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حذف قبوض کاغذی؛
فواید و ضررها 

گسترش روز  به  روز   ارتباطات 
می یابد و  تعریف های جدیدی نیز  
به همراه می آورد. کشورهای بسیاری 
جلو  به  قدم  ارتباطات  عصر  همپای 
می گذارند و ساختارهای قدیمی را با 
سودآور  و  بهینه  و  جدید  های  روش 
برخی کشورها هم  کنند.  عوض می 
چند سالی عقب اند و یا هنوز برخی 
حوزه هاشان لنگ می زند! شاید ایران 
اگر  که  کشورهاست  همین  از  یکی 
نخواهیم مسائل را به موضوعاتی چون 
دهیم،  ربط   ... و  بودن  سومی  جهان 
باید قبول کنیم ساختارهای منقرض 

شده  ... مشروح در صفحه 2
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جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26

 فشـار خـون بـاال معمـوال بـدون عالمـت اسـت.

جنـاب آقـای مهنـدس آذری
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان سرپرست مخابرات منطقه خراسان جنوبی

 که نشان از تعهد، تخصص و شایستگی شما در عرصه ارتباطات می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

مدیرعامل و کارکنان شرکت فنی و مهندسی صنایع گستر گلشن - 
 پیمانکار نگهداری سیستم های موبایل، انتقال و دیتای استان خراسان جنوبی

جناب آقای حسن خسروی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 شهردار منطقه دو بیرجند
 که نشان از درایت و لیاقت شما بزرگوار در تصدی
 مقام جدید می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم. 

خانواده های خسروانی 

ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای 

از روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/26 انجام می شود 

الزم به ذکر است دیپلمه های نظری رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و 
 ریاضی فیزیک نیز می توانند در آزمون رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام
 نمایند. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران )سپیده کاشانی( در رشته های کاردانی

  نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطالعات، حسابداری بازرگانی،  حسابداری مالی ، حسابرسی ، 
پوشاک،معماری،شهرسازی،فرش  طراحی  دوخت،  گرافیک،انیمیشن،طراحی 

دستباف،مربی کودک و مدیریت خانواده دانشجو می پذیرد. 
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سنجش

 www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

آگهی مزایده خودرو اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 
شرح در صفحه 2

اداره کـل پزشکـی قانونـی خراسـان جنوبـی
آزمایشگاه  و  تشریح  سالن  در  تخصصی خود  کادر  تکمیل  جهت 
قصد به کارگیری نیروی طرح تعهد خدمت پیراپزشکی )با شرایط: 

مرد و بومی استان( را دارد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات به اداره 
کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی واقع در سایت اداری مراجعه و یا با شماره 

۳2۴۰۰۰2۳ داخلی ۱۳۵ تماس حاصل نمایند.

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه کربالئیه حمیده کوهستانی 
»کارمند استانداری و همسر محمد عشقی موحد« 

جلسه ترحیمیامروزیکشنبه۹۸/۳/۱۹ازساعت۱۷الی۱۸درمحلمجتمع
فرهنگی-مذهبیمحبانالزهرا)س(واقعدرمیدانشهدا برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های داغدیده

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 
 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری / تلفن: 92-۳2۴۰۰۳9۰( در نظر دارد: اجرای پروژه های 
عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، 
پایهوظرفیتآزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳9۸/۳/22 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 
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سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7۳۰62۰۰9۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

خراسان جنوبی. 
2-محلتحویلاسناد:سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

۳- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

بزرگخاندان
مرحوممغفور

حاج محمد سردار 
را به اطالع تمامی دوستـان و همشهریـان 

عزیز می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده
امروزیکشنبه۹۸/۳/۱۹ساعت۱۵
الی۱6ازمحلسالنبهشتمتقین

)غسالخانه(برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های سردار
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حذف قبوض کاغذی؛
فواید و ضررها 
* امین جم

ارتباطات روز به روز گسترش می یابد و تعریف 
های جدیدی نیز به همراه می آورد. کشورهای 
به جلو می  ارتباطات قدم  بسیاری همپای عصر 
های  روش  با  را  قدیمی  ساختارهای  و  گذارند 
جدید و بهینه و سودآور عوض می کنند. برخی 
کشورها هم چند سالی عقب اند و یا هنوز برخی 
از  یکی  ایران  شاید  زند!  می  لنگ  هاشان  حوزه 
همین کشورهاست که اگر نخواهیم مسائل را به 
ربط   ... و  بودن  سومی  جهان  چون  موضوعاتی 
دهیم ، باید قبول کنیم ساختارهای منقرض شده 
است. داشته  نگه  خود  بدنه  در  هنوز  را  زیادی 

ساختارهایی که وقت بسیاری از ما را ساعت ها 
بیهوده هدر داده و بروکراسی شدیدی ایجاد کرده 
است. بروکراسی که بخشی از آن به خاطر نبود 
شفافیت و همچنین نظام دقیق و چارچوب مند 

اطالعات است.
پرونده هایی که گم می شوند یا به خاطر جابجایی 
ها آسیب می بینند و یا ... ! این داستان ها شاید 
کشورهای  برای  دیگر  که  است  سال  چندین 
تازه  دردهای  ما  برای  اما  و  شده  خاطره  جهان 
ای است. دردهایی که هر چند وقت قولی برای 
انتخاباتی  شعار  حتی  و  شود  می  داده  آن  بهبود 
نشده  عمل  موفق  باید  که  آنچنان  اما  شود  می 
است. حضور وزیر جوان ارتباطات گویا همراه با 
تغییرات تازه ای است و جریان دولت الکترونیک 
سرعت گرفته است. یکی از این مصداق ها شاید 
ها  سال  که  است  کاغذی  قبوض  حذف  شروع 

وعده داده می شد. 
 ، جوان  وزیر  های  گفته   طبق 
در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و 
نفع  به  تومان صرفه جویی  میلیارد  تلفن، ۱۴۴۰ 
به سال  آمار مربوط  این  البته  کشور خواهد شد. 
 ... و  و دالر  فعلی کاغذ  با وضع  و  است  گذشته 
مطمئنا چشمگیرتر هم می شود. اما با همه این 
اوصاف ، هر تغییری تبعاتی دارد و دغدغه هایی 
برای برخی دلسوزان مردم ایجاد می کند. درباره 
جلوه  مسئله  همین  هم  کاغذی  قبوض  حذف 
بررسی  آن  گوناگون  ابعاد  باید  که  است  یافته 
شود.البته نه بررسی که منجر به توقف کار شود، 
اینکه تبعات احتمالی منفی  بلکه راهکاری برای 
آن کاهش یافته و مدیریت شود. شاید در وضع 
فعلی اقتصاد ایران ، مهمترین و بارزترین چالش 
موجود ، بیکاری افرادی است که مسئول توزیع 
قبوض در شهرها بوده اند. طبق شنیده ها ، توزیع 
قبوض کاغذی به شکل قراردادی با شرکت های 
 خصوصی انجام می گرفته و عمال این نیروها ، 

کارمند رسمی یا پیمانی دولت نیستند.
خود  ساله  چندین  شغل  روی  حال  هر  به  اما   
حساب کرده و مطمئنا قطع این بخش درآمدی، 
با  که  ای  ضربه  آنهاست.  برای  سنگینی  ضربه 
برسد  حداقل  به  تواند  می  مسئوالن  درایت 
حذف  از  حاصل  سود  از  بخشی  تخصیص  با  و 
و  شود  جلوگیری  افراد  این  بیکاری  از   ، قبوض 
در  و  مشخص   ، حاصل  منابع  این  وضع  البته 
که  به طور شفاف خرج شود  مردم  منافع  جهت 
مهمترین  و  بهترین  جدید  اشتغالزایی  هم  باز 
حذف   ، مجموع  شود.در  می  محسوب  اولویت 
قبوض کاغذی یک باید است که از هر جنبه ای 
بررسی شود فواید خاص خود را دارد.اما منوط به 
اینکه مسئوالن پاسخی شفاف و مطمئن در برابر 
از  ها  نگرانی  و  باشند  داشته  مردم  دغدغه های 

تبعات این اتفاق هر چند خوب ، از میان برود.

ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان آغاز شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی لبیک، حجت االسالم مطهری پور، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعالم کرد: ثبت نام بیست 
و یکمین دوره از عتبات دانشگاهیان از روز شنبه ۱۸ خرداد ماه، در سایت لبیک به نشانی www.labbayk.ir آغاز شده است. 

متقاضیان تشرف به عتبات عالیات می توانند در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به ثبت نام اولیه و شرکت در قرعه کشی اقدام کنند.

دلیلی ندارد مقابل اروپا صبور باشیم

حمیدرضا ترقی با انتقاد از تعلل اروپایی ها در گام جدید 
برجامی ایران گفت: دلیلی ندارد همچنان صبور باشیم.

صددرصد  ویژگی های  احمدی نژاد
 منفی نبود؛خاتمی اهل ادب بود!

ویژگی های  صددرصد  گفت:  کوهکن  حسن 
احمدی نژاد منفی نبود ما حتی نمی گوییم صفر تا صد 
خاتمی هم منفی بوده به هر حال آقای خاتمی یک 
ویژگی داشته که شاید بعضی از دیگران نداشتند که از 

جمله آن ادب و احترام و تواضع ایشان است.

زنگنه: نه باندبازم، نه رفیق باز

زنگنه در مصاحبه اخیر خود با بیان اینکه فراموش 
کرده ایم دشمن ما آمریکا و اسرائیل هستند، گفت: حرف 
و حدیث هایی همچون اینکه بیژن زنگنه اهل رفیق بازی 
و باندبازی است، تهمت و افترا از سوی کسانی است که 
دست شان از خرید و فروش نفت کوتاه  شده است ولی 
به قیمت جان و آبرویم نمی گذارم پول ملت را ببرند.

دستاوردهای موشکی
 ایران فتوشاپ است!

ایران در  امور  آمریکا در  نماینده ویژه  برایان هوک 
آزمایش های  تصاویر  شد  مدعی  مضحک  ادعایی 
موشکی و جنگنده های ایرانی محصول فتوشاپ است.

 CFT دلیلی برای دفاع از پالرمو و
ندارند، آسمان و ریسمان می بافند!

مقابل  در  اگر  آقایان  گفت:  شریعتمداری  حسین 
کنوانسیون  دو  مخالفان  منطقی  و  علمی  استدالل 
پالرمو و CFT که بارها به وضوح مطرح شده پاسخی 
دارند ارائه بدهند و اگر ندارند که تاکنون نداشته اند چرا 
آسمان و ریسمان می کنند و کلیات ابو البقاء می بافند؟!

 رقیبی برای اصالح طلبان نمی بینم

گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  زیباکالم،  صادق 
شعار “اصالح طلب و اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” یک 
واقعیت تلخ است که برای اولین بار در دی 96 توسط 
معترضین سر داده شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده 
است. اما من رقیبی را برای جریان اصالح طلب در 

سپهر سیاسی ایران نمی بینم.

حرف زدن با روحانی فایده  ندارد

صادق خرازی با بیان اینکه  من صحبت هایی با روحانی 
داشته ام ولی فکر می کنم دیگر تأثیرگذار نیست ، گفت: 
آقای روحانی اعالم می کند که امکانات و ظرفیت و 
اختیاراتش همین است. در صورتی که زمان انتخابات 
 وقتی می خواست رأی بگیرد این حرف ها را نمی زد.

به  هر حال صحبت کردن فایده ای ندارد.

معامله دالر در کانال 13هزار تومان

صرافی های بانک ها روزگذشته قیمت دالر را برای 
فروش به مردم، با افزایش نسبت به آخرین روز قبل 
از تعطیالت، ۱3 هزار و 2۰۰ تومان اعالم کردند. این 
صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱3 هزار و ۱۰۰ 

تومان خریداری می کنند.

زمان توزیع کارت کنکور
 کارشناسی ارشد مشخص شد

حاوی  ارشد  کارشناسی  آزمون  در  شرکت  کارت 
اطالعات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون 
سایت  در  ماه  خرداد   2۰ دوشنبه  روز  از  داوطلبان 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی 
www.sanjesh.org قرار می گیرد. در آزمون 
کارشناسی ارشد امسال تعداد 6۱۴ هزار و 6۵3 نفر 
و 2۴  روز های 23  آزمون  این  و  اند  کرده  شرکت 

خردادماه برگزار می شود.

اعالم قیمت کتب درسی
 برای سال تحصیلی جدید

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، قیمت کتب درسی در مقاطع 
برای سال تحصیلی 9۸-99  را  تحصیلی مختلف 
اعالم کرد. به گفته علی باقرزاده ، درصد رشد قیمتی 
کتب درسی بسیار کم است به طوری که در دوره 
ابتدایی 9 درصد، متوسطه اول ۸ درصد و متوسطه 
دوم با توجه به تعداد و تنوع کتب کاردانش و فنی 
و حرفه ای حدود ۱9 درصد است. وی افزود: قیمت 
کتب درسی دوره ابتدایی از ۱6 هزار و ۱۰۰ تومان تا 

2۷ هزار تومان متغیر است.

سکه و طال در مسیر گرانی

دیروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت های روز کاری 
قبل در قیمت ۴ میلیون و 6۱۵ هزار تومان و سکه بهار 
آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴93 هزار تومان معامله 
شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون 
و ۵9۵ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 692 هزار 
تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۱۰ هزار 

تومان به فروش رفت.

مصوبه جدید کمیته خودرو/ مجوز 
پیش فروش خودروسازان صادر شد

عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از مصوبه جدید کمیته خودرو برای پیش فروش 
خودرو از سوی خودروسازان خبر داد و اظهار کرد: 
کمیته خودرو موافقت کرده خودروسازان به ازای 
تحویل هر خودرو از تعهدات خود، خودروی جدید 

برای سال بعد از آن پیش فروش کنند.

در حالی که مصوبه دولت درباره افزایش ۱۸ 
درصدی حقوق همه کارمندان دولت با انتقادات 
جدی از سوی نمایندگان مواجه و خالف قانون 
بودجه 9۸ دانسته شده است، مرکز پژوهش های 
مجلس نیز در گزارشی ضمن بررسی تطبیقی 
قانون بودجه 9۸ و مصوبه اخیر دولت، تصریح 
کرده که در این مصوبه به قانون مجلس بی 
توجهی شده است. به گزارش خراسان، طبق 
قانون بودجه سال 9۸ )بند »ی« تبصره ۱2( 
دولت مکلف شد حقوق کارمندانش در سال 
9۸ را با فرمول“۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد” 
افزایش دهد. به این معنی که به حقوق همه 
حقوق بگیران دولت ابتدا رقم ۴۰۰ هزار تومان 
افزوده می شود و به جز آن، دولت بر اساس 
وضعیت مالی خود می تواند تا ۱۰ درصد دیگر 

به حقوق کارمندان بیفزاید. منظور مجلس از 
برای  پلکانی  این مصوبه، تدوین نوعی نظام 
کمک به حداقل بگیران بود، به گونه ای که این 
گروه شاهد افزایش ۴2 درصدی دریافتی خود 
خواهند بود و دریافتی حداکثربگیران هم حدود 
۱۱ درصد رشد می کرد. اما دولت در مصوبه 
خود مورخ 3۱ فروردین ماه امسال، این فرمول 
ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای 
همه )به جز مقامات( رشد ۱۸ درصدی را در نظر 
گرفته است. دولتی ها معتقدند نظام پلکانی در 
سیستم مالیاتی )با افزایش پلکانی مالیات( در نظر 
گرفته شده است و نیازی به اعمال مجدد آن 
در میزان افزایش حقوق سالیانه نیست. گفتنی 
است طبق مصوبه دولت، میزان افزایش حقوق 
مقامات هم ۱۱.3 درصد در نظر گرفته شده 

است. به این ترتیب حداکثر دریافتی حداکثر 
به  فراتر رفته و  تومان  از 2۰ میلیون  بگیران 
22 تا 23 میلیون و 6۰۰ هزار تومان می رسد 
که البته بعد از کسر مالیات حدود 2۵ درصدی 
به محدوده ۱۸.۵ میلیون تومان می رسد. این 
در حالی است که خالص دریافتی سال قبل 
پس از کسر مالیات حدود ۱۵.۸ میلیون تومان 
بود. اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
اخیر خود ضمن محاسبه میزان خالص دریافتی 
)بعد از کسر مالیات پلکانی( نشان داده است که 
فرمول دولت عالوه بر این که موجب نقض 
آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن 
هدف قانون گذار نیز شده است. طبق محاسبات 
این مرکز، فرمول دولت میزان افزایش حداقل 
با حدود 3۵ درصد و حداکثر  حقوق )خالص( 

بود. خواهد  درصد  حدود ۱6  )خالص(   حقوق 
بر اساس الیحه دولت میزان اولیه افزایش حقوق 
۱۸ درصد بود که در فروردین ماه این مصوبه به 
سه گروه مختلف تقسیم شده و میزان افزایش 
به صورت متغیر از ۱۱تا ۱۸ درصد تبدیل شد. 
بر اساس این مصوبه حداقل افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی مد نظر مجلس از سوی دولت اعمال 
خواهد شد. این درحالی است که حقوق مدیران 
با رقم 2۰ میلیون تومان )با احتساب ۱۱ درصد 
رشد ( به 22 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

چگونه دولت مصوبه افزایش حقوق ها را دور زد؟

جدیدترین نظرسنجی انجام شده از سوی شبکه 
اکثر  که  نشان می دهد  ان”  ان  خبری “سی 
آمریکایی ها اقدامات ترامپ در حوزه سیاست 
که  آماری  می کنند؛  ارزیابی  منفی  را  خارجی 
نشان می دهد ترامپ چاره ای جز امتیاز دهی 
ایران ندارد. به گزارش ایسنا، عدم  در پرونده 
ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  تیم  موفقیت 
خارجی  مهم  پرونده های  پیشبرد  در  آمریکا 
و  سوریه  شمالی،  کره  چین،  ونزوئال،  شامل 
ایران به اصلی ترین چالش ترامپ در آستانه 
آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 
2۰2۰ تبدیل شده است. جدیدترین نظرسنجی 
انجام شده از سوی شبکه خبری “سی ان ان” 
)بیش  پاسخ دهندگان  اکثر  نشان می دهد که 
از ۴۸ درصد( معتقدند که عملکرد ترامپ در 

مورد ایران منفی بوده است. نگاه منفی پاسخ 
خارجی  سیاست  عملکرد  مورد  در  دهندگان 
دولت ترامپ درحالی است که بر اساس همین 
نظرسنجی، اقتصاد کماکان نقطه قوت ترامپ 
در افکار عمومی محسوب می شود و بیش از 
نیمی از پاسخ دهندگان در این باره به او امتیاز 
مثبت داده اند.در مجموع هم بیش از ۵۴ درصد 
برنده  ترامپ  که  گفته اند  دهندگان  پاسخ  از 
انتخابات 2۰2۰ آمریکا خواهد بود و ۴۱ درصد 
به  بنا  باخت.  او خواهد  احساس می کنند که 
گزارش پایگاه تحلیلی نور نیوز، شکل گیری این 
وضعیت شکننده با توجه به احتمال اثر گذاری 
چالش های سیاست خارجی بر اقتصاد آمریکا و 
از میان رفتن تنها مزیت ترامپ برای پیروزی 
ریاست جمهوری 2۰2۰ موجب  انتخابات  در 

شده که رئیس جمهور آمریکا فشار زیادی را 
به پمپئو و بولتون برای بازسازی رویه افراط 
گرایانه قبلی که دستاوردی به جز ناکامی نداشته 
است، وارد کند.اگرچه نفرات اصلی مؤثر بر شکل 
گیری بحران در سیاست خارجی آمریکا )پمپئو 
و بولتون( تالش می کنند تا با تکرار محتاطانه 
رویکردهای قبلی، شرایط را عادی نشان دهند 
اما شخص ترامپ با توجه با روحیات خاص و 
عجوالنه خود آشکارا در گفتار و رفتارش در حال 

مخابره پیام های متفاوت است.
نیویورک تایمز: ترامپ

 در مذاکره با ایران جدی نیست
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه 
آمریکایی  از مقام های  نقل  به  نیویورک تایمز 
گزارش داد پیشنهادهای دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران جدی نیست 
و او قصد دارد سیاست دولت خود را جایی بین 
دیپلماسی و تهدید نظامی قرار دهد، بدون آنکه 
قصد عملی کردن هیچ یک را داشته باشد.روزنامه 
نیویورک تایمز نوشته ترامپ و دستیارانش در 
پیام های گیج کننده و ظاهراً  روزهای گذشته 
کرده اند.  مطرح  ایران  در خصوص  متناقضی 
آنها از یک طرف اقدام به ارسال نیروی نظامی، 
ناوشکن و بمب افکن به منطقه کرده اند و از 
درگیری  دنبال  به  که  می گویند  دیگر  طرف 

نظامی نیستند. عالوه بر این، شخص ترامپ 
چندین بار گفته که خواستار گفتگوی مستقیم 
با مقام های ایران است. متحدان اروپایی آمریکا 
قبال  در  ترامپ  دولت  راهبرد  دنبال درک  به 
ایران هستند و اقدامات و اظهارات مقام ها در 
واشنگتن آنها را هم سرگردان و گیج کرده است.

پامپئو: فشار حداکثری 
علیه ایران را ادامه می دهیم

از  بعد  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«،  »مایک 
اعمال  در  این کشور  وزارت خزانه داری  اقدام 
تحریم های جدید علیه بخش پتروشیمی ایران 
»فشار  به  موسوم  سیاست  واشنگتن  گفت: 

حداکثری« علیه ایران را ادامه خواهد داد.
نظر  از  ”آبه”  سفر  موفقیت  شرط 

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی
کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت 
سفر  به  اشاره  با  خود  توئیتر  در صفحه  ملی 
آبه  شینزو  چهارشنبه  روز  شده  برنامه ریزی 
نخست وزیر ژاپن به تهران نوشت: تالش برای 
“بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت های 
فرا  تحریم های  “رفع  و  ایران”  به  شده  وارد 
سرزمینی واشنگتن علیه کشورمان” که هر دو 
از اصول مورد پذیرش و تاکید جامعه بین المللی 
سفر  موفقیت  برای  تضمینی  می تواند  است، 

نخست وزیر ژاپن باشد.

سی ان ان: ترامپ چاره ای جز امتیاز دهی به ایران ندارد
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ابالغ اجرائیه به ورثه مدیون پرونده اجرایی ۱۳۹۷۰۴۰۰۸۲۸۳۰۰۰۱۲۷/۱
بدین وسیله به آقایان جواد چدانی فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه و کد ملی ۰۸۸۰۰۳۱۲۵۵ و محمد چدانی 
فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه ۸ و کد ملی ۰۸۸۹۸۸۰۳۷۹ و محمد رضا چدانی فرزند مرتضی قلی به شماره 

شناسنامه شماره ۶۷۴۲ و کد ملی ۰۹۳۳۸۸۰۰۲۲ و مهدی چدانی فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه و کد ملی ۰۸۸۰۱۷۷۳۳۰ 
و یاسر چدانی فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه و کد ملی ۰۸۸۰۱۲۱۶۱۰ و غالمحسین چدانی فرزند حجي علی اکبر به شماره 
شناسنامه ۳۵ و کد ملی ۰۸۸۸۳۹۱۸۳۸ و غالمحسین چدانی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۴ و کد ملی ۰۸۸۹۴۰۷۱۱۸ 
و خانم ها زهرا چدانی فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه ۲۴۰۵ و کد ملی شماره ۰۹۴۲۳۵۳۳۸۲ و خانم فاطمه چدانی فرزند 
مرتضی قلی به شماره شناسنامه ۴۶ و کد ملی ۰۸۸۹۸۹۵۹۲۹ به نشانی قاین، خیابان انقالب ۷- پالک ۵۶ به عنوان ورثه مرحوم 
مرتضی قلی چدانی ابالغ می شود، ورثه مرحومه نبات چدانی جهت وصول عین اقالم مندرج در سند رسمی ازدواج )) یک جلد قرآن 
مجید- گوسفند هشت راس، بز نتاجی قیمت شصت هزار ریال - مس ساخته ده کیلو قیمت ده هزار ریال - بابت خرید گاو دوشاب 
مبلغ پنجاه هزار ریال - رخوت زنانه یک دست مبلغ بیست هزار ریال - فرش ده کیلو گلیم رنگه پشمی محلی قیمت چهل هزار 
ریال - چدن پنج کیلو قیمت پنج هزار ریال - طال آالت معادل پنج هزار ریال جهت خرید امالک و خانه مبلغ سیصد و سی هزار 
ریال جمع صداق مشروحه مرقوم مقوم است به مبلغ پانصد و بیست هزار ریال( به استناد سند ازدواج شماره ۴۳۰۷ - ۱۳۶۳/۸/۱۰ 
دفتر ۴۲ ازدواج قاین علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۱۳۰ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۹۷/۴/۱۷ و ۱۳۹۷/۴/۱۹ مامور ابالغ پست، محل اقامت شما به شرح مندرج در متن سند شناخته نشده و ابالغ واقعی میسر 
نگردیده است، لذا بنا به تقاضای وکیل ورثه زوجه مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت.
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۵۱۶ اجرایی آقای غالمرضا خزاعی فرزند محمد اعظم محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۸/۴۷۴/۵۵۵  ریال در حق آقای محمد حسن خداجو و مبلغ۷/۵۰۰/۰۰۰  
ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۰۷/۳ مترمربع تحت پالک ثبتی ۱۶۷۴ فرعی از ۳۴۵ اصلی بخش ۲ بیرجند به آدرس بیرجند 

نارنج ۲ - پالک ۴ - طبقه سوم واحد ۵ )که حسب نظر هیئت سه نفره کارشناسی قیمت بنا ۱۳ سال ، نوع سازه اسکلت فلز و دارای انشعابات منصوبه( معرفی و توقیف و به مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه و 
شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ از ساعت ۹  الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

مهدی چاپاری -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس  www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهي مزایده خودرو
اداره کل دامپزشکي خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد ۴ دستگاه خودروی وانت نیسان 
پیکاپ دوکابین و ۲ دستگاه وانت مزدا دوکابین مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومي 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۱۰۹۸۰۰۳۵۸۱۰۰۰۰۰۱ 
به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید به نشاني بیرجند، خیابان جمهوري اسالمي ۲ 

پشت پارک آزادي، اداره کل دامپزشکي مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید: از مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ لغایت ۹۸/۰۴/۰۱  

زمان بازدید: از ساعت ۸ صبح لغایت۱۷    تلفن تماس:۰۵۶-۳۲۲۳۳۸۲۱-۵

روابط عمومي اداره كل دامپزشکي خراسان جنوبي

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۹۲۱- ۱۳۹۸/۲/۲۸ 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 فاطمه 
حیدری مفرد فرزند حیدر به شماره شناسنامه ۴ و شماره ملی ۰۶۵۲۳۷۶۰۳۷ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۲۱۷/۱۵ مترمربع از باقیمانده ۱۴۰۲ اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت غالمحسین کاظمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۳/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۳/۱۹      
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه
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مهار سیالب ها در سازه های آبخیزداری از مرز ۶۷ میلیون مترمکعب گذشت

صداوسیما -حجم آبگیری و کنترل سیالب ها از ابتدای سال آبی در طرح های آبخیزداری خراسان جنوبی از مرز ۶۷ میلیون متر مکعب گذشت. مدیرکل 
منابع طبیعی استان گفت:  سازه های آبخیزداری در سال آبی 9۷-98  تا اردیبهشت امسال،  ۶2 میلیون و 100 هزار متر مکعب آبگیری شده اند که این 

سالم، لطفا از مشکالت و فقر شدید امکانات معیشتی رقم در پی بارندگی های ابتدای خرداد و ذخیره  بیش از ۵ میلیون مترمکعبی آب در سازه های آبخیزداری به ۶۷ میلیون و 1۷8 هزار متر مکعب رسید.
و رفاهی غرب مهرشهر همچون نبود مدرسه، پارک، 
ضعیف بودن آنتن دهی تلفن و اینترنت، ضعیف بودن 
فشار آب، عدم نظافت کوچه ها و غیره گزارش تهیه و 
منعکس نمایید. یکی از راهکارهای حل مشکل ایجاد 
پل زیرگذر از انتهای کارگران شمالی به ابتدای خیابان 
9 دی است که باعث خروج منطقه از انزوا وکاهش 

محرومیت خواهد شد.
91۵...13۵

چرا مسئوالن بانک ملی فکری به حال دستگاه های 
پایانی شب برنمی دارند عدم  خودپردازشان در ساعت 

پاسخگویی این خودپردازها از همه بانک ها بیشتر است.
91۵...212

در امیرآباد بیرجند اقدام به ساخت خانه کردم. در حالی 
که کوچه جدول کشی شده و آماده نصب ستون برق 
است اما اقدامی انجام نمی شود. این در حالی است 
که تا وسط کوچه شبکه برق اجرا شده و تا انتها فقط 
سه ستون برق نیاز است. مسئوالن سه ماه است که 
می گویند اعتبار نیست اما نمی گویند کسی که خانه 
ساخته است باید برق خانه خود را از کجا تامین کند. 
این موضوع در حالی است که کوچه های قبل و بعد از 
خانه احداثی که با مجوز دهیاری امیرآباد و بنیاد مسکن 

ساخته شده است، همه برق دارند. 
  یک شهروند

نمایندگان محترم مجلس علت انجام نشدن مالیات بر 
ساختمان های خالی را پیگیری کنند. درست نیست 
کسانی که ساختمان های زیاد دارند با دالل بازی و 
سود فراوان بفروشند و بازار سیاه درست کنند مالیات 

ندهند. آن وقت یک تولید کننده کوچک مالیات بدهد
910...۶۷3

سالم. شهردار محترم لطفا شما در دوره تصدی این 
امامت  به حال فضای سبز خیابان  مسئولیت فکری 
)سجادشهر(، خصوصا بین فلکه اول و دوم بکنید، اصال 
به فضای سبزش رسیدگی نمیشه ، هرس درختان رو 
که کال گذاشتن به امان خدا ، پرشده از خار و علف 
های هرز، اونقدر هم که سر سبزه خود مغازه دارای 
دلسوز بهش رسیدگی کردن، بلوکه های دور فضای 
سبز هم داغون شده، درست نیست به همه مناطق 

شهر رسیدگی بشه اال سجادشهر...
91۵...928

باسالم گاهی  ادم مطالبی در روزنامه می بینه که ناراحت 
میشه ولی وقتی می بینه مسئوالن و عزیزانی هم به فکرند 
 موجب دلگرمی میشه جا داره  از این دست اندرکاران

تشکر و قدردانی بشه به خصوص در مواردی که شامل 
حال تمام شهروندان میشه مثل همین نگهداری سگ 
درمنزل و خانه و یا اتومبیل و ... از عزیزان و مسئوالن 
تالش  و  برداشته  خیرخواهانه  را  قدمهایشان   که 

می کنند خالصانه قدردانی می کنم.
91۵...2۷9

روستای اکبرآباد گیو بخش ماژان با اینکه تعداد خانوار آن 
زیاد می باشد و بیشتر جوانان به روستا مهاجرت می کنند 
اما از امکانات بسیار کمی برخوردار است کمبود سالن 
ورزشی و کسب و کار برای جوانان، رسیدگی نکردن به 
بافت قدیم روستا با اینکه مدرسه، خانه بهداشت، مسجد 
و حسینیه در بافت قدیم می باشد، نبود سنگ فرش، نبود 
پارک درست و حسابی و... لطفا مسئوالن رسیدگی کنند .
 یک شهروند

سالم فضای سبز شهری بیرجند نیازمند توجه جدی است 
ماموران مربوطه حواسشان به ابیاری منظم وهرس درختان 

باشدتا مثل سالهای قبل هزاران درخت خشک نشود.
یک شهروند

جوابیه  اداره کل آموزش و پرورش
 خراسان جنوبی  

روزافزون،  توفیق  و  سالمتی  آرزوی  و  احترام  با 
روزنامه  آن   3 صفحه  در  مندرج  خبر  به  عطف 
عنوان:  با   98 خردادماه   1 چهارشنبه  تاریخ   به 
استان  صنفی  فعاالن  زبان  از  تولید،  »مشکالت 
گزارشی  در  خیاطان  اتحادیه   محترم  رئیس  و 
جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  بود،  شده  چاپ 
افکار  تنویر  جهت  خصوص  این  در  را  توضیحاتی 
رساند: می  اطالع  وبه  دانسته  ضروری   عمومی 

1- برخالف صحبت رئیس محترم اتحادیه خیاطان 
آموزان  دانش  فرم  لباس  تولید  واگذاری  بر  مبنی 
خیال  آرامش  منظور  به  آموزی،  دانش  سازمان  به 
جلوگیری  ها،  قیمت  کردن  منطقی  محترم،  اولیای 
از تشتت و تنوع مدل، رنگ و قیمت ها، جلوگیری 
محترم  مدیران  برخی  شخصی،  نظرهای  اعمال  از 
در انتخاب خیاطان و تولید کنندگان لباس و آسیب 
های مترتب بر آن، ممانعت از اعمال خارج ضابطه 
تولیدکنندگان  و  خیاطان  برخی  توسط  ها  قیمت 
محترم ، اخذ ضمانت نامه های الزم در قبال انجام 
پیمانکاران  از  انجام کار  به موقع و همچنین حسن 
عزیز و کمک به تهیه لباس فرم دانش آموزان بی 
بر  نظارت  و  مدیریت  ساماندهی،  مهم  امر  بضاعت 
لباس فرم(  تولید  )نه  لباس فرم دانش آموزی  تهیه 
بر اساس ابالغیه شماره 10130 مورخ 98/1/28 مقام 
محترم عالی وزارت متبوع به سازمان دانش آموزی به 
عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش واگذار گردیده است که اتفاقا این 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  راستای  در   مهم 
)مد ظله العالی( و به سیاست های ابالغی دولت مبنی 
بر کاهش تصدی گری بخش دولتی می باشد. 2- 
اخذ وجه تحت عنوان همیاری و یا هر عنوان دیگر از 
اولیا و دانش آموزان عزیز در قبال تهیه لباس، فرم به 
هیچ وجه صحت نداشته ، بلکه بر اساس دستورالعمل 
ابالغی سازمان دانش آموزی مرکز می بایست تا 10 
از محل  و  لباس  تمام شده هر دست  درصد قیمت 
سود منطقی واصله در قبال تولید لباس فرم از خیاطان 
و تولید کنندگان محترم لباس اخذ و با نظارت کار 
گروه استان و شهرستان ها در راستای  هزینه های 
ساماندهی و نظارت و همچنین کمک به تهیه لباس 

فرم دانش آموزان بی بضاعت هزینه گردد.

 وجود قطعه زمین های خالی و بالاستفاده در بیرجند مشکالت 
عدیده ای برای مردم پدید آورده و نیازمند رسیدگی متولیان است.

به گزارش مهر، وجود قطعه زمین های خالی در شهر بیرجند 
افزایش عمر  با مرور زمان و  بوده که  حکایتی چندین ساله 
زمین ها، مشکالت آنها هم دوچندان می شود. در هر خیابان 
یافته قطعه زمین هایی  بیرجند حتی مناطق بیشتر توسعه  از 
چهره  کردن  مخدوش  بر  عالوه  که  دارد  وجود  سرگردان 
شهری، معضالتی اعم از اختالل در بهداشت را منجر می شود. 
اکثراً  به روان آدمیت چنگ می اندازد که  این زمین ها جایی 
تخلیه  برای  مکانی  به  و  بوده  دولتی  به دستگاه های  متعلق 
نخاله های ساختمانی و یا پارکینگ ماشین های سنگین تبدیل 
شده است. جای بسی سوال بوده که اگر این زمین ها مالکیت 
شخصی آن هم از قشر کم برخوردار بود، آیا می توانست سال ها 
بر روان مردم چنگ اندازد؟ متأسفانه قصه پرغصه زمین های 
خالی روز به روز ماجراهای جدیدی را به خود می بیند بی آنکه 

مسئوالن اخمی به چهره آورند.
و  کودکان  بازی  برای  محلی  زمین ها  قطعه  این،  از  پیش   
پیدایش بیماری های پوستی بود اما اکنون جایش را با تردد 
کامیون های سنگین عوض کرده است. در برخی مناطق مانند 
خیابان نارنج در غفاری مکانی برای نگهداری دام شده که خود 

آسیب ها و خطرهای متعددی را به دنبال دارد.

هزار سوال بی جواب!
برای  مثبتی  نقطه  را  مسئوالن  سکوت  گویی  هم  رانندگان 
عملکرد خود دانسته و بی پروا نخاله های ساختمانی را در گوشه 
و کنار این قطعه زمین های سرگردان تخلیه می کنند. حال جای 
سوال است که شهروندان تا چه زمانی باید چوب بی توجهی ها را 
خورده و در سایه بی مهری متولیان قامت خمیده کنند. چه زمانی 
باید چهره مظلوم بیرجند از پشت نقاب مصنوعی »فرهنگی« 
بیرون آمده و وجهه واقعی اش را نمودار کند چراکه در شرایط 
پشت  را  کاری هایشان  تمام کم  از مسئوالن  برخی  رو  پیش 
این نقاب مخفی کرده و حتی مطالبه گری مردم را به واسطه 
فرهنگی بودن شهر، دور از فرهنگ می دانند.کمی فکر کنیم 
هزار سوال بی جواب در ذهن نقش می بندد که متولی اصلی 
رسیدگی به معضالت شهری کیست؟ در شرایط کنونی مردم 
حتی نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند. برخی شهرداری و برخی 
دیگر راه و شهرسازی را متولی می دانند. بعضی دیگر هم این 

کالف پرپیچ را با واژه زمین های موقوفه گره  می زنند! واقعاً مردم 
به کجا باید بروند و راه چاره را باید از کجا جستجو کنند. یک 
شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر می گوید: متاسفانه زمین های 
خالی در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر این فرصت را 

به هنجار شکنان داده تا زباله های خود را در این مکان ها بریزند.
علی احمدی افزود: با توجه به فصل گرما عالوه بر ایجاد بوی 
نامطبوع و چهر نازیبا برای شهر شاهد جمع شدن حشرات موذی 
هستیم که سالمت کودکان مان را تهدید می کند.یکی دیگر از 
شهروندان بیرجندی هم گفت: زمین های خالی بزرگ در اطراف 
 منازل ما تبدیل به پارکینگ ماشین های سنگین شده است که 
سر و صدای حاصل از رفت و آمد آنها موجب رنجش و آزردگی 
اهالی است. حسین پور می گوید: رفت و آمد این ماشین های 

سنگین در کوچه ها موجب حوادث ترافیکی است که کودکان 
را تهدید می کند. در این خصوص دقایقی را با معاون خدمات 
شهری شهرداری بیرجند به گفتگو می نشینیم تا شاید عمق 

آالم و دردهای مردم به گوش متولیان برسد.

زمین های خالی معضلی برای شهرداری
به  اشاره  با  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
خالی  زمین های  کرد:  بیان  شهر  در  بالاستفاده  زمین های 
معضلی برای شهرداری شده است. همایون شاکری با بیان 
زباله ای هم  آن  دنبال  به  دارد  خالی وجود  زمین  اگر  اینکه 
ریخته می شود، افزود: تمهیداتی برای ساماندهی زمین های 

خالی در شهر اندیشیده شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از زمین های خالی بزرگ متعلق به 

ادارات است، ادامه داد: در دفترچه خدمات شهری پیش بینی 
شده که عوارضی از این قطعه زمین ها اخذ شود.

شاکری با تاکید بر اینکه از زمین های خالی هزینه ای بابت 
پسماند اخذ خواهد شد، اظهار کرد: آن دسته از زمین هایی 

به  نسبت  بگیرند،  حصار  مجوز  می توانند  و  داشته  سند  که 
این امر اقدام کنند. وی با بیان اینکه زمین های خالی باید 
تعیین تکلیف شود، افزود: در حال حاضر در بین مجتمع های 
مسکونی چند زمین خالی وجود داشته که مشکالتی را برای 

ساکنان به وجود می آورد. 

تعبیه سایت تخلیه نخاله در خارج از محیط شهری
زمین های  این  در  نخاله های ساختمانی  به  اشاره  با  شاکری 

بیان کرد: نخاله های ساختمانی معضلی برای ما شده  خالی 
اخطاریه ها  به  راننده ها  برخی  اینکه  بیان  با  است.شاکری 
توجهی ندارند، گفت: در قانون مدیریت پسماند، برای افرادی 
که نخاله های ساختمانی را در محدوده یا حریم شهر یا هر 
نقطه از بستر رودخانه ها تخلیه می کنند، مجازات هایی در نظر 
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  است.  شده  گرفته 
اظهار کرد: ساالنه هزینه زیادی برای جمع آوری نخاله های 

ساختمانی در حریم یا بستر رودخانه ها پرداخت می کنیم.
 وی با بیان اینکه سایتی در جاده شوشود برای تخلیه نخاله 
تعبیه شده است، گفت: اگر ماشینی در غیر این نقطه تخلیه 
نخاله داشته باشد، با ان برخورد جدی می شود. ماده 110 قانون 
شهرداری ها می گوید: زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با 
وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان 
یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و 
زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب 
شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف دو ماه 
به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آنکه منطبق با نقشه مصوب 

انجمن شهر باشد، اقدام کند. 
به  می تواند  شهرداری  کرد  امتناع  یا  مسامحه  مالک  اگر 
زمینه  در  انجمن  مصوب  اجرای طرح  و  نظر  تأمین  منظور 
زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم 
مالک  از  ده  صدی  اضافه  به  را  آن  هزینه  و  معمول  بداند 
مورد  این  در  نماید،  طلب  موقوفه  متصدی  یا  و  متولی  یا 
در  می شود  ابالغ  مالک  به  بدواً  شهرداری  حساب  صورت 
صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت 
حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر 
اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع 
خواهد شد. صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده 
ماده  در  مذکور  اختالف  رفع  کمیسیون  آرای  همچنین  و 
ثبت  اجرای  و  بوده  االجرا  ۷۷ در حکم سند قطعی و الزم 
مکلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجرا 
به مورد  و  اجرائیه صادر  به وصول طلب شهرداری،  نسبت 
اجرا بگذارد.همان طور که که در باال عنوان شد ماده قانونی 
وجود دارد اما در عمل و اجرا یک جای کار لنگ می زند و 
ما همچنان شاهد معضل زمین های رها شده در شهر بیرجند 
هستیم که همت بلند شهروندان، مالکان و مسئولین شهری 

را می طلبد تا برای زیبا سازی شهر دین خود را ادا کنند.

معضل زمین های خالی و رها شده در بیرجند
پاسخ مسئوالن به پیام شما

هر
ا: م

سه
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بازاریابی و بیمه،  دغدغه تولیدکنندگان صنایع دستی
صنایع دستی  توانایی شکوفا کردن اقتصاد استان را دارد

 کاری- از گذشته های دور نساجی سنتی از شاخص خراسان جنوبی بوده 
در  را  منطقه  اقتصاد  و  نوعروسان  ویژه  به  مردم  زندگی  ملزومات  که  است 
کنارکشاورزی و دامداری شامل شده است. حوله، پارچه، برک، جاجیم، گلیم، 
قالی و قالیچه ستارگان هزار نقش و هزار رنگ این استان است که با توجه و 
حمایت ویژه حیات دوباره خود را از سر گرفته است و صنعت روستا به عنوان 
قدرت اقتصادی پشتوانه زندگی روستایی و شهرنشینی است که صنایع دستی 
بخش عمده ای را در اقتصاد روستا شامل می شود، چرا که آمارها حاکی از 
و  انجام می شود  روستاها  در  تولید صنایع دستی  درصد  است که 40    آن 
می بایست روستا به قدرت واقعی خود در چرخه تولید بازگردد تا شاهد مهاجرت 

معکوس باشیم.

اقتصاد منطقه وابسته به رونق صنایع دستی است

اگر باور داریم اقتصاد این استان که سال های خشکسالی پیاپی را به خود دیده است، 
با رونق صنایع دستی محقق می شود باید حامی صنایع دستی و تولید داخلی، با 
رویکرد کیفی سازی باشیم. اگر به صنایع دستی و هنرهای سنتی خودمان خصوصًا 
از طرف مردم توجه و افتخار نکنیم باید منتظر فروش اجناس خارجی با نازل ترین 
کیفیت و قیمت که ویژه بازار کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تولید 
است، باشیم.توسعه یافتگی را باید با عقالنیت صحیح و به کارگیری نتایج در این 
حوزه دنبال کنیم و توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که 

همدلی بین مسئوالن و نخبگان علمی و مردم و تولیدکنندگان برقرار شود. 
حلقه های مفقوده ای بین این توده های محوری صنایع دستی در جامعه کاماًل 
مشهود است. به بهانه روز صنایع دستی با معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به گفتگو نشستیم.

صنایع دستی اقتصاد استان را  متحول می کند

حسین عباس زاده عنوان می کند: صنایع دستی توانایی متحول کردن اقتصاد 
خراسان جنوبی را دارد. وی تاکید می کند: با آری گفتن به تولید ملی و صنایع 
دستی استان، اقتصاد خراسان جنوبی شکوفا و متحول خواهد شد. وی ضمن اشاره 
به برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی تاکید می کند: عمده محصوالت ارائه 
شده در این بازارچه ها، حوله ، جاجیم ، گلیم، کارهای فلزی و چوبی و بسیاری 
از رشته های دیگر مثل حصیربافی و انواع سیاه چادر بوده است. عباس زاده ادامه 
می دهد: با حمایت مردم از صنایع دستی بومی، صنعتگران نیز می توانند اقتصاد 
خراسان جنوبی را با کمک صنایع دستی متحول کنند. وی یادآور می شود: از 
برنامه های میراث فرهنگی برای رونق صنایع دستی ایجاد بازارچه های دائمی صنایع 
دستی در خراسان جنوبی است.معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری عنوان می کند: در بیرجند بازارچه باغ اکبریه را داریم که امیدواریم با 
برنامه ریزی های دقیق شاهد  رونق این بازارچه باشیم. عباس زاده اظهار می کند: 
در بازار بیرجند نیز کاروانسرای امینی در حال مرمت و بازسازی برای ایجاد بازارچه 

دائمی صنایع دستی است.

رونق حوله بافی در خراشاد 
ایجاد اشتغال پایدار در پی داشته است

وی با اشاره به رونق حوله بافی و توبافی در روستای خراشاد ادامه می دهد: این 
رونق هم موجب جذب گردشگر و هم ایجاد اشتغال پایدار در روستای خراشاد 

شده است که بسیار مهم تلقی می شود.وی می افزاید: از مهمترین عرصه های 
بافنده روستای خراشاد فضای مجازی است که در  زنان  فروش محصوالت 
این زمینه نیز یک سایت اینترنتی راه اندازی شده است. وی با اشاره به اینکه 
 رونق تولید همیشه سرمایه هنگفت برای ایجاد کارخانه های عظیم نمی خواهد، 
می افزاید: بلکه عزم و اراده قوی و استفاده از ظرفیت موجود در هر شهر و 
روستا می تواند هم نام روستا و شهر را ملی و جهانی کرده و هم موجب اشتغال 
زایی شود، چنانکه مردم خراشاد این مسیر را ادامه دادند. معاون صنایع دستی 
یادآور می شود:   میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
در شهرستان خضری بازارچه صنایع دستی  در دست احداث است که توسط 
شهرداری مدیریت شده ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است. عباس زاده با 
اشاره به اینکه در شهرستان های فردوس )منطقه نمونه گردشگری( و طبس نیز با 
همکاری بخش خصوصی احداث بازارچه دائمی صنایع دستی را در دست احداث 

داریم، ادامه داد: در شهرستان بشرویه نیز خانه قدیمی فیاض بخش را تبدیل به 
بازارچه دائمی صنایع دستی کرده ایم که بسیار فعال است.

فروش یک میلیارد تومانی صنایع دستی
 در نمایشگاه ملی خراسان جنوبی

وی بیان می کند: سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی در سال 
گذشته با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی و معرفی توانمندی ها و ظرفیت  
های استان و نه گفتن به کاالهای خارجی برگزار شد. معاون صنایع دستی 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به فروش بیش از 
یک میلیارد تومان صنایع دستی در سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان  
بیرجند،  از بین غرفه های خراسان جنوبی، شهرستان های  ادامه می دهد: 

سرایان و قاین به ترتیب بیشترین میزان فروش را داشته اند.

بیش از شش هزار هنرمند
در استان ثبت اطالعات داشته اند

عباس زاده با بیان اینکه بیش از شش هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی استان 
ثبت اطالعات داشته اند، عنوان می کند: سه هزار و ۵00 نفر فعال در این حوزه 
کار می کنند. معاون صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
برگزاری نمایشگاه ها این فرصت را فراهم می کند که مردم با روند تولید خودکفا 

آشنا شوند، اظهار می کند: با توجه به اینکه هر ساله تعداد صنعتگران استان 
افزایش می یابد انتظار داریم فروش خوبی در نمایشگاه ها داشته باشیم و بستر 
 مناسب برای فروش این دسته از محصوالت در سراسر استان ایجاد شده است.
عباس زاده خاطر نشان می کند: کارت شناسایی گواهی است مبنی بر تایید 
تایید  از  پس  که  درخواست  مورد  حرفه  در  متقاضی  مهارت  سطح  و  توان 
کارشناس صنایع دستی به هنرمندان اعطا می شود. وی می افزاید: هنرمندان 
برای دریافت کارت  این پس  از  متقاضی دریافت کارت شناسایی می توانند 
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره  نمایندگی های  و  ادارات  به  شناسایی 
تایید مدارک توسط  از بررسی و  گردشگری در شهرستان ها مراجعه و پس 

ادامه می دهد: در   زاده  اقدام کنند. عباس  برای دریافت کارت  کارشناسان، 
خراسان جنوبی بیش از پنج هزار هنرمند به تولید صنایع دستی در بیش از 30 
رشته فعالیت دارند که تعداد 120 هنرمند از ابتدای سال 98 تاکنون با حضور 
در ادارات و نمایندگی های اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

کارت شناسایی دریافت کردند.
عباس زاده با بیان اینکه بیمه از اصلی ترین مطالبات صنعتگران و هنرمندان 
صنایع دستی است، عنوان می کند: سازمان میراث فرهنگی و معاونت صنایع 
دستی با توجه به اهمیت این موضوع و دغدغه ای که هنرمندان دارند، از سال 9۷ 
روش پیگیری بیمه را تغییر داد و با دستور کار جدید تالش کرد تا این موضوع 
را به نتیجه برساند. وی یادآور می شود: در مرحله اول تفاهم نامه ای با صندوق 
توسعه روستایی و عشایری برای بیمه هنرمندان و صنعتگران روستایی منعقد شد 
که با امضای این تفاهم نامه تاکنون بسیاری از هنرمندان روستایی در کشور با 

مراجعه به مراکز بیمه توانستند از این امکان استفاده کنند.

ظرفیت های استان در حوزه سنگ های قیمتی

و  بازاریابی  صنایع  دستی،  حوزه  اصلی  دغدغه های  از  کند:  می  اظهار  وی 
فروش این محصوالت است که بخشی معطوف به بازارهای داخلی و بخشی 
دیگر از طریق صادرات محقق می شود. معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور می شود:  بازرگانی داخلی و 
بازاریابی صنایع دستی در داخل کشور از طریق توجه به بازار کالن شهرهایی 
چون مشهد پیگیری می شود.وی خاطر نشان می کند: شهر مشهد بازار بسیار 
خوبی برای فروش گوهر سنگ های زینت یافته با هنر صنعتگران خراسان 

جنوبی است که از این حوزه نباید غفلت کرد.
 وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه سنگ های نیمه قیمتی اظهار 
می کند: دبیرخانه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی استان در خوسف مستقر 
خواهد شد. وی  ادامه می دهد: خبر خوش دیگری در این حوزه برای استان 
اینکه با همکاری دبیرخانه شهر جهانی گوهر سنگ تالش می کنیم تا موزه و 
نمایشگاه گوهرسنگ ها در بیرجند راه اندازی شود. وی هدف از ایجاد موزه را 
آشنایی مردم به ذخایر غنی و گسترده سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی استان 
دانست و ادامه می دهد: آشنایی مردم با این ظرفیت زمینه ساز ایجاد اشتغال 
در استان خواهد بود و در صورت روی آوردن روستائیان به این حرفه در اقتصاد 

و اشتغال روستاها انقالب ایجاد می شود.

بافت لباس احرام زائران توسط
 بافندگان خراسان جنوبی 

و  زائران  جذب  و  احرام  لباس  بافت  اینکه  به  اشاره  با  زاده  عباس  حسین 
مسافران داخلی و خارجی در طول سال هدف فروش و بازاریابی صنایع دستی 
خراسان جنوبی است، ادامه می دهد: تاکنون نیز در حوزه صنایع دستی از این 
ظرفیت به خوبی استفاده شده و قرار است برنامه ریزی جدی در این باره انجام 
شود تا بافندگان استان از آن بهره ببرند. وی با بیان اینکه توجه به هنرهای بومی 
و سنتی موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود، ابراز امیدواری می کند: 
در سال حمایت از تولید داخلی بتوانیم زمینه رونق هرچه بیشتر صنایع دستی 
استان را فراهم کنیم. وی بیان می کند: هدف و ماهیت برگزاری این نمایشگاه 
 ، ارائه محصوالت  برای  بازارهایی  و شناسایی   بازاریابی، عرضه محصوالت 
ایجاد یک رقابت سالم در زمینه صنایع دستی از دیگر اهداف این نمایشگاه بود.
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موفقیت و انرژی

اهداف زندگی

برای موفقیت، استرس تان را کنترل کنید

یکی از مهم ترین راه های استثنایی برای کسب موفقیت 
در زندگی کنترل استرس است. درصد قابل توجهی از 
مردم   دچار استرس و اضطراب هستند. به عبارت دیگر 
هیچ کس در دنیا نیست که بتواند استرس و اضطراب 
را به طور کامل کنترل کند. البته استرس و اضطراب 
تا حدودی طبیعی است و همراه ما. هنگامی که دچار 
آرام و عمیق بکشید  استرس می شوید، یک نفس 
 به صورت دم و بازدم، بعد بدن تان را شل کنید و اندام ها 
را بکشید و سپس کلمات آرامش بخش را با خود تکرار 
کنید. به عنوان مثال با خود بگویید، من آرام هستم یا 
من استرس و اضطراب ندارم و از محیطی که باعث 
ایجاد استرس در شما شده است، خارج شوید. سعی کنید 
استرس خود را کنترل کنید.  آن وقت می توانید با آرامش 

بیشتری مشکالت زندگی را حل و فصل کنید.

لیستی از اهداف تان تهیه کنید

متناسب با سن خودتان و اهداف کاری تان، لیستی 
تهیه کنید و روی آن تمرکز کنید. برای هیچ کاری، 
هیچ سنی دیر نیست. فرض کنید شما یک دوست را 
تصادفی در آسانسور مالقات می کنید که این توانایی 
را دارد شانسی برای به دست آوردن موقعیت شغلی 
مطلوب در اختیارتان بگذارد. البته این دوست شما 
خیلی از نظر زمانی وقت ندارد و شما فقط حدود ۳۰ 
ثانیه تا ۲ دقیقه وقت دارید نظر ایشان را جلب کنید. در 
این چند ثانیه محدود چه تصویری از خودتان و اهداف 
شغلی  تان برای وی می سازید؟ جواب این سوال، 
دقیقا همان کاری است که شما باید بتوانید با آن 
 آینده خود را تغییر دهید: کوتاه، موجز، موثر و ارزشمند.

شما در انجام چه کارهایی فوق العاده هستید؟ لیستی 
از آنها تهیه کنید. وقتی از افراد موفق این سوال را 
بپرسید، خیلی واضح و راحت، با گفتن چند کلمه 

کلیدی می توانند نقاط قوت خود را به شما  بگویند.
طبیعی است هر فردی در انجام یک سری از کارها 
خیلی توانایی قابل توجهی نداشته باشد. نگران نباشید که 
نقطه ضعفی دارید، ولی اگر هنوز نقاط ضعف خود را نمی 
شناسید، باید کمی نگران باشید. خوشبختانه شما می 
 توانید با تکنیک های مهارتی، مدیریتی و منابع انسانی 
این نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کنید، به شرط 

آنکه ابتدا آنها را شناسایی کنید.
هیچ فردی در جهان قادر نیست خودش همه کارها 
را به تنهایی انجام دهد. این مساله، وقتی در مسیر 
پیشرفت شغلی قرار می گیرید بیشتر نمایان می شود. 
شما باید بدانید کدام کارها را خودتان انجام دهید و کدام 
یک را باید به دیگران بسپارید. کارمندان، همکاران و 
شرکای تجاری از افرادی هستند که شما می توانید به 

آنها تفویض اختیار کنید.

فواید  کینوا در مقابله
 با قند و پوکی استخوان

کینوا به عنوان جایگزینی سالم تر برای گندم و برنج در 
نظر گرفته شده است. این محصول مغذی سرشار از مواد 
معدنی، فیبر، اسید آمینه ها، کربوهیدرات ها و پروتئین 

است. کینوا فواید مختلفی مانند مقابله با دیابت، کلسترول 
باال، قند خون پایین و مشکالت مرتبط با قلب ارائه می 
کند. افزایش مصرف منیزیم از پوکی استخوان پیشگیری 
می کند. کینوا منبع خوبی برای این ماده مغذی است و 
تنها یک پیمانه از آن می تواند ۳۰ درصد از مقدار مصرف 

روزانه توصیه شده پتاسیم را تامین کند.

بیماران قلبی  ودارای کلسترول باال
 در خوردن روغن دنبه احتیاط کنند

اگر روغن دنبه به روش های صحیح تهیه شود، می تواند 
دارای کمترین مضرات برای بدن باشد. به طور مثال پیاز 
و ترکیباتی که به دنبه گوسفند اضافه می شود تا بوی بد 

دنبه را از بین ببرد آن را اصالح هم می کند و مانع رسوب 
آن در رگ ها می شود. روغن دنبه باعث کاهش کلسترول 
بد خون و افزایش کلسترول خوب می شود، با این وجود 
بایستی توجه داشت به دلیل دارا بودن مقادیر باالیی از 
اسیدهای چرب  اشباع، مصرف آن برای بیماران قلبی و 

افراد دارای کلسترول باال باید با احتیاط همراه باشد.

میوه های آب رسان به بدن 
و سرشار از خاصیت

گریپ فروت یک انتخاب فوق العاده برای تابستان 
محسوب می شود. گریپ فروت حاوی مقدار زیادی آب 
 و فیبر است و در نتیجه یک میان وعده کم کالری 

فوق العاده محسوب می شود. آب خیار انتخاب مناسبی 
برای فرو نشاندن تشنگی است. خیار دارای طعم تازه ای 
است که با ترکیبات ضد التهابی اسید کافئیک همراه 
است و بدن را از داخل آب رسانی می کند. توت فرنگی 
هم میوه آبداری است که برای رفع تشنگی بسیار موثر 

است. 

روش عالی برای اینکه 
موها را پُرپشت کنید

برای افزایش ضخامت و پرپشت شدن مو به روش 
طبیعی، استفاده منظم از مواد پروتئینی ضروری است که 
در این زمینه تخم  مرغ بهترین گزینه است. روش کار 

به این صورت است که ابتدا یک یا ۲ تخم مرغ انتخاب 
کرده و خوب بهم بزنید. بعد از حمام و وقتی مو ها هنوز 
خیس هستند، ساقه ها را به خوبی به تخم مرغ آغشته 
کنید و حدود ۳۰ دقیقه صبر کنید سپس مو ها را با آب 
ولرم و شامپو شستشو دهید. بهتر است از این روش یک 

یا ۲ بار در هفته استفاده کنید.  

“کبد” را با مصرف این گیاه
 در برابر سموم شیمیایی محافظت کنید

کنگر کوهی یا کنگر صحرایی دارای خواص متعددی 
است؛ این گیاه یک آنتی اکسیدان نسبتاً قوی بوده و منبع 
خوبی برای ویتامین، اسید فولیک، منیزیم و پتاسیم  

است.صرف کنگر به همراه ماست باعث درمان بی خوابی 
بوده و به بهبود کیفیت خواب کمک می کند و خوردن 
آن به افرادی که مزاج گرم دارند توصیه می شود. کنگر 
مقوی کبد بوده و از کبد در برابر خطرات و سموم مواد 
شیمیایی محافظت می کند، مسهل صفرا و مجاری 

صفراوی است و در درمان یرقان )زردی( مفید است.

برای درمان موخوره و درمان شکستگی مو می توانید از روغن های گیاهی و مقوی استفاده کنید.کمی روغن زیتون، 
روغن نارگیل، روغن بادام یا روغن کرچک را  به مدت ۲۰ ثانیه گرم کنید و به کمک آن مو و پوست سر خود را ماساژ 
دهید و پس از  ۴۵ دقیقه موهای تان را بشویید.همچنین ترکیب شیر و خامه سبب ایجاد رطوبت در مو می شود  آنها  
را صاف و نرم می کند؛ عالوه بر این، پروتئین شیر سبب رشد و ترمیم بافت مو می شود. یک قاشق غذاخوری خامه 
و نیم فنجان شیر را با یکدیگر مخلوط کنید و موهایتان را به مدت ۲۰ دقیقه با آن ماساژ دهید و سپس بشویید این 
ماسک سبب تقویت مو و رفع موخوره می شود. عسل از مواد مغذی بسیار موثر برای موهای خشک، صدمه دیده،   
مستعد شکاف و شکستگی تشکیل شده است؛  این ماده غذایی یک مرطوب کننده طبیعی برای مو است و سبب  

و نرم تر و شفاف تر شدن موهای سر می شود.

بعضی از مردم معتقدند که  آب آشامیدنی قبل از غذا اشتها را کاهش می دهد هرچند این موضوع واقعیت دارد اما این 
موضوع تقریبا به طور انحصاری در میان سالمندان  موثر است و مطالعات نشان می دهد نوشیدن آب قبل از هر وعده 
غذایی، در یک دوره ۱۲ هفته ای بیش از ۲ کیلوگرم کاهش وزن به دنبال داشته باشد. آب آشامیدنی قبل از صبحانه، 
میزان مصرف کالری به دست آمده در طول مصرف غذا را ۱۳ درصد کاهش می دهد. هرچند این روش برای افراد 
میانسال و سالخورده بسیار مفید است اما مطالعات روی افراد جوان نشان داده است که کاهش قابل توجهی در مصرف 
کالری با نوشیدن آب قبل از غذا وجود ندارد. بسیاری از پزشکان و متخصصان  توصیه می کنند که در روز حدود ۲ لیتر 
آب  مصرف شود؛ با این حال،این عدد کامال تصادفی است بعالوه افراد مسن  و مادران شیرده نیز نیاز بیشتری نسبت به 

مصرف آب دارند.       نوشیدن یک تا ۲ لیتر آب در روز برای کاهش وزن مفید است.

کاهش اشتها با نوشیدن آب قبل از غذاروغن های گیاهی مفید در درمان موخوره

زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقت تان را با کسانی 
بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر کسی بخواهد 
که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای 
پیدا کردن جایی در زندگی کسی بجنگید. یادتان باشد، آنهایی 
که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم کسانی 
هستند که در ناخوشی ها و نامالیمات زندگی کنارتان هستند. آنها 

دوستان واقعی شما هستند.
از مشکالت تان فرار نکنید: باید با مشکالت روبه رو شوید. البته 
این کار ساده نخواهد بود. هیچکس در دنیا نیست که بتواند همه 
کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام 

در حال حل کردن مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم 
که ناراحت، ناامید و شکست خورده شویم. چون این معنی واقعی 
زندگی کردن است روبه رو شدن با مشکالت، درس گرفتن از آنها، 

سازگاری و حل آنها به مرور زمان. 
به خودتان دروغ نگویید: به هر کس دیگری در دنیا می توانید دروغ 
بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها 
استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن 

استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.
نیازهای خودتان را پنهان نکنید: دردناک ترین مسئله این است 
که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن کسی هستید، خودتان را 

فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید.  باید 
به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همین طور. اگر قرار باشد 
زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن عالقه دارید 

را دنبال کنید، آن زمان همین حاالست.
سعی نکنید کسی باشید که نیستید:  یکی از بزرگترین چالش های 
زندگی این است در دنیایی که تالش می کند شما را مثل بقیه کند، 
خودتان باشید. همیشه کسانی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، 
جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را 
تغییر ندهید تا آدم ها دوست تان داشته باشند. خودتان باشید و 

مطمئن باشید آنهایی که باید، دوست تان خواهند داشت.

کارهایی که نباید در حق خودتان انجام دهید

آیه روز

هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده  ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از ]باز گرفتن[ 
گشاینده  ای ندارد و اوست همان شکست  ناپذیر سنجیده  کار. )سوره فاطر/ آیه ۲(

سخن روز

دست از خودآزاری بردارید. رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در طول 
زمان به دست می آیند نه به یک  باره.
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خاورشناس  و  مورخ  افقی: 
و  قهرمانان  اثر  مولف  انگلیسی 
طریقت قهرمانی - شیوا و بالغ ۲- 
دست چپ - علم مطالعه و حرکت، 
نیرو و انرژی - معروف و شهیر ۳- 
یاسمن- فلز برق  - رها و آزاد - 
سیاره مشتری ۴- اثری از زیگموند 
روانشناس اتریشی - هدایت کننده 
۵- پر حرفی - بندگاه بین ساعد 
و بازو - منزل و نشیمن - حرف 
فاصله 6- نوعی گل سرخ خودرو 
فرهنگ  داریوش  از  فیلمی   -
محصول ۱۳8۱ - عدل و انصاف  
7-  گرد هم آینده - جام قهرمانی 
- پوشش پرنده 8- جذاب و دلربا 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری   -
- از ورزشهای زمستانی 9- برف 
ریزه - نظر و تدبیر - ملخ دریایی 
۱۳- ابزار و سایل رساندن پیام - 
سایه گاه - نفس خسته - دوختن 
تهمت   - چشم  مردمک   -۱۴
زدن - عالمت و نشان ۱۵- نیک 
ان برازنده ادمی است- از امراض 
چشم که بیمار لکه های سیاه پیش 
چشم خود می بیند یا جسمی را به 

طور آشکار نمی بیند. 

بنای  ترین  معروف  عمودی: 
تاریخی در زمان ساسانی - تصور 
 - شدید  تنگی  نفس   -۲ کردن 
متعارف و طبق رسم - از حاالت 
آمریکا  جاسوسی  سازمان   - دریا 
۳- نقاش ارژنگ و مدعی پیامبری 
پشیمان ۴- مطلب  آزمایش -   -
نهفته در دل - یکی از شهرهای 
استان  در  شهری   - افریقا  شمال 
و  کننده  زمزمه   -۵ کردستان 
سراینده - پیشوا و مقتدا 6- سر و 
جادو - انچه که ناپایدار و بی دوام 
زادگاه   -7 آسیاب  سنگ   - باشد 
سرگرد   - فراق  و  دوری   - رازی 
سابق- طالی سیاه 8- ضرورت و 

ایجاب - از پیامبران عهد عتیق - 
صلح و سازش 9- طایفه  - فصل 
زرد - رود بزرگ - جوی خون ۱۰- 
عدد وحدانیت - نام وزیر آستیاگ 
پادشاه ماد که مامور کشتن کورش 
پوشیده    - نکشت  را  او  ولی  شد 
گروه  و  دسته   -۱۱ گفتن  سخن 
دیندار ۱۲- طارمی - کشوری   -
مرکزیت  به  مرکزی  امریکای  در 
خودش ۱۳- امیدوار - پرده ای که 
در پیش در خانه بیاویزند - مهربانی 
۱۴- آغشته به سم -  لنگه چیزی 
- پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
مسی  کاسه  دشمن-  بر  و هچوم 

۱۵- پایداری- نیک پی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و  مینی کیس های قدرتمند  اروپایی 
قبل از خرید حتما قیمت را از ما بپرسید

@ asbirjsnd  
www.asbirjand.ir

به یک همکار خانم جهت کار در فروشگاه 
آرایشی و بهداشتی نیازمندیم.

۰۹۳۹۰۶۹۱۱۸۴ -۳۲۲۲۰۶۵۵

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 نیروی خانم با مدرک )روانشناسی

 یا مددکاری( برای شیفت صبح نیازمندیم. 
)شرایط سنی ۳۰ سال به باال(  ۰۹۱۵۹۶۲۵۰۹۶

به یک همکار خانم جهت کار در دفتر 
مصالح ساختمانی نیازمندیم.

۰۹۱۵۲۶۵۹۴۳۳ - ۳۲۳۲۲۱۶۹

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

۰۹۱۵۱۵۸۲۶۷۵ -۰۹۳۵۹۲۸۰۹۲۷
به چند نفر خانم )آشپز و ظرفشوی( و یک 
آقا )سالن دار( برای رستوران نیازمندیم.  

۰۹۳۶۳۶۵۴۷۴۶ -۳۲۳۴۲۳۱۵

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵
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آماده سازی 247 کالس درس برای اسکان مسافران تابستانی

صداوسیما- 247 کالس درس در خراسان جنوبی برای اسکان مسافران تابستانی در نظر گرفته شده است. رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش استان گفت: این کالس های درس با درجه های ویژه، 
“الف” و” ب” در 23 مدرسه استان آماده سازی شده است.نخعی نژاد افزود: از این تعداد 126 کالس ویژه با امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون و سایر وسایل، 80 کالس با درجه “الف” و 38 کالس با درجه 
“ب” است. وی با بیان اینکه متقاضیان فرهنگی و غیر فرهنگی از 25 خرداد می توانند از این کالس های درس استفاده کنند، گفت: ثبت نام حضوری و اینترنتی است که در سامانه اسکان انجام می شود.

خبر ویژه

کار  کرد:  اعالم  طبس  کشاورزی  جهاد  *معاون 
برداشت گندم از 1700 هکتار سطح قابل برداشت 

مزارع گندم این شهرستان آغاز شد.
*به گفته بخشدار نیمبلوک 100 کیلومتر از ایل راه 
های عشایری بخش نیمبلوک شهرستان قاین تیغ 

زنی و مرمت شد.
*برخورد یک دستگاه فولکس با موتور سیکلت درمحور  
فرعی نیگنان بشرویه یک کشته برجای گذاشت.
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  *معاون 
خراسان جنوبی با بیان اینکه بر اساس نظارت ها و 
دیده بانی هایی که انجام دادیم، کانون ملخ ها را در 
اراضی نهبندان ردیابی کردیم، گفت: کانون این ملخ ها 

را سم پاشی کردیم.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نهبندان 
از اجرای روکش آسفالت گرم به طول 7 کیلومتر در  

این شهرستان خبر داد.
های  درخواست  ویژه  پیگیری  از  بیرجند  *شهردار 
مردمی 137 مربوط به شهرداری در سال جاری برای 

حل مشکالت شهروندان خبر داد.

اخبار کوتاه

رتبه پایین خراسان جنوبی
در اعطای وام بانکی در سال ۹7

کاری- بررسی آمارهای بانک مرکزی حاکی است 
که تسهیالت اعطایی بانک ها در 11 ماهه سال ۹7 
رشد 26.4 درصدی داشته که در این میان بیشترین 
میزان تسهیالت در استان تهران و کمترین مربوط 
به کهگیلویه و بویر احمد بوده است. خراسان جنوبی 
هم بعد از کهگیلویه و بویر احمد و ایالم با 58.۹28  
هزار  میلیارد ریال  وام در ردیف سوم از پایین  جدول 
در سال گذشته قرار دارد. خراسان جنوبی و شهر بیرجند 
از نظر تعداد بانک به گفته مردم و کارشناسان رقم قابل 
توجهی دارد ولی از نظر دریافت وام، استان ما در رتبه 
پایینی قرار دارد!  وام های اخذ شده در استان  بیشتر 
صرف کارهای کشاورزی، اشتغال و ازدواج می شود. 
سال گذشته مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان 
جنوبی از رتبه اول بانک کشاورزی در حوزه تسهیالت 
پرداختی به عشایر استان خبر داد. امیر حسام قزلباش 
یادآور شد: با پرداخت بیش از 850 میلیارد ریال اعتبار 
از این تسهیالت توانستیم به 3۹3 مورد درخواستی، 
تسهیالت پرداخت کنیم که خوشبختانه اشتغال زایی 
است.  شده  ایجاد  استان  در  ها  طرح  این  از   خوبی 
وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر 
افزایش وام ازدواج، این مبلغ از ابتدای سال ۹8 به 30 
میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش خواهد 
یافت. قزلباش ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته به جبران 
خسارت دیدگان ناشی از سرما زدگی در استان هزار 
میلیارد ریال بوده که بالغ بر ۹۹ درصد این تسهیالت 
که شامل 21 هزار فقره است، پرداخت شده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم 
سال گذشته گفته بود: تسهیالت مرحله نخست اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری استان 118 میلیارد تومان بوده 
 که تاکنون 103 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. 
زمینه  در  جنوبی  خراسان  شد:  یادآور  رکنی  عباس 
رتبه  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت 
هفتم کشور را از نظر انعقاد قرارداد و رتبه نهم از نظر 
پرداخت را داراست. وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی با هدف 
کاهش بیکاری و رونق اشتغال به استانداران سراسر 
کشور ابالغ شد. براساس این آیین نامه معادل 1.5 
نزد سه  از محل صندوق توسعه ملی  میلیون دالر 
بانک توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق 
کارآفرینی امید به عنوان موسسه های عامل سپرده 
گذاری تعیین شد تا با تلفیق منابع هریک برابر با 
سهم صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های اشتغال 
زا و تایید شده قرار گرفته و به متقاضیان وام اشتغال 
روستایی پرداخت شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( کشور هم سال گذشته  در سفر به خراسان جنوبی 
گفت: وام ضروری برای مددجویان این نهاد که عالوه 
بر مستمری بوده ، به مبلغ 21 میلیارد تومان از سه منبع 
به متقاضیان پرداخت شده است.فتاح خاطرنشان کرد:  
در رابطه با کمک جهیزیه نیز در خراسان جنوبی هیچ 
زوج جوانی در صف دریافت جهیزیه نبوده و در این 
مورد نیز کمک های خوبی شده است. وی با اشاره به 
وام اشتغال برای متقاضیان، عنوان کرد: این وام که از 
طریق تبصره 16، اشتغال پایدار روستایی و صندوق امداد 
پرداخت شده است سهم خراسان جنوبی 103 میلیارد 
تومان بوده است. اینها بخشی از وام های اعطایی 
سال گذشته استان بوده و هنوز اطالعات کاملی از وام 
های سال ۹8 در دسترس نیست ولی امیدواریم بانک 
های خراسان جنوبی برای اعطای وام به مردم استان 
همچنان  اولویت ها را مدنظر قرار دهند و استانی پیشرو 
در توسعه داشته باشیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

حوادث

۳ نوجوان گرفتار در ارتفاعات بیرجند 
نجات یافتند

سه  احمرگفت:  هالل  جمعیت  مدیرعامل  کاوش- 
نوجوان گرفتار در ارتفاعات روستای چارده بیرجند با 
تالش امدادگران این جمعیت نجات یافتند.شهریاری 
ارتفاعات  در  حادثه  وقوع  اعالم  با  روز جمعه  افزود: 
روستای چارده واقع در پنج کیلومتری جنوب شرقی 
بیرجند، تیم واکنش سریع هالل احمر   به محل حادثه 
اعزام شد. وی ادامه داد: تیم اعزامی پس از 2 ساعت و 
نیم تالش حادثه دیدگان گرفتار در ارتفاعات را با ایجاد 
کارگاه فرود به محل امن منتقل کردند.شهریاری، حال 
عمومی حادثه دیدگان را مطلوب گزارش کرد.چارده 
جزو روستاهای ییالقی و پیرامونی شهر بیرجند )مرکز 
خراسان جنوبی( است که به خاطر فضای گردشگری 

مطلوب مورد توجه گردشگران قرار می گیرد.

واریز 2۳۰ میلیون تومان فطریه
 به صندوق  پایگاه های بهزیستی

مهر- معاون مشارکت های مردمی بهزیستی گفت: 
پایگاه های  صندوق   به  فطریه  تومان  میلیون   230
رحیمی  است.  شده  واریز  خراسان جنوبی  بهزیستی 
گفت: طبق آخرین آمار شمارش شده زکات فطریه و 
کفارات جمع آوری شده از صندوق های مؤسسات دولتی 
و غیردولتی تحت نظارت بهزیستی خراسان جنوبی، 
میلیون   230 تاکنون  خراسان جنوبی  روزه دار  مردم 
تومان فطریه و 152 میلیون کفاره به هزار و 360 
صندوق در 450 پایگاه واریز کردند. وی اظهار کرد: 
برگزیده  موسسه  همکاری 40  با  نیز  گذشته  سال 
تحت نظارت بهزیستی استان فطریه و کفاره در 405 
پایگاه جمع آوری شد. وی یادآور شد: افراد همچنین 
می توانند فطریه و کفاره خود را به حساب بانک توسعه 
تعاون به شماره 4000۹1434520101 و شماره شبا 
و همچنین   IR 70022040000۹143452010001

شماره کارت 502۹087000483266 واریز کنند.

آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی 
غربالگری فشار خون  

صداوسیما-مرحله دوم طرح بسیج ملی غربالگری 
فشار خون در خراسان جنوبی آغاز شد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: مرحله اول این طرح از 27 
اردیبهشت تا 17خرداد با هدف اطالع رسانی و کنترل 
فشار خون در استان اجرا شد و مرحله دوم آن نیز از دیروز 
تا 15تیر اجرا می شود. دهقانی فیروزآبادی، جامعه هدف 
این طرح را افراد باالی 30 سال و تمامی مادران باردار 
و بیماران کلیوی معرفی کرد و افزود: 40 درصد افرادی 
که دارای فشار خون باال در کشور هستند از بیماری 
خود بی خبرند. مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی نیز گفت: طبق بررسی های انجام شده 
در سال ۹5 حدود 20 درصد جمعیت  استان دارای فشار 
خون باال هستند که 13درصد آنها از بیماری خود مطلع 
نیستند. وی افزود: مصرف فراوان نمک، فست فودها، 
سیگار ، الکل و استرس از عوامل مهم بروز فشار خون 
در افراد است. وی از مردم و جامعه هدف طرح خواست 
با مراجعه به مراکز جامع سالمت و خانه های بهداشت 
در اجرای مرحله دوم طرح بسیج ملی غربالگری فشار 
خون همکاری و از سالمت خود اطمینان حاصل کنند.

کشف بیش از 16 کیلوگرم شیشه در قاین

فرمانده انتظامی قاین از کشف 16 کیلو و ۹00 گرم شیشه 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ زال بیکی گفت: 
مأموران انتظامی قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
به تریلی اسکانیا مشکوک و خودرو را برای بازرسی 
متوقف کردند. وی افزود: مأموران در بازرسي ازخودرو 
16 کیلو  و ۹00 گرم شیشه که به طرز ماهرانه اي در 
خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند که در این رابطه 
خودرو توقیف و دو متهم دستگیر شدند. زال بیکی یادآور 
شد: به شهروندان توصیه می  کنیم در صورت مشاهده 
و برخورد با فروشندگان مواد مخدر و هرگونه بي نظمي 
و اخالل در نظم عمومي، با مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

صدر نشینی تیم کشتی فرنگی استان
 در لیگ دسته یک کشور

تیم کشتی فرنگی با غلبه بر تیم کشتی فرنگی تهران، 
جایگاه خود را در صدر جدول این مسابقات تثبیت کرد. 
این مسابقات جمعه شب گذشته، در قالب هفته سوم 
لیگ دسته یک کشتی فرنگی کشور در 10 وزن در 
بیرجند برگزار شد که در پایان تیم کشتی خراسان 
جنوبی با نتیجه 8 بر 2 تیم کشتی فرنگی تهران را 
مغلوب کرد.کشتی گیران فرنگی خراسان جنوبی با این 
برد شیرین در صدر جدول این مسابقات قرار گرفتند. 
دور برگشت مسابقه کشتی بین دو تیم خراسان جنوبی 
و تهران 31 خرداد در بهبهان خوزستان برگزار می شود.

پرداخت فطریه و کفاره افزایش یافت
نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه روح مدیریت باید در انجام 
مناسک حج ادا شود، گفت: مدیریت امور به گونه ای باشد که 
زائران از جهت مدیریت ظاهری و روح معنوی اشباع شده باشند.به 
گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار با مدیرحج و زیارت 
استان، اظهار کرد: فرصتی به مسلمانان داده شود که حج ابراهیمی 
را آنچنان که باید انجام دهند.وی با بیان اینکه عبادت مانند بسیاری 
از امور دیگر همچون خود انسان دارای روح است، افزود: نماز فقط 
رکوع و سجده و روزه تنها گرسنگی نیست بلکه روح نماز و روزه 
است که انسان را به حالت تجرد می برد. نماینده ولی فقیه با اشاره 
به اینکه شکوه اسالم در مناسک حج است، گفت: روح عبادت حج 

در لبیک آن خوابیده است و از شکوه و زیبایی فراوانی برخوردار 
است. عبادی  بیان کرد: مدیریت امور در حج بسیار پر زحمت است 
چراکه با انواع و اقسام سلیقه ها روبه رو می شوند و این مهم بسیار 
با اهمیت است. وی با بیان اینکه در کنار اداره انواع مسائلی که 
امروز وجود دارد حتماً مدیریت معنوی باید مد نظر قرار داده شود، 
اظهار کرد: زائران حج با استفاده از نظرات و تجربیات معنوی 
و قرآنی بزرگان باید هنگامی که بر می گردند دست پر باشند. 
وی با اشاره به اینکه روح مدیریت باید در انجام مناسک حج ادا 
شود، افزود: مدیریت باید به گونه ای باشد که هنگامی زائران بر 

می گردند گرفتار مسائل فرعی، جنبی و انحرافی نشوند.

مدیریت معنوی حج تمتع مورد توجه قرار گیرد
کاوش- معان توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: امسال میزان فطریه و کفاره 
جمع آوری شده در استان توسط پایگاه های این نهاد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزایش یافت. رفیعی اظهار 
کرد: امسال 422 میلیون و ۹61 هزار و 100 تومان فطریه و 
کفاره در استان جمع آوری شد که 65 درصد آن فطریه و 35 
درصد کفاره است. وی ادامه داد: از این میزان 273 میلیون و 
875 هزار و 750 تومان فطریه و 14۹ میلیون و 85 هزار و 350 
تومان کفاره بوده است. وی یادآور شد: مبلغ اعالم شده توسط 
هزار و 254 پایگاه واقع در مساجد، مصلی، معابر شهری و 

مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است و هنوز رقم واریزی از 
طریق روش های نوین و کدهای دستوری مشخص نیست و 
بعد اعالم می شود. وی گفت: هنوز هم امکان پرداخت زکات 
فطریه و کفاره وجود دارد و مردم می توانند به 21 دفتر مستقر 

در ادارات کمیته امداد استان برای پرداخت مراجعه کنند.
رفیعی افزود: با هماهنگی های انجام شده در نخستین روز 
عید فطر 188 میلیون تومان فطریه و کفاره جمع آوری شده 
در مصلی های نماز عید به حساب مددجویان واریز شد. وی 
اظهار کرد: سال گذشته 2۹6 میلیون تومان فطریه و کفاره در 

استان جمع آوری شده بود.

فرماندار شهرستان خوسف گفت: طرح فاضالب 
این شهر پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب 
هنوز در انتظار اعتبار ملی است. شفیعی در گفتگو 
با تسنیم اظهار کرد: بافت قدیم این شهر روی 
سنگ سخت واقع شده  و امکان حفر چاه وجود 
ضروری  فاضالب  طرح  اجرای  بنابراین  ندارد، 
است چون مردم با مشکالت بهداشتی و زیست 
اجرای طرح  محیطی مواجه هستند. وی درباره 

فاضالب خوسف افزود: کارهای مقدماتی انجام 
شده و در سازمان برنامه و بودجه منتظر ردیف 
نتیجه  به  تر  امیدواریم سریع  که  است  اعتباری 
برسد.فرماندار خوسف گفت: بعد از دریافت مجوز 
زیست  مطالعات   ،۹6 سال  در  محیطی  زیست 
و  غیرعامل  پدافند  اقتصادی،  فنی،  محیطی، 
به  و  گرفته شد  آن  تایید  و  آغاز  توجیهی طرح 
ارسال  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 

و مطالعات آن دوباره بازنگری و به وزارت نیرو 
ارسال شد. وی ادامه داد: کار برگ های دریافت 
مجوز ماده 23 که وزیر باید امضا کند، انجام و 
به دفتر مدیرکل برنامه ریزی و تلفیقی نیز ارسال 
شده اما تاکنون این طرح به دلیل دستور اتمام 

طرح های ناتمام دولت، مسکوت مانده است. 
خراسان  کرد:  اظهار  نیز  زیست  محیط  مدیرکل 
جنوبی با سه چالش در حوزه محیط زیست مواجه 

است و با توجه به این که استان، بیابانی و تحت 
از  یکی  غبار  و  گرد  است  بادی  فرسایش  تاثیر 
چالش هاست که باید به آن توجه شود. اکبری با 
بیان اینکه حقآبه طبیعت، چالش دوم استان است 
که نباید جلوی همه آب های روان را گرفت، افزود: 
نیاز است به  بیابان ها و تاالب ها  بخشی برای 
عنوان مثال اگر حقآبه به تاالب خور خوسف نرسد 
به کانون فرسایش بادی مبدل می شود و تهدیدی 

برای شهرستان خواهد بود. وی بیان کرد: موضوع 
پسماند  از دیگر چالش های محیط زیست خراسان 
در  استان  در  پسماند  جمع آوری  و  است  جنوبی 
وضعیت مطلوبی است اما باید همواره بخشداران 
و دهیاران این موضوع را جدی بگیرند، از میان 
وضعیت 40 زباله دان استان، زباله دان های خوسف 
از محیط  تاکنون  و  دارند  و سرایان وضع خوبی 

زیست اخطار نگرفته اند.

طرح ۹ ساله فاضالب شهر خوسف در انتظار اعتبار ملی

خراسان جنوبی  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
از کلنگ زنی خط انتقال آب از دشت مختاران به 
بیرجند در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: فاز یک 
طرح انتقال آب از محمدشهر به بیرجند با اعتبار 
با پیشرفت 70 درصدی در  50 میلیارد تومان و 

دست اقدام است. 
جهت  کرد:  اظهار  فارس  با  گفتگو  در  امامی 
محل  از  اعتباراتی  شدیم  پیگیر  عملکرد  بهبود 
و  اخذ   12 و   10 ماده  بحران  مدیریت  منابع 
بحث  تومان جهت  میلیارد  پنج  حدود  توانستیم 
هم  و  تصفیه خانه  بهره برداری  تداوم  و  راهبری 
برگشت  برای  موجود  مگران های  گذاری  جای 
تصفیه خانه به حالت اولیه جذب و هزینه کنیم. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
این  تاکنون  گذشته  سال  دی ماه  از  کرد:  اعالم 
واحد )تصفیه خانه( به صورت کامل در مدار بوده و 

کیفیت آب شرب بیرجند مطابق با استاندارد 1051 
ملی آب آشامیدنی ایران است و هیچ دغدغه ای 
نداریم. امامی با یادآوری اینکه در راستای تداوم 
و  شده  چاره اندیشی  خانه  تصفیه  بهره برداری 
شده  پیش بینی  مهم  این  برای  مناسبی  اعتبار 
بخش  به  واگذاری  مناقصه  کرد:  اضافه  است، 
تصفیه خانه  واگذاری  بحث  و  برگزار  خصوصی 
به بخش خصوصی مراحل نهایی را طی می کند. 
وی با اشاره به کیفیت آب آشامیدنی شمال شهر 
بیرجند، بیان کرد: آب آشامیدنی شمال شهر از 
محل این تصفیه خانه تأمین نمی شود و آب این 
منطقه به طور مستقیم از چاه های دشت سربیشه 
دلیل  به  اخیر  سال  چند  در  که  می شود  تأمین 
خشکسالی کیفیت آب به سمت نامناسب بودن 

پیش رفته است.
اینکه  بیان  با  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 

آشامیدنی  آب  کیفیت  بردن  باال  راستای  در 
به  از مخزن 17 شهریور  شمال شهر یک خط 
تبیین  احداث گردید،  سمت مخرن شمال شهر 
به  از محمدشهر  آب  انتقال  فاز یک طرح  کرد: 
بیرجند با اعتبار 50 میلیارد تومان و با پیشرفت 
امامی  است.  اقدام  دست  در  درصدی   70
هزار  دو  مخزن  احداث  چاه،  حلقه  هفت  حفر 
مترمکعبی در محمدشهر، احداث مخزن سه هزار 
کیلومتر  هشت  اجرای  برق رسانی،  مترمکعبی، 
شیرآالت  لوله،  خرید  چاه ها،  جمع آوری  خطوط 
چدن  لوله  کیلومتر   15 اجرای  و  اتصاالت  و 
ایستگاه پمپاژ را از جمله اقدامات انجام شده در 
راستای اجرای این طرح عنوان کرد. وی با تأکید 
بر اینکه با بهره برداری از این طرح و با افزایش 
ظرفیت تصفیه خانه آب شرب، امکان تأمین آب 
می شود،  فراهم  بیرجند  شهر  نقاط  تمام  برای 

رود می  پیش  سرعت  با  پروژه  کرد:   تصریح 
 و طبق برنامه زمان بندی که با پیمانکاران بسته 

شده سعی گردیده تا اواخر تیرماه به بهره برداری 
افتتاح طرح ریزی  برای  که  برنامه ای  ولی  برسد 

کردیم در هفته دولت است.
اینکه اعالم  با  منطقه ای  آب  شرکت   مدیرعامل 
با بهره برداری از فاز نخست این پروژه کیفیت آب 
آشامیدنی شهر بیرجند بهبود خواهد یافت، اضافه 
کرد: نیاز آبی فعلی شهر بیرجند 650 تا 700 لیتر در 
ثانیه است که هم اکنون حدود 100 تا 150 لیتر از این 

میزان از دشت سربیشه تأمین می شود.
امامی با اشاره به کلنگ زنی خط انتقال آب از دشت 
مختاران به بیرجند در آینده ای نزدیک، اعالم کرد: 
این پروژه به طول 55 کیلومتر و ظرفیت 360 لیتر 
در ثانیه در مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید 
که 300 لیتر برای شهر بیرجند و 60 لیتر نیز برای 
شهر خوسف و روستاهای مسیر در نظر گرفته شده 
که با اجرای آن برای تأمین آب در افق میان مدت 

دغدغه ای نخواهیم داشت.

کلنگ زنی خط انتقال آب از دشت مختاران به بیرجند در آینده ای نزدیک

دادرس مقدم- با پایان ماه مبارک رمضان و شروع 
زودهنگام سفرهای تابستانی، تصادفات در استان  
افزایش یافت و آمار 8 کشته و 64 مجروح طی 
5 روز به ثبت رسید. به گزارش آوا ، رئیس پلیس 
راه استان اظهار کرد: با شروع زودهنگام سفرهای 
جنوبی  خراسان  جاده های  در  تردد  تابستانی، 
افزایش یافت که متأسفانه با عدم رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی و نقص در برخی جاده های 
یافت.  افزایش  جرحی  و  فوتی  تصادفات  استان، 
سرهنگ رضایی گفت: در 5 روز گذشته طی 4 
فقره تصادف فوتی 8 نفر جان خود را از دست دادند 
و 32 فقره تصادف نیز 64 مجروح بر جای گذاشت 
که بیشترین علت تصادفات واژگونی و خروج از 

جاده با 51 درصد، بی توجهی به جلو با 33 درصد 
و نا توانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی 

از سرعت مطمئنه با 21 درصد بوده است. وی با 

بیان اینکه 52 درصد تصادفات در محورهای اصلی 
رخ داده است، افزود: با عنایت به آماده باش 100 

درصدی کارکنان ستادی و اجرایی پلیس راه در 

خراسان جنوبی، روز جمعه پرحادثه ترین روز در 
از  درصدی   27 سهم  و  بوده  گذشته  تعطیالت 

تصادفات را به خود اختصاص داده است. 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با گالیه از برخی 
کاربران جاده ای در رعایت نکردن قوانین راهنمایی 
و رانندگی ادامه داد: به رغم توصیه های پلیس مبنی 
بر رعایت قوانین و مقررات، متاسفانه شاهد حرکات 
خطرساز و حادثه آفرین در جاده های استان هستیم 
کارشناسان  نظر  به  بنا  تصادفات  اصلی  عامل  و 
وی  است.  شده  داده  تشخیص  انسانی  خطای 
درصد   65 با  سواری  خودروهای  اینکه  بیان  با 
 بیشترین نقش را در تصادفات جاده ای داشته اند 
و 44 درصد متوفیان و 51 درصد مجروحان 20 

درصد   56 کرد:  تصریح  اند،  داشته  سال   40 تا 
متوفیان راننده و 58 درصد مجروحان سرنشینان 

خودرو بوده اند.
 رضایی با درخواست از شهروندان مبنی بر رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: متاسفانه تصادفات 
در تعطیالت 5 روز گذشته حوادثی دردناک را رقم 
زد و تعدادی از شهروندان و هموطنان ما را داغدار 
نبودن  استاندارد  و  فنی  نقص  علیرغم  که  کرد 
نقاط  از خودروها و اشکاالت هندسی در  برخی 
حادثه خیز جاده ها، از نقش بازیگران اصلی این 
هستند،  احتیاط  بی  رانندگان  همان  که  حوادث 
نمی توان غافل شد که مهم ترین عامل تصادفات 

طی این مدت در جاده ها بوده اند.

۸ فوتی و ۶۴ مجروح در 5 روز

نت
نتر

س: ای
عک

تربیتی   و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
پویش  در  استان  مردم  گفت:  جنوبی  خراسان 
که  کردند  کمک  تومان  میلیون   750 مهربانی 
باعث شد 13 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در 
ماه رمضان آزاد شوند.  به گزارش  تسنیم، هاشمی 
اظهار کرد: پویش مهربانی یک برنامه نو و ابتکاری 
بود که قبل از سال ۹8 توسط صدا و سیمای استان 
خراسان جنوبی صورت گرفت و نتیجه این شد با 

گلریزانی که در شهرهای استان برگزار شد خیران 
750 میلیون تومان کمک کردند که باعث شد 13 
نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در ماه رمضان آزاد 
آگاه  را  پویش  این  برگزاری  از  هدف  وی  شوند. 
سازی، روشنگری و جمع آوری هدفمند کمک های 
مردم و سهیم کردن آحاد مردم برای آزاد سازی 
زندانیان جرائم غیر عمد عنوان کرد و افزود: این 
پویش قصد داشت تا جشن گلریزان در ماه مبارک 

رمضان ادامه داشته باشد اما به دلیل حوادث طبیعی 
که اکثر استان های کشورمان را در بر گرفته بود 
این  راستای  در  کرد:  بیان  وی  قطع شد.  پویش 
پویش قبل از سال مبلغ 30 میلیون تومان واریز 
شد و سبب شد دو نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
به آغوش گرم خانواده هایشان باز گردند. هاشمی با 
بیان اینکه با حلول ماه مبارک رمضان پویش مجدد 
احیا شد و هدف خود را دنبال کرد و موفق نیز بود، 

تصریح کرد: پویش مهربانی باعث شد که جشن 
گلریزان وارد خانه ها شود و آماده است تا پایان سال 
۹8 و شاید هم سالیان سال چه در استان و چه در 
خارج از استان در زمینه آزادسازی زندانیان جرائم 
غیرعمد فعالیت کند. وی یادآور شد: یک میلیارد و 
100 میلیون تومان مبلغ بدهی این 13 نفر بود که 
680 میلیون تومان شاکیان گذشت کردند که قابل 

تحسین است.

کمک ۷۵۰ میلیون تومانی مردم  در پویش مهربانی 

توافق نامه سه جانبه برای توانمندسازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار

صداوسیما - توافق نامه سه جانبه برای توانمندسازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر اساس طرح ملی 
توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی اجرا می 
شود. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این 
موافقت نامه بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری )به عنوان کارفرما(، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی )به عنوان ناظر(، جهاد دانشگاهی )به عنوان 
مشاور و مجری( به امضا رسید. رکنی از اختصاص 
345 میلیون ریال اعتبار سهم مالی استان از محل این 
موافقت نامه خبر داد و افزود: 6۹ زن سرپرست خانوار 
 در خراسان جنوبی مشمول این طرح اند و متقاضیان 

می توانند از مزایای این موافقت نامه بهره مند شوند.
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خراسان جنوبی؛ میزبان سمپوزیوم 
بین المللی قنات بلده فردوس

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
بین المللی  سمپوزیوم  ماه،  خرداد   23 و   22 گفت: 
قنات بلده در فردوس برگزار می شود. قوسی افزود: 
قنات بلده فردوس به عنوان یکی از پتانسیل های 
محسوب  استان  فرهنگی  و  اقتصادی  کشاورزی، 
می شود که با توجه به قدمت این قنات، همکاری 
تمامی دستگاه های اجرایی در خصوص برگزاری هر 

چه باشکوه تر این سمپوزیوم را می طلبد.

کمبود زیرساخت ها مانع توسعه ورزش نمی شودآخرین مهلت شرکت در جشنواره استانی کتاب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از شرکت در سومین جشنواره 
استانی کتاب  همزمان با 31 خرداد در بیرجند خبر داد و گفت: 
آخرین مهلت ارسال آثار و فرم شرکت در جشنواره 31 خرداد ماه 
امسال است. نبی زاده اظهار کرد: سومین جشنواره استانی کتاب 
خراسان جنوبی با هدف شناسایی و معرفی کتب برتر، کمک به 
اعتالی سطح دانش و فرهنگ مکتوب استان، حفظ اصالت، 
پدیدآورندگان  استقالل و هویت فرهنگی، حمایت و تشویق 
متعهد و متخصص کتاب برگزار می شود. وی درخصوص ضوابط 
و شرایط این جشنواره، گفت: آثار ارسالی باید در بازه زمانی مهر ۹6 
لغایت پایان اسفند ۹7 چاپ و منتشر )چاپ اول( شده باشد. وی با 
اشاره به اینکه آثار ارسالی شامل تالیف، ترجمه،  گردآوری، احیا، 
تصنیف و تصحیح متون است، افزود: پدیدآورندگان استانی صاحب 

اثر باید ساکن در استان باشند. وی با بیان اینکه پدیدآورندگان 
صاحب اثر باید در رابطه با استان خراسان جنوبی تالیفاتی داشته 
باشند، ادامه داد: آثار ارسالی در تمامی موضوعات مورد پذیرش 
است. نبی زاده گفت: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره برگشت داده 
نمی شود و دبیرخانه جشنواره مجاز است از آثار منتخب ارسالی برای 
 مقاصد فرهنگی، هنری و اقتصادی استفاده کند. وی یادآور شد:

به آثاری که با محورها و موضوعات فراخوان همخوانی نداشته 
باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و دبیرخانه جشنواره، تعهدی در 
قبال برگشت و ارسال آثار نخواهد داشت. وی گفت: به نفر اول لوح 
سپاس و تندیس جشنواره  به همراه مبلغ 30 میلیون ریال، نفر دوم 
لوح سپاس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال، نفر سوم لوح سپاس 

جشنواره به همراه مبلغ 10 میلیون ریال اهدا می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف گفت: شهرستان خوسف 
در بحث زیرساخت های ورزشی نسبت به میانگین کشوری و 
استانی جزو شهرستان  های کمتر برخوردار است. چهکندی نژاد 
در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: برای رفع مشکالت زیرساختی 
است. شده  شروع  خوبی  بسیار  اقدامات  شهرستان   ورزشی 
چندین  احداث  سرپوشیده،  استخر  ساخت  داد:  ادامه  وی 
زمین چمن مصنوعی، تجهیز خانه های ورزش روستایی و... 
نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته است. رئیس اداره ورزش 
و جوانان خوسف افزود: تنها استخر سرپوشیده شهر خوسف با 
پیگیری های انجام شده و قول مساعد بنیاد علوی تا پایان سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید. چهکندی نژاد اظهارکرد: پروژه 
استخر سرپوشیده شهر خوسف، 8 میلیارد و 500 میلیون ریال در 

 سال گذشته اعتبار مصوب برای احداث داشته و از این اعتبار
6 میلیارد و ۹70 میلیون اعتبار تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: خوسف با بیش از 200 روستا و آبادی دارای سکنه، 
تنها در پنج روستا سالن ورزشی به بهره برداری رسیده است و با 
توجه به پراکندگی های شدید شهرستان بسیاری از روستاها تا 
نزدیک ترین سالن ورزشی بیش از صد کیلومتر فاصله دارند. وی  
بیان کرد: گود زورخانه شهر خوسف 4 هزار میلیارد ریال اعتبار 
مصوب برای احداث داشته که از این میزان 880 میلیون ریال 
تخصیص داده شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد 
شد. وی اظهار کرد: در اقصی نقاط شهرستان استعدادهای بالقوه 
ورزشی وجود دارد که در راستای شکوفایی این استعدادها طرح 

استعدادپروری “هر روستا یک رشته ورزشی” اجرا شده است.

نت
نتر

س: ای
عک

نت
نتر

س: ای
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

امام علی علیه  السالم فرمودند : 
بِـُرّوا آباَءُکْم یَبِـُرُّکْم أَبْنـاُؤُکْم 

به پدران خود خوبی کنید، تا پسران تان هم به شما خوبی کنند. 
)غررالحكم: ج3، ص26۷( 

12:31
20 :00
23 :42
3 :45
5 :24

سرپرست جدید مخابرات منطقه خراسان جنوبی معرفی شد
مراسم تکریم محمد حسین عیدی زاده و معارفه حسن آذری 
نصرآباد به عنوان سرپرست جدید مخابرات منطقه خراسان جنوبی  

روز گذشته 18 خرداد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان جنوبی، در این 
مراسم که با حضور مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره، مهندس 
ظریفی آزاد مدیرکل دفتر مدیرعامل، مهندس بیدخام مدیرکل 
از  ایران و جمعی  بین الملل شرکت مخابرات  امور  و  ارتباطات 
مدیران و روسای ادارات مخابرات منطقه خراسان جنوبی برگزار 

گردید، مهندس حسن آذری نصرآباد به عنوان سرپرست مخابرات 
این منطقه منصوب شد. بر اساس این گزارش، در حکم ابالغی 
از سوی مهندس سیدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران به سرپرست مخابرات منطقه خراسان جنوبی که توسط 
مهندس بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل قرائت گردید 
بر ضرورت حمایت جدی از صنایع داخلی و تحقق رونق تولید به  
منظور بهره گیری حداکثری از کلیه امکانات و مقدورات مخابرات 
منطقه و ارتباط مؤثر با مدیران و کارشناسان زیرمجموعه با هدف 

ارتقای کارایی و اثربخشی کارکنان تأکید شده است. همچنین 
در این حکم بر نظارت دقیق و هوشمندانه بر نحوه ارائه خدمات 
شرکت در سطح منطقه به منظور جلب و افزایش مستمر سطح 
شرکت  کالن  سیاست های  با  همگام  مشتریان  رضایتمندی 
مخابرات ایران اشاره  شده است. لزوم رعایت شفافیت، صحت و 
امانت در فرآیند مدیریت امور اجرایی مخابرات منطقه، تسریع 
در اتخاذ تصمیمات بهینه و ایفای شایسته و مقتدرانه تصمیم ها 
به منظور  استان  ارشد  مقامات  و  مسئولین  با  موجه  تعامل  و 
برنامه ریزی مناسب برای تحقق درخواست ها و نیاز بخش های 
مختلف و همچنین بر اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات ابالغی از 
سوی معاونین و مدیران ستادی شرکت مخابرات ایران به ویژه در 
حوزه های راهبرد و توسعه کسب وکار، فنی، مالی، تجاری و منابع 
انسانی و بهره گیری حداکثری از توان سرمایه انسانی شرکت 
و... از جمله موارد مهم مورد تأکید مدیرعامل شرکت در حکم 
 انتصاب سرپرست جدید مخابرات منطقه خراسان جنوبی است. 
عیدی زاده مدیر پیشین منطقه نیز با ارائه سخنانی عملکرد 
مثبت منطقه را در سایه تعامل و همراهی کارکنان و نظم و 
انسجامی که در منطقه خراسان جنوبی وجود دارد، دانست و از 
تالش تمام حوزه ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت قدردانی 
و مسئولین ادارات و واحدها را از نیروهای ارزشی و توانمند در 
حیطه کاری و مجموعه مخابرات منطقه توصیف کرد. آذری 
سرپرست جدید منطقه نیز از اعتماد مدیرعامل شرکت مخابرات 
امید  و گفت:  نمود  قدردانی  این مسئولیت  در سپردن  ایران 
است با همراهی و تعامل مسئولین و کارکنان ، همچون گذشته 

ارائه نماییم.  خدمات مطلوبی به هم استانی ها و شهروندان 
مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هم با 
اشاره به وصیت نامه امام علی )ع( از مسئولین و کارکنان خواست 
تقوا و نظم را در انجام امور سرلوحه خود قرار دهند و در انجام وظایف 
احساس مسئولیت نموده و در راستای خدمت رسانی موثر همراه با 
پیشرفت تکنولوژی گام های بلندی بردارند.مهندس یافتیان ضمن 
تأکید بر تکریم ایثارگران و خانواده های شهدا ، شهدایی که برای 
حفاظت و صیانت کشور جان خود را فدا کردند، اظهارکرد: باید 
تالش کنیم تا با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و استفاده از 
پتانسیل های موجود استان سهم خودمان را در فضای کسب و کار 
به دست آورده و با گسترش آن خدمت رسانی مناسب به هموطنان 
مان را ادامه بدهیم. در پایان مراسم، حکم آذری سرپرست جدید 
ی منطقه و لوح های تقدیر عیدی زاده مدیر قبلی منطقه اهدا گردید.
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خانواده های محترم دهقان پور و ملکی فرد
مصیبت درگذشت فقیده سعیده کربالئیه زهرا ملکی فرد

 را خدمت همه مصیبت دیدگان محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفرکرده 
طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

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

خانـواده محتـرم  مظلـوم
با نهایت تاسف درگذشت

 شـادروان مهدی مظلوم را حضور شما تسلیت عرض نموده 
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

جمعی از همکاران

آگهی  فراخوان  تجدید مناقصه عمومی   شناسه آگهی: 492894
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 
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  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 200/500/000 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

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی   شناسه آگهی: 492923
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 
 http://iets.mporg.ir از 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

35/847/780/000مبلغ برآورد )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


