورد قبول همه ُعرف های عاقل عالم، ملت 
آن  جوانان  و  بود  خواهد  نهایی  پیروز  فلسطین 
روز را خواهند دید که کشور فلسطین به مردم 

فلسطین بازخواهد گشت.

زرنگ بازی سیاسی آقای ترامپ، نمی تواند ایران را فریب دهد

ایسنا- مصوبه دولت درباره بهای آب و برق از 
از  یکی  و  دارد  حکایت  مصرف ها  کم  تشویق 
مکانیزم های این تخفیف آن است خانوارهایی 
پایین- آن ها  ماهانه  برق  یا  آب  مصرف  که 

 تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول 
خرداد تا پایان شهریور در مقایسه با دوره مشابه 
سال قبل مصرف خود را کاهش می  دهند، در 
کنند،  پرداخت  می خواهند  که  آینده ای  قبوض 
بستانکار می شوند. اواخر نخستین ماه سال بود 
بهای آب و  که مصوبه دولت درباره »افزایش 
ابالغ   »۱۳۹۸ سال  اردیبهشت  ابتدای  از  برق 
شد. نخستین بند این مصوبه شامل حال همه 
مصرف کنندگان آب و برق می شود و از افزایش 
ساالنه هفت درصدی بهای آب شرب و برق از 
ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ می گوید. مصوبه 
پرمصرف ها  به  اختصاصی، هم  به طور  مذکور 

پرداخته و هم به کم مصرف ها، در دومین بند 
این مصوبه آمده است: با هدف مدیریت مصرف 
بر  عالوه  غیرضروری،  مصارف  بازدارندگی  و 
میزان افزایش موضوع بند )۱( این تصویب نامه، 
از ابتدای خردادماه، ساالنه ۱۶ درصد به خالص 
صورتحساب آب و برق مصارف خانگی )بدون 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  آبونمان،  احتساب 
مصرف  الگوی  باالی  مشترکین  عوارض( 
بند  این  دیگر طبق  عبارت  به  افزوده می شود. 
پرمصرف ها تا ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند 
داشت. این در حالی است که طبق بند پنجم این 
مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه 
آن ها پایین تر از الگوی مصرف بوده و در بازه 
پایان شهریور، در مقایسه  تا  اول خرداد  زمانی 
با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش 
مصرف  میزان  به  تخفیف  مشمول  می دهند، 

کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

کم مصرف ها مشمول تخفیف می شوند
دفتر  مدیرکل   - سیدزاده  علی  راستا،  این  در 
شرکت  درآمد  بدون  آب  کاهش  و  مدیریت 
مهندسی آب و فاضالب کشور - در گفتگو با 
ایسنا، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران که در 
۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷ ابالغ شد، اظهار کرد: در 
این مصوبه موضوعاتی در بحث الگوی مصرف 
در حوزه آب و برق مطرح شد. الگوی مصرف 
آب مطابق تبصره چهار بند پ ماده یک قانون 
که  روستایی  شرب  آب  سازی  بهینه  توسعه 
شده  مصوب  مجلس  توسط   ۱۳۹۴ سال  در 
در  و  ابالغ  تعیین،  نیرو  وزارت  توسط  است، 
در  و  پیشنهاد  آبی  کم  با  سازگاری  کارگروه 
نهایت مصوب شد. وی ادامه داد: با این مصوبه 

هیئت وزیران این اجازه به شرکت های آب و 
پیاده  را  الگوی مصرف  که  داده شد  فاضالب 
سازی کنند. در بند پنج این مصوبه صراحتًا ذکر 
آن ها  آب  مصرف  که  خانوارهایی  است  شده 
پایین تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی 
اول خرداد تا پایان شهریور در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش دهند، 
مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته 
با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد. یعنی به 
مشمول  داشته اند،  که  مصرفی  کاهش  میزان 

تخفیف می شوند.

کم مصرف ها از دولت
 بستانکار می شوند

بدون  آب  کاهش  و  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  درآمد 

داد:  توضیح  مذکور،  تخفیف  مکانیزم  درباره 
یکی از مکانیزم های این تخفیف آن است که 
می خواهند  که  آینده ای  قبوض  در  مشترکان 
پرداخت کنند، بستانکار می شوند. این یکی از 
مشوق هایی برای مشترکان و خانوارهایی است 
که به نوعی مدیریت مصرف و رعایت الگوی 
مصرف را داشته باشند. در واقع مشترک معادل 
حجمی که مصرف را کاهش داده است مشمول 

تخفیف خواهد شد.

کم مصرف کنید تا بستانکار شوید!

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز دوشنبه 98/03/20 راس ساعت17:00 در محل سالن خانه 
 معلم» مجتمع فرهنگیان« برگزار می شود.لذا  از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید 

راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی
2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال1397

3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
4- تصمیم گیری در خصوص ساختمان اداری

5- تعیین و تصویب مبلغ حق ورودی اعضای جدید و حق عضویت ساالنه اعضای سازمان
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای اطالعیه های سازمان

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی www.tax.gov.ir۱۵۲۶ حداکثر خردادماه سال جاری می باشد. 

توجه: شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شناسه آگهی:
۴۸۸۷۵۱

             آگهـی مناقصـه             تاریخ انتشار: 9۸/03/۱۸
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود پانزده میلیون لیتر 
فرآورده نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت 
 یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد: از روز 98/03/18 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/04/03 و یا 
مراجعه به سایت سازمان به نشانی http://www.sk-hrm.ir مراجعه نمایند.

محل تحویل اسناد: بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس - پالک 45 
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 98/04/04 - در محل سازمان همیاری 

شهرداریهای استان خراسان جنوبی 
مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شرکت در مناقصه 400.000.000 ریال به صورت فیش واریزی 
و یا ضمانت نامه بانکی با دوره 6 ماهه به حساب شماره 0105802286007 سازمان همیاری 

شهرداریهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند. 

شرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر 1

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر 2
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر 3
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 4

مالحظات: 1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. 2- سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. 3- مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت 

جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آگهی مجمع عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: ۱0۸۶۱۷۸۸۱۸3         شماره ثبت : 3

به استناد صورتجلسه مورخ 98/3/9 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومي عادی از کلیه  اعضای محترم 
 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه 98/4/11 
در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم )ص( واقع در فاز 2 کوی امیرالمومنین )ع( تشکیل 
خواهد شد حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی(  برابر ماده 
28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضوریابند 
ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی 
 مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالتنامه را تکمیل نماید. برگ وکالت نمایندگی 
تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از 

برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1397 -  اتخاذ 
تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت در سال 1397-  اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و سود سهام و تقسیم 
آن طبق اساسنامه -  تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده شرکت -  تصویب بودجه پیشنهادی در سال 
1398 - تعیین مبلغی بابت باز پرداخت سهام اعضای مستعفی - اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از 
بانک ها -  اتخاذ تصمیم پیرامون حسابرسی سال 1397 - انتخاب 5 نفر عضو اصلی  و 3 نفر علی البدل برای 

3 سال مالی -  انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس


