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5“نظر افضلی” رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی شد5دغدغه اصلی استان، مسکن مستحکم5منجیان غریق، ۷۰ هزار نفر را در کشور نجات دادند

کلنگ زنی 70 واحد مسکونی 
معلوالن و مددجویان بهزیستی

عکس:  فیاضی

استاندار از اعالم آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی )ره( برای سرمایه گذاری در استان خبر داد

اعتبار 200 میلیاردی 
بنیادبرکت برای استان

*کاری

علم بهتر است یا ثروت؟
- دوست من با مدرک سیکل و رانندگی 
بیشتر از یک پزشک متخصص درآمد 
دارد آن وقت من با مدرک فوق لیسانس 
زبان باید به دنبال یک ترجمه  یا آموزش 
ساعتی در موسسه زبان  باشم. علم بهتر 
است یا ثروت؟ این موضوع انشاء برای 
بیشتر ما خیلی آشناست چرا که در دوران 
مدرسه شاید بارها گفته شده در مورد آن 
بنویسیم و قریب به اکثریت ما هم گزینه 
»علم« را انتخاب کرده ایم. اما آیا واقعا در 
این زمان علم بهتر از ثروت است؟ چالشی 
که خیلی از جوان ها با نگاهی متفاوت به 
آن می نگرند. بسیاری از دانش آموزانی 
که امروز دیگر از... ادامه در صفحه 2

 

 

 

چرا در انتخابات 96 باید دو 
نفر از اصولگرایان می آمد؟

محمد باقر قالیباف: 

صفحه 2

آقای روحانی  اگر می توانیدیک 
ماه مانند مردم زندگی کنید

حجت االسالم ذوالنور: 

ایران انتظار نداشته
 باشد ما معجزه کنیم!

وزیر خارجه آلمان:

صفحه 2

صفحه 2

صفحه  5 صفحه  5

با اندازه گیری فشارخون خود به بسیج ملی کنترل فشار خون بپیوندید.

ثبت نام تخصصی اظهارنامه مالیاتی ویژه مشاغل و کسبه
  1607  43  32         2331  723  0915  - زنگویی

آدرس: چهارراه دوم توحید، امام موسی صدر غربی
تایپ و تکثیر و کافی نت آریایی

شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در پروژه های استان خراسان جنوبی 
در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید: 

۱- مهندسی مکانیک )کلیه رشته ها(  با تجربه
2- مهندسی شیمی )کلیه رشته ها(  با تجربه
۳- مهندسی برق )کلیه رشته ها( با تجربه

۴- مهندسی صنایع با تجربه آشنا به نرم افزارهای مدیریت پروژه
۵- مهندسی کامپیوتر با تجربه

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه 
به شماره واتس آپ ۰9۱۲۰۴۱9۰۵۰ ارسال نمایند.

نازنین پدرم
چه ناباورانه یک سال گذشت،  بدون نگاه نوازشگر و لبخند 
مهربانت، در تمامی این گذر لحظه ها چه غمگینانه تو را به 
جمع خویش پذیرفتیم، چرا که هنوز محتاج حضور صمیمانه 

و آغوش گرمت هستیم. 
اولین سالگرد هجرت ابدی شادروان 

حاج جهانبخش احراری
)سرهنگ بازنشسته( 

 خانواده مرحوم

اطالعیـه ثبت نـام
دبستان و پیش دبستانی پسرانه غیردولتی استقالل

ثبت نام شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۲ تا پایان خرداد 
 وتابستان روزهای زوج    

 دوره  پیش دبستانی تا کالس ششم /  ظرفیت بسیار محدود
۳۲۴۳۳۷99 - ۳۲۴۲۳۵۰6 -۰9۱۵۱6۰۵۷۳۰

 ۱-  میدان تمنای باران، حاشیه بلوار سجاد ، جنب پایگاه بسیج
۲ - توحید ۲۳ - انتهای نبوت ۲۳

تفاعی
غیران

فراخوان مدیریت بهزیستی شهرستان بیرجند جهت راه اندازی
 مرکز نگهداری دختران 12 تا 18 سال بی سرپرست و بدسرپرست 

شرح در صفحه 2
عید سعید فطر مبارک 

همشهریان نیکوکار 
حمایت های شما از جنس نوعدوستی، محبت و ایثار است. از اینکه 

بار دیگر با سخاوت تان در عید سعید فطر، جان دوباره و تازه ای
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند بخشیدید،   به 
سپاسگزاریم. به خود می بالیم که همچنان درک باال و دستان پرمهر 
شما ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به سالمندان و معلولین 
معصوم این موسسه یاری می کند. از درگاه خداوند منان برایتان 

روزی پر برکت، سالمتی و سربلندی آرزومندیم.
Www.tavanaliakbar.ir تلفن: ۳۲۲۵۲۰۵۰ 

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-08(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

درماني بیرجند
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات نگهبانی و سرایدار نگهبانی واحدهای تابعه 

دانشگاه 
شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی کار 
مدت و محل انجام کار : یک سال کامل شمسی- واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان

مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 
الف( واریز مبلغ ۱۵0/000 ریال بابت هر یک از مناقصات به شماره حساب 2۱78۱62۱98007 

بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
آدرس به  دانشگاه  سایت  یا  و  مناقصات  ملي  پایگاه  از  اسناد  رایگان  دریافت   ب( 

http:mss.bums.ac.irو  http://iets.mporg.ir 
ج(جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳2۳9۵2۵2 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به مبلغ 
2/29۳/000/000 ریال به حساب شماره 26۴۳8۵6 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد : از تاریخ 98/0۳/2۱ لغایت 98/0۳/2۳

مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳98/0۴/02
محل تحویل اسناد : 

خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : 

سالن جلسات معاونت توسعه - مورخ 98/0۴/0۳ ساعت ۱۳
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های خدمات عمومی و نظافتی دانشگاه می توانید عدد 2۳ را به شماره 

۳000۴8۴877 ارسال فرمایید.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

جناب آقای مهندس آذری
 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست مخابرات منطقه خراسان جنوبی
 که حاصل تجربه، تعهد، تخصص و مسئولیت پذیری شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم. همچنین از زحمات بی دریغ 
جناب آقای مهندس عیدی زاده در زمان تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی نموده

 و توفیق و سالمتی ایشان را آرزومندیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت ارتباطات نگین کویر، پیمانکار پاسخگویی اطالعات ۱۱8 

و پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین و متقاضیان مخابرات

کاهش آالینده ها و پسماند، آسمان آبی، زمین سبز
جناب آقای دکتر اکبری

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی
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.
هفته محیط زیست را حضور جناب عالی ، همکاران پرتالش و فعاالن عرصه حفاظت از محیط زیست خراسان 
 جنوبیتبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در این عرصه خطیر از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

رستورانی واقع در خیابان توحید با کادری مجرب و ظرفیت 220 نفر
 با موقعیت عالی به علت مهاجرت به فروش می رسد. 09151637717

* تمامی دوره ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می شوند *

مدرس : فاطمه سلیم
تعداد جلسات هر دوره : 12 الی 15 جلسه

محل ثبت نام و برگزاری کالس ها : دفتر طراحی شماره 10 مهندس سلیم
تلفن: 32237405

آغاز ثبت نام دوره مقدماتی و پیشرفته مکس و اتوکد به مدت یك هفته

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 همشهری  فرهیخته و افتخار آفرین حوزه ورزش 

شادروان نجم الدین فارابی 
را خدمت خاندان محترم فارابی و تمامی وابستگان سببی و نسبی 
آن مرحوم و همه همشهریان بیرجندی تسلیت عرض نموده و از درگاه 
احدیت برای آن یار سفرکرده آمرزش و علو درجات و برای تمامی 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

الباقی
هو
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سه شنبه * 21 خرداد  1398 * شماره 4368

علم بهتر است یا ثروت؟
* کاری

که  آموزانی  دانش  از  بسیاری  )ادامه سرمقاله از صفحه 1( 

با  اند و االن  بلند شده  از پشت میز و نیمکت  دیگر 
مشکالت اقتصادی جامعه دست و پنجه نرم می کنند 
معتقدند ثروت بهتر از علم است. الاقل صحبت برخی 
از جوان هایی که با آنها هم  کالم می شوم، این است 
که ثروت حتی گاهی آدم بی عقل و بی شخصیت را در 
چشم دیگران اندیشمند و صاحب کماالت جلوه می دهد، 
»وقتی با یک سال کار بساز و بفروش توانستم یک خانه 
نقلی بخرم تازه فهمیدم درس خواندن وقت تلف کردن 
است، در حالی که برادر دانشجوی ارشد من این اعتبار 
انشاء مخالف هایی هم دارد:  را ندارد!«. این موضوع 
از بچگی به درس عالقه مند بودم ولی به خاطر   «
مشکل جسمی و چشمهایم نتوانستم درس بخوانم و 
مجبور شدم در یک مغازه پادویی کنم، اگر چشم هام 
االن  و  می دادم  ادامه  را  درسم  نبود،  ضعیف  اینقدر 
قطعا موقعیت اجتماعی بهتری داشتم.« و برای برخی 
هم درس خواندن و ادامه تحصیل فقط جنبه تزئیتی 
و تشریفاتی دارد چرا که معتقد هستند مدرک باال داشتن 
کالس دارد! حال حتی اگر کار هم نیابد فوق لیسانس 
داشتن بهتر از دیپلم بودن است! تحصیل گاهی موقعیت 
های زندگی و پیدا کردن شغل را هم از جوانان می گیرد 
چرا که با باال رفتن سن دیگر فرصت هایی که بستگی 
به شرایط سنی دارد هم به خودی خود از بین می رود 
»من و گلی نمی خواستیم از پدر و مادرمان برای خرج 
عروسی مان پول بگیریم، خیر سرمان تحصیلکرده ایم، 
اما کار درست و حسابی و درآمد آنچنانی نداریم، برای 
همین مجبور شدیم برای مخارج عروسی و ادامه زندگی 
باشیم  داشته  مادرمان  و  پدر  به کمک  باز هم چشم 
این هم شد  نتیجه  چند سال درس خواندن!« فشار 
اقتصادی و وضعیت معیشتی جوان ها را از تالش برای 
درس خواندن دور کرده و جای اینکه به افزایش بار 
علمی فکر کنند، هم و غم شان شده پول.  این می شود 
که دیگر کمتر جوانی پیدا می شود تحصیل را برای باال 
رفتن میزان دانش و آگاهی انتخاب کند!  خیلی از دختر 
و پسرها برای قبول شدن در کنکور سراسری و یک 
رشته خوب ماه ها و گاهی چند سال  وقت می گذارند به 
این امید که آینده روشنی داشته باشند و به عنوان جوانی 
تحصیلکرده به پیشرفت کشورشان کمک کنند، اما بعد 
اینکه فارغ التحصیل می شوند و با نبود کار مناسب 
متناسب با رشته  تحصیلی شان مواجه می شوند با 

ناامیدی به سال های تحصیل نگاه می کنند.
ما در یک شهر فرهنگی زندگی می کنیم شهری که 
به مدرسه شوکتیه خود می بالد و از دیر باز مهد علم 
و دانش بوده است. ما مفتخر هستیم بیش از چندین 
پدر علم را در استان خود پرورده ایم. پس علم و دانش 

جایگاه بزرگی در شهر و استان ما داشته و دارد.
این یک واقعیت است فردی که علم و دانش دارد و از 
آن علم استفاده می کند، به نوعی ثروتمند است. علم 
تمام شدنی و مختص زمان خاص نیست. هدف از این 
گفتار این است که بدانیم علم و ثروت به ذات خود نه 
خوب است و نه بد! چگونگی استفاده از آن مهم است.  
ثروت به تنهایی خوشبختی نمی آورد و علم هم به 
تنهایی راه موفقیت را هموار نمی کند، در واقع زمانی که 
علم و ثروت مکمل هم شوند و در کنار هم باشند قطعا 
موفقیت دو برابر خواهد شد. ما در برهه های گوناگون 
زندگی تصمیماتی می گیریم که بازتابی از توانایی های 
در  می توانیم  کافی،  آگاهی  و  علم  داشتن  با  ماست. 
تصمیم گیری های خود استقالل داشته باشیم و مطمئن 
شویم که تصمیمات و قضاوت هایمان صحیح  است و از 
طرف دیگر داشتن پول، استقالل مالی را به دنبال دارد. 
در آینده اگر کسب  و کارمان با مشکلی مواجه شود، این 
استقالل مالی به ما کمک می کند که از پس موقعیت 
های سخت زندگی برآییم روی پای خود بایستیم و همه 

چیز را از نو آغاز کنیم.
)خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را به آیدی 

تلگرام )Avaeiran1@( ارسال کنید.(

زمان پرداخت یارانه نقدی خردادماه اعالم شد

 صدمین مرحله واریز یارانه نقدی مربوط به خرداد امسال ساعت ۲۴ روز یکشنبه )۲۶ خرداد ۹۸( به حساب سرپرستان واریز می شود. 
سرپرستان خانوار ها می توانند از روز دوشنبه مورخ 1۳۹۸/۰۳/۲۷ یارانه نقدی خود را برداشت کنند. مبلغ دریافتی برای هر یک از 

مشموالن همانند ماه های قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

تهدید ایران علیه اروپا: 
 گام دوم در راه است

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با 
تشریح آخرین تحوالت در عرصه سیاست خارجی، با 
گالیه از اقدامات اروپا درخصوص انجام تعهدات برجام 
گفت: امیدواریم در این مدت باقی مانده اروپایی ها اقدام 
عملی ملموس و بزرگ تری انجام دهند. در غیر این 
صورت ایران گام دوم را ان شاءا... با قاطعیت برمی دارد.

اختالفات ایران و آمریکا را پدر و 
پدرجد “آبه” هم نمی توانند حل کنند

فواد ایزدی گفت: فرض کنیم نخست وزیر ژاپن برای 
میانجیگری می آید، میانجیگری سر چه موضوعی 
می خواهد باشد؟ امروز اختالفات بین ایران و آمریکا 
به حدی است که نه تنها »شینزو آبه« بلکه پدر 

و پدرجدش هم قادر به حل این اختالفات نیستند.

قالیباف: چرا در انتخابات 96 باید 
دو نفر از اصولگرایان می آمد؟

محمد باقر قالیباف در مصاحبه اخیر خود گفت: کمپین 
اصولگرایی در سال۹۶ اشتباه بود. وقتی رئیس جمهور 
مستقر وجود دارد و یک انتخابات میان دوره ای در 
حال برگزاری است چرا از جناح مقابل دو نفر باید 
حضور پیدا کند؟ آن هم با این استدالل که تا هفته آخر 
حضور داشته باشند تا مشخص شود وضع کدام یک 
بهتر است یا به عبارت دیگر تا هفته آخر با خودتان 

رقابت کنید و هفته آخر با رقیب اصلی!

آقای روحانی! اگر می توانید یک 
ماه مانند سایر مردم زندگی کنید

است  خوب  گفت:  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
ماه  یک  کند  اعالم  مردم  به  جمهور  رئیس  که 
می خواهد مثل آنان زندگی و خورد و خوراک داشته 
بیاورد. دوام  ماه  یک  می تواند  که  ببینیم  تا  باشد 

باقری : روحانی می گفت مذاکره 
با آمریکا بنزسواری و مذاکره

 با اروپا پیکان سواری است

علی باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفت: تعبیر آقای روحانی این بود که مذاکره 
با آمریکا مانند سوار شدن بر بنز است، مذاکره با 
مانند  با غیرمتعهدها  و مذاکره  پیکان  مانند  اروپا 
دوچرخه! حاال که اجازه  مذاکره با آمریکا را نداریم 

با اروپایی ها مذاکره کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر: 
سکه ۳۰۰ هزار تومان ارزان شد

محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طال و 
جواهر در خصوص وضعیت بازار طال و سکه در روز 
گذشته با بیان اینکه از اول هفته قبل روند قیمت ها 
رو به کاهش بوده است، اظهار کرد: برخالف قیمت 
جهانی طال که رو به افزایش بوده ولی با کاهش مداوم 
قیمت ارز قیمت ها در حال کاهش بوده است. وی با 
تأکید براینکه قیمت سکه نسبت به هفته قبل ۳۰۰ 
هزار تومان ارزان شده است، گفت: با توجه به ریزش 

روزانه قیمت ها، فروشنده ها در بازار زیاد شده اند.

قیمت بلیت اتوبوس 
2۰ درصد افزایش یافت

ایسنا- قیمت بلیت اتوبوس در سال 1۳۹۸ به طور 
افزایش  درصد  جاری ۲۰  سال  خردادماه  از  رسمی 
یافت. رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری در پاسخ 
به اینکه آیا تا پایان سال جاری دیگر شاهد افزایش 
قیمت بلیت اتوبوس نخواهیم بود، تصریح کرد: امیدوار 
هستیم دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز 

تمایلی برای افزایش قیمت ها نداریم.

وزیر نیرو: تابستان  بدون خاموشی 
در صورت همکاری مردم

تسنیم- وزیر نیرو گفت: درصددیم در سالی که به 
عنوان رونق تولید نام گذاری شده و برق نقش تعیین 
کننده ای در چرخه تولید دارد، با کمک مردم نه تنها 
خاموشی نداشته باشیم، بلکه وقفه ای در برنامه های 

تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید.

سال آینده از امالک خالی
 مالیات گرفته می شود

خبرآنالین- سامانه امالک و اسکان که قرار است بعد 
از راه اندازی، اطالعات جامعی از واحدهای مسکونی 
ارائه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، بر 
اساس وعده مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 

مسکن سال 1۳۹۹ وارد فاز اجرا خواهد شد.

هزاران خودروی ناقص
 تکمیل و روانه بازار شد

نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: 
با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تمامی 
گروه های تامین، تولید، برنامه ریزی و سازندگان، بر 
تجاری سازی خودروهای ناقص و تحویل به مشتریان 
تمرکز کرده اند و در روزهای اخیر 1۶ هزار و ۲۵۵ 

دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده است.

تسنیم- در ماه های گذشته با افزایش قیمت  انواع 
خودروها کسی تمایل به فروش خودرو نداشت 
اما امروز روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا 
فروشنده در بازار باشد اما خبری از مشتری نیست.
بازار امروز خرید و فروش خودرو نسبت به هفته 
گذشته همچنان با روند کاهشی قیمت ها روبه رو 
است. البته یکی از مؤثرترین دالیل این کاهش 
قیمت ها را باید رکود معامالت در بازار دانست 
چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو کمتر مشتری 
در بازار دیده می شود و همه به امید کاهش قیمت 
دست از خرید کشیده اند.نکته جالب اینجاست که 
تا ماه های گذشته با افزایش قیمت  انواع خودروها 
کسی تمایل به فروش خودرو نداشت اما امروز 
روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشنده در 

بازار باشد اما خبری از مشتری نیست. فروشندگان 
خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط 
شرکت های خودروساز به کندی انجام می شود اما 
بسته شدن سایت های فروش خودرو و آگهی 
های غیر منطقی در فضای مجازی باعث شده 
تا نرخ های خالف واقع خودرو در بازار عنوان 
نشود. یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط 
به خبرنگار تسنیم می گوید: بازار در شوک کاهش 
قیمت ها و کسی به روشنی دلیل این موضوع را 
نمی داند البته افزایش قیمت ها هم به صورت 
این  به دنبال چرایی  بود و همه  غیر منطقی 
نابسامانی بازار بودند.وی با بیان اینکه برخی برای 
سود بیشتر چندین خودرو خریداری کرده و امروز 
نمی دانند باید چگونه آنها را بفروشند، افزود: اگر 

شوک جدیدی به بازار خودرو وارد نشود با روند 
کاهشی قیمت ها بازار خودرو به سمت ثابت و 
رونق معامالت پیش خواهد رفت. در حال حاضر 
قیمت خودروهای داخلی کاهش زیادی داشته 
است به نحوی که قیمت ساندرو استپ وی از 
پژو۲۰۷  تومان،  میلیون  به 1۹۰  میلیون   ۲۰۵

اتومات از 1۷۹ میلیون به 1۶۸ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵ از ۸۳ میلیون به ۷۸ میلیون تومان، سمند 
ال ایکس از ۸۶ میلیون به ۸۳ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ از ۹۶ میلیون به ۸۶ میلیون تومان 
و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از 11۶ میلیون به 1۰۴ میلیون 

تومان رسیده است.

کاهش قیمت خودروهای داخلی

با  در نشست خبری خود  محمدجواد ظریف 
هایکو ماس ضمن خوش آمدگویی به هیئت 
و  صریح  و  جدی  گفتگوهای  گفت:  آلمانی 

طوالنی داشتیم. 
از شرکای برجامی انتظار

 داریم از حقوق ایران دفاع کنند
ظریف افزود: ایران موظف است از منافع مردم 
در  حقوق  این  از  یکی  و  کند  دفاع  نیز  خود 
ماده ۳۶ برجام به رسمیت شناخته شده است. 
اقدامات ایران کامال منطبق بر همین ماده است. 
از شرکای برجامی انتظار داریم از حقوق ایران 

دفاع کنند.

نمی توانیم معجزه کنیم!
هایکو ماس هم در این نشست گفت: همکار 
گرامی محمدجواد ظریف از استقبال گرم شما 
سپاسگزارم. مهم است گفتگوهای ما در این 
شرایط ادامه پیدا کند. موضع آلمان و دو کشور 
دیگر مشخص است که می خواهیم تعهدات 
خود را انجام دهیم اما نمی توانیم معجزه کنیم. 
می خواهیم اینستکس را در چهارچوب سه کشور 

اروپایی و فراتر از آن اجرایی کنیم.
دوستی  اصل  تهران  در  حضورم 

آلمان و اسرائیل را تغییر نمی دهد
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  امورخارجه  وزیر 

در  اسرائیل  نقش  و  خاورمیانه  مشکالت 
مشکل  خاورمیانه  مشکل  گفت:  مساله  این 
صهیونیستی  رژیم  تجاوزکارانه  سیاست های 
و حمایت بی حد و حصر ایاالت متحده از این 
جنایت است. هایکو ماس هم در پایان پاسخ 
به  ما  است که  این مسئولیتی  ظریف گفت: 
گردن داریم و دوستی آلمان و اسرائیل برای ما 
مهم است و تاریخ این درس را به ما داده و 
حضور من در تهران این اصل را تغییر نمی دهد.

باید نشان دهند
مذاکره با آمریکا فایده دارد

از  نشست  این  در  اشپیگل  خبرنگار  ادامه  در 
ظریف پرسید: از طرف ایاالت متحده و اروپا 
اقدامات  خصوص  در  که  می شود  درخواست 
بی ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو شود؛ شما 
تا چه میزان این درخواست را می پذیرید؟ظریف 
پاسخ داد: در خصوص بحث هایی که آمریکا 
و اروپا دارند دو نکته مطرح است. ما توافقی 
داریم که حاصل دو سال مذاکره و 1۲ سال 
اجرا  را  توافق  این  آیا  است.  دیپلماتیک  کار 
کردند که خواهان گفتگوی بیشتر هستند؟ اول 
باید نشان دهند مذاکره با آمریکا فایده دارد.

منطقه  این  در  که  است  ٧۰۰۰ سال 
هستیم، دیگران از کجا آمدند؟

وی گفت: اما موضوع دوم اینکه چه کسی باعث 
بی ثباتی در منطقه است؟ اگر قرار باشد راجع 
به رفتار تنش آمیز صحبت شود دیگران باید 
تفاوت دیگری هم  باشند. ضمنا ما  پاسخگو 
داریم. ما ۷۰۰۰ سال است که در این منطقه 

هستیم. دیگران از کجا آمدند؟
نمی پذیریم وقتی یک طرف تعهدات را 
انجام نمی دهد دیگری هم انجام ندهد

ماس گفت: ما به هیچ عنوان نمی پذیریم وقتی 
نمی دهد  انجام  را  خود  تعهدات  طرف  یک 

دیگری هم انجام ندهد.
پیشنهاد ما برای گفتگوی

 منطقه ای هنوز روی میز است
ایرانی  دیپلماسی  به سوال  پاسخ  در  ظریف 
برای  آلمان  تالش  از  برخی  پرسید  که 
متحده  ایاالت  و  ایران  میان  میانجیگری 
برای  ما  پیشنهاد  گفت:  می کنند،  صحبت 
است  میز  روی  هنوز  منطقه ای  گفتگوی 
حاصل جنگ  ما  منطقه  در  جدید  تنش  اما 

اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران است.

دوئل ظریف و وزیرخارجه آلمان در تهران!

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی( 
بدین وسیله به خانم نساء ابراهیمی فرزند ابراهیم به شماره 
ملی ۰۶۵۰۹۵۴۰۱۷ به نشانی: بیرجند، جوادیه، وحدت 
۱۲ پالک ۱۸ به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک ملت 

مدیریت شعب خراسان جنوبی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱ مستند به قرارداد 
شماره ۹۵۷۷۷۷۳۷/۷۰ - ۱۳۹۵/۶/۴جهت وصول مبلغ ۱۴۰/۲۲۰/۷۷۸ 
ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۹۷/۶۵۹/۳۶۰ ریال اصل و مبلغ 
۳۰/۰۶۳/۷۶۱ ریال سود و مبلغ ۱۲/۴۹۷/۶۵۷ ریال خسارت تاخیر تا 
روز ۱۳۹۶/۹/۱ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور 
اجرائیه علیه آقای غالمرضا عبدالهی به عنوان وام گیرنده و آقای مرتضی 
مظاهری و شما به عنوان ضامنین را نموده و پرونده ای تحت شماره 
بایگانی ۹۶۰۰۹۹۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ مامور 
ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی 
نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا 
به تقاضای بانک ملت به عنوان متعهدله و مستند به ماده ۱۸ - آئین نامه 
اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از 
ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۱          
 فضه رمضانی اسفدن - کفیل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

دومین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان و اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان
با همکاری انجمن سازندگان استان خراسان جنوبی سوم مردادماه در شهر بیرجند برگزار می گردد

۴۰ درصد منابع انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود که به دلیل قیمت پایین و عدم اجرای مناسب و مصالح ناکارآمد قسمت 
زیادی از این انرژی هدر می رود و در نتیجه هم باعث آالیندگی محیط زیست شده و هم سرمایه مملکت از بین می رود لذا این گروه 
 پژوهشی با حرکتی خودجوش و حمایت بخش خصوصی اقدام به برگزاری این دوره نموده است و در اولین گام انجمن محترم سازندگان،
شرکت محترم توزیع برق، انجمن محترم مهندسین برق، انجمن محترم مهندسین معماری و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
حمایت خود را از این همایش اعالم نمودند. از سایر ارگان های مرتبط و دست اندرکاران که دغدغه این موضوع مهم را دارند دست یاری 

طلب می کنیم.
www.sabatgostarpazh.ir عالقه مندان جهت حضور در این همایش ضمن ثبت از طریق سایت

می توانند از طریق شبکه های اجتماعی به آدرس  Sabatgostar @ ارتباط برقرار نمایند.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   0۹155۶1۴۸۸0

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
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 ثبت نام اردوهای جهادی دانش آموزان شروع شد

صداوسیما- ثبت نام اردوهای جهادی تابستان 98 ویژه دانش آموزان خراسان جنوبی آغاز شد. رئیس بسیج دانش آموزی استان گفت: این اردوها با 
هدف تقویت روحیه ایثار و محرومیت زدایی نوجوانان، از اول تیر آغاز می شود و تا 15 شهریور ادامه دارد. سرهنگ عقیلی پور سهمیه امسال این اردوها 
نمی دانم چه دستگاه دولتی بایدبرخورد کندباماشین را 5 هزار و 900 دانش آموزان اعالم کرد و افزود: 3 هزار و 200 نفر در اردوهای 7 روزه و 2 هزار و 700 نفر در اردوهای سه روزه فعالیت می کنند.

هایی که اطراف شهر نخاله های ساختمانی را تخلیه 
می کنند هیچکس هم جلوی اینها را نمی گیره در 
آینده چهره شهر را خراب می کنند. حد فاصل چهکند تا 
سپاه بیش از 500 کامیون نخاله ساختمانی تخلیه شده 
روز به روز هم داره بیشتر میشه اگه کسی جلوی اینارو 
نگیره متاسفانه فاجعه هست بیشتر شبها دارند نخاله می 

ریزند لطفا پیگیری کنید
915...402
مطلب شما درباره قبوض کاغذی بسیار خوب بود. عیب 
آن عدم تحرک و در خانه نشستن و از طریق سیستم  
قبوض را پرداخت نمایید. در آخر هم به انواع امراض 
از جمله فشارخون و غیره مبتال شوید به علت همین 

عدم تحرک ها.
915...483
سال گذشته بود که مدیرکل راه و شهرسازی استان در  
مصاحبه از بازگشایی جاده پیامبراعظم )ص( به چهکند خبر 
داد اما متاسفانه این مسیر 4 کیلومتری به خاطر زدن چند  
پل پیشرفت کار خیلی ضعیفی دارد باید تاپایان سال97 بهره 
برداری می شد مشکل کجاست که طول کشیده سوالی 

که مسئوالن بایدجواب  بدهند
915...402

 بیمه... در شروع 22 سالگی دفترچه بیمه فرزند پسر را 
حذف می کند، در صورتی که در سایت بیمه سالمت 
قسمت پرسش و پاسخ ها و تماس با تلفن 1666 تهران 
می گویند پایان 22 سالگی و در صورت ادامه تحصیل 
پایان 25سالگی با اعتراض من قصد حذف مورد پایان 22 
سالگی را دارند زیرا پول زیادی از افراد مثل من گرفته اند.
915...384
با سالم ، راهنمایی و  رانندگی همانطور که از اسمش 
پیداست در کنار نظارت بر رانندگی وظیفه راهنمایی افراد 
را نیز دارد حال این افراد سواره باشند یا پیاده  چرا ماموران 
محترم راهنمایی و رانندگی در چهارراه ها فقط سواره ها 
رو جریمه می کنند و جلوی چشمشون پیاده ها از جلوی 
خودروهای مجاز به حرکت عبور می کنند و هنوز شاکی 

هم هستند که چرا خودروها توقف نمی کنند
915...168
سالم، لطفا از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بپرسید 
دستورالعمل پرداخت اضافه کار کی تدوین خواهد شد 
کارکنان چشم امیدشان به همین دو ریال اضافه کار است
905...615
خیلی جالب است که هیجدهم خرداد بعد از گذشت سه روز 
از مخابرات پیامک آمده که هدیه یک روز مکالمه رایگان 

شما پانزدهم خرداد فعال گردید!!
915...970

باسالم. احتراما باتوجه به عبور و مرور زیاد از تیمورپور 
5  نور بخش 1 به سمت مدرس 10 و خرابی آسفالت 
نسبت  درخواست می شود  محترم  از شهرداری  آن 
به آسفالت آن اقدام فرماید همچنین از راهنمایی و 
رانندگی درخواست کمک بابت پارک ماشینها در دو 
طرف کوچه که باعث سختی عبور و مرور می شود را 

داریم. از طرف  اهالی مدرس10
915...150

جوابیه های شهرداری بیرجند

*بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص وضعیت 
نامناسب پیاده روی انتهای خیابان مدرس به استحضار 
می رساند: برابر ماده 55 قانون شهرداریها ، پیاده روسازی 
برعهده مالکین مجاور پیاده رو می باشد، ضمنا در صورت 

پرداخت هزینه، آسفالت پیاده رو انجام خواهد شد.

رفع  در خصوص  دو شهرداری  منطقه  اعالم  بر  *بنا 
مشکل ورود سیالب از خیابان پاسداران 8 به 6 در هنگام 
بارندگی به استحضار می رساند: موضوع بررسی و در 

دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

*بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
درخصوص انتظار در ایستگاه سه راه اسدی به مدت 25 
دقیقه به استحضار می رساند: برابر بررسی به عمل آمده 
در ساعت مدنظر یک دستگاه اتوبوس دچار نقص فنی 
شده و در همان روز زمان انتظار از 10 دقیقه به 20 دقیقه 
افزایش یافته است و پس از جایگزینی اتوبوس، برابر 

برنامه زمان بندی سرویس دهی انجام شده است.

در  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  اعالم  بر  *بنا 
خصوص فکری برای زباله گردها بردارید به استحضار 
می رساند: با تشکر از شهروند محترم در برنامه جمع 
آوری و ساماندهی زباله گردها قرار دارد که ان شاء ا... 

معضل زباله گردی از شهر بیرجند حذف گردد.

*بنا بر اعالم سازمان منطقه دو شهرداری در خصوص 
پیاده روها و زیباسازی انتهای خیابان مدرس، حدفاصل 
میدان جماران و بلوار پیامبر اعظم )ص( به استحضار می 
رساند: برابر ماده 55 قانون شهرداریها،  پیاده روسازی بر 
عهده مالکین امالک مجاور پیاده رو می باشد ضمنا 
جدول گذاری و آسفالت الین کند روی محل مورد نظر 
در سال گذشته انجام شده است. ضمنا یادآوری می گردد 
فضای سبز محل در برنامه آتی شرکت قرار گرفته است.

*بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص آسفالت 
 انتهای خیابان یاسمن الین دوم به استحضار می رساند :

موضوع در برنامه کاری شهرداری قرار گرفته است.

خصوص  در  شهرداری  ترافیک  واحد  اعالم  بر  *بنا 
به  آباد(  )علی  المللی  بین  نمایشگاه  سرعتگیر جلوی 
استحضار می رساند: در محدوده خدماتی شهر نمی باشد.

جوابیه  بانک ملی ایران
 اداره امور شعب خراسان جنوبی

عطف به پیام مندرج در صفحه 3 آن روزنامه به تاریخ 
های  دستگاه  پاسخگویی  عدم  عنوان  با   1398/3/19
خودپرداز و تشکر از مشتری عزیز در ارتباط با پیام فوق 
به اطالع می رساند:  دستگاه های خود پرداز بانک ملی 
درساعات پایانی شب به مدت 20 و حداکثر 30 دقیقه به 
منظور به روز رسانی و تغییر تاریخ از فاز عملیاتی خارج و 
پس از اتمام مراحل فوق مجددا آماده پاسخگویی می گردد.

از  بیرجند  شهر  داخل  از  آالینده  انتقال صنوف  طرح  اجرای 
سال 86 تصویب شده و بعد از گذشت قریب به 12 سال در 
کش و قوس های اداری مانده است. به گزارش مهر، سال 
86 بود که عده زیادی از مسئوالن استانی و شهرستانی در 
»انتقال  نام  به  پروژه ای  بررسی  و  بحث  با  جنوبی  خراسان 
صنوف آالینده و مزاحم بیرجند به خارج شهر« در سایت 53 
هکتاری پشت آرامستان بیرجند را به تصویب رساندند. اکنون 
این پروژه دوازدهمین سال عمر خود را پشت سر می گذارد 
اما  مسئوالن همچنان به دنبال راه و چاره برای ادامه روند 
عدم  از  ،صحبت  این  از  پیش  تا  می نشینند.  بحث  به  پروژه 
همکاری نکردن برخی از اصناف در انتقال صنوف به خارج 
شهر و نبود زیرساخت هایی اعم از آب، برق و آسفالت در میان 
بود اما اکنون به واگذاری اراضی تغییر چهره داده است. امروز 
مسئوالنی که خود متولی طرح بوده و مهر تصویب را بر طرح 
یکدیگر  به  را  مشکالت  توپ  کرده اند،  حک  صنوف  انتقال 
پاسکاری کرده و یا با اختالف هایی اعم از نحوه صدور پروانه 

ساخت، بر کالف پر پیچ و خم طرح، گره  دیگری می زنند.
گویی صدای دلخراش جوشکاری ها و یا مشکالت بهداشتی و 
تنفسی این دسته از مسئوالن را نرنجانده که اینگونه آسایش روح 
و روان شهروندان را نادیده گرفته اند و در هر برهه از زمان طرح را 
در مرداب جدیدی از مشکالت گرفتار می کنند، مگر نه این است 
که قبل از تصویب هر طرحی باید تمام ابعاد آن اعم از زمین، 
زیرساخت، پیمانکار و اعتبار اجرا مشخص شده باشد؟ مشکالت 
پیش روی پروژه انتقال صنوف آالینده به خارج شهر تنها دو 
قصه را روایت می کند. قصه اول حاکی از این است که یا کلنگ 
اجرای طرح اشتباه به زمین خورده و یا مشکالت دیگری در 
پشت واژه هایی مانند »نبود زیرساخت مناسب، مشکالت اراضی 
و عدم همکاری اصناف« جای گرفته است. به هر حال به نظر 
می رسد این پروژه باید با جدیت بیشتری در دستور کار مسئوالن 
قرار گیرد و متولیان فارغ از هرگونه اختالفات درونی، راه چاره را 

تنها با هدف تأمین آسایش مردم دنبال کنند.

مهلت فرماندار هم تمام شد

فرماندار بیرجند در خرداد ماه سال 1395 در کارگروه صنوف آالینده 
شهرستان بیرجند بر انتقال این صنوف به خارج شهر تاکید کرد 
و گفته بود: آخرین مهلت برای انتقال، تا پایان سال جاری بوده 
و معطلی در اجرا توجیه پذیر نیست.علی ناصری بار دیگر در 13 

خرداد 1395 در بازدید از طرح 50 هکتاری صنوف آالینده بیرجند 
گفته بود: انتقال صنوف آالینده در ساماندهی صنوف و تجمیع 
ارائه خدمات به صورت آسان به مردم و نیز از نظر اصالح سیما و 

منظر شهری و الزامات زیست محیطی بسیار تأثیرگذار است. وی 
گفته بود: پس از مرحله آماده سازی طبق ضوابط در نظر گرفته 
شده، زمین به اتحادیه ها واگذار خواهد شد و اصناف می توانند طبق 
نقشه های از قبل پیش بینی شده، اماکن صنفی خود را احداث 
کنند و امید است با پیگیری امور و سرعت بخشیدن به کار، تا پایان 
سال 1396 انتقال کلیه صنوف آالینده از شهر بیرجند به سایت 
پیش بینی شده، صورت پذیرد. مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف 
آالینده بیرجند هم در این باره با بیان اینکه گرانی ها و شرایط 

حاکم بر جامعه روند اجرای طرح را کند کرده است، گفته بود: راه 
و شهرسازی در واگذاری اراضی این زمین همکاری خوبی ندارد.

 محمد حسین دلیری همچنین اظهار کرد: از 77 هکتار پیش بینی 

شده برای طرح فقط سه هکتار تحویل داده شده است و برای 
تحویل سایر اراضی، بهانه تراشی می کنند و روند تحویل اراضی 
در کش و قوس های اداری مانده است. جای نگرانی است که 
بنا به گفته شورای شهر بیرجند سه هکتار این اراضی که طی 
سال گذشته تحویل داده شده، به صورت نمادین بوده و هنوز 

قطعی نشده است!

النه گزینی مشکالت اداری در الیه های طرح

مرتضی یزدان شناس، عضو شورای شهر بیرجند با اشاره به پروژه 
انتقال صنوف آالینده از بیرجند به خارج شهر بیان کرد: اقدامات 
زیرساختی و مأموریت شرکت تعاونی مربوطه در اجرای این طرح 

به خوبی انجام شده است. وی واگذاری زمین ها را از مشکالت 
پیش روی اجرای پروژه دانست و افزود: راه و شهرسازی قول 
تحویل 45 هکتار از اراضی ظرف 45 روز آینده را داده است. 
عضو شورای شهر بیرجند بیان کرد: تاکنون سه هکتار از اراضی 
تحویل داده شده، اما هنوز قطعی نشده تا شهرداری بتواند پروانه 
ساخت صادر کند.یزدان شناس با بیان اینکه در حال حاضر در 
چرخه اداری مشکالتی برای اجرای طرح ایجاد شده است، اظهار 
کرد: برای نحوه صدور پروانه ساخت و ساز بین شهرداری و راه 
و شهرسازی اختالفاتی وجود دارد.وی ادامه داد: همچنین 15 
هکتار از اراضی مربوط به امالک شهرداری بوده که در نحوه 
واگذاری ها و در جریان مزایده با مشکالتی رو به رو شده که در 

حال رفع اشکال است. 

وعده ای دیگر

عضو شورای شهر بیرجند ابراز امیدواری کرد ظرف 45 روز آینده 
که قول واگذاری زمین ها داده شده است، مشکالت پیش روی 
اجرای این طرح چندین ساله رفع شود. یزدان شناس با بیان 
اینکه اصناف همکاری 100 درصدی برای انتقال صنوف را دارند، 
اظهار کرد: اکنون توپ مشکالت در میدان دستگاه های دولتی 
بوده که می طلبد در راستای واگذاری زمین ها اقدام شود. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این پروژه چندین سال شده که بر 
زمین مانده و مطالبه هایی از سوی اصناف هم مازاد شده است، 
افزود: دستگاه های متولی علیرغم اینکه قول واگذاری اراضی را 
داده اند، هنوز اقدام نکرده و باعث بروز مشکالتی شده اند.بارها 
اهالی خیابان های عدل  انتقال مشکالت  رسانه ها در راستای 
و کارگران قلم زدند و گام برداشتند اما گام های برجای مانده 
مسئوالن پای نارضایتی ها را به این خیابان ها کشانده است. شاید 
قرار است ساکنان این خیابان ها برای آسایش راه مهاجرت به 

خارج شهر را پیش گیرند!

با آغاز فصل تابستان و پایان امتحانات تب ثبت نام در مدارس دولتی 
و غیر انتفاعی و ثبت نام کالس اولی ها آغاز می شود. از تبی که بنا 
به گفته برخی ها پارتی بازی در مدارس خاص گرفته تا آدرس های 
اشتباهی که برخی خانواده ها به  مدیران مدارس می دهند. به گزارش 
تسنیم، پرونده در دست و از روی نقشه آدرس مدارس را رصد 
 می کند، بعد از چند ساعت ناامید از نخستین مدرسه بیرون می آید.
به مدرسه دوم  می رود، آنجا هم می گویند در محدوده جغرافیایی آنها 
قرار ندارد، بیش از چهار ساعت است برای ثبت نام از خانه بیرون آمده 

اما هنوز موفق به ثبت نام برای فرزندش نشده است.
 او پدر مریم است کاغذ بازی  و سختگیری های بی ضابطه نسبت به 
ثبت نام دانش آموزان در برخی مدارس خاص یا با کیفیت به ویژه 
دولتی به بهانه محدوده جغرافیایی مشکالتی برایش  به وجود آورده 
است. ملک آبادی که ساکن مهرشهر، اظهار کرد: مدارس دولتی این 
منطقه بسیار شلوغ است و در دو شیفت فعالیت می کند از طرفی 
ظرفیت کالس ها بسیار باالست. وی بیان کرد: از نظر فرهنگی 
نیز تفاوت محسوسی با دیگر نقاط شهر وجود دارد که تصمیم دارم 
فرزندم را در یکی از مدارس جنوب شهر که دارای موقعیت مطلوب و 

از نظر آموزشی هم با کیفیت تر است، ثبت نام کنم.

پروسه زمان بر ثبت نام کالس اولی ها
این شهروند بیرجندی گفت: با مراجعه به مدرسه دولتی مدنظر و در 
پاسخ به سوال مسئول ثبت نام کننده از محدوده محل سکونت، با 
دادن آدرس، با این پاسخ روبه رو شدم که فرزند شما باید در مدارس 
همان منطقه تحصیل کند هر چند طی مراجعه بعدی به همان 

مدرسه و دادن آدرس جدید با ثبت نام فرزندم موافقت شد.
با اتمام امتحانات دانش آموزان دغدغه خانواده ها برای ثبت نام به 
ویژه خانواده هایی که فرزند نوآموز و یا تغییر پایه دارند دو چندان 
می شود چراکه باید به دنبال مدرسه ای مناسب و در عین حال 
زیادی  موارد  در  اما  باشند  شان  منزل  جغرافیایی  محدوده  در 
مدرسه های منتخب خانواده ها خارج از محدوه جغرافیایی است و 
این آغاز مشکالت ثبت نام است. مودی یکی دیگر از شهروندان 
بیرجندی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: این روزها ثبت نام در 
مدارس به دغدغه بسیاری از والدین تبدیل شده و در این بین 
ثبت نام برای کالس اولی ها فرآیندی طوالنی تر دارد چرا که پدر 

و مادرها به دنبال مدرسه ای هستند که از نظر موقعیت مکانی و 
آموزشی دارای بهترین شرایط باشد اما محدوده بندی و قوانین 
بعضی مدارس، مشکالت و نگرانی خانواده ها را برای ثبت نام 

دوچندان کرده است.

قوانین دست و پاگیر برای ثبت نام 
نتوانسته ام برای  از شهروندان گفت: هنوز  جعفری یکی دیگر 
فرزندم در کالس اول ثبت نام کنم چراکه برای ثبت نام در یک 
مدرسه دولتی باید هفت خان رستم را طی کنیم. برای ثبت نام در 
مدارس غیر دولتی مثل مدارس شاهد که قوانین خاصی وجود دارد 

و برای هر دانش آموزی ثبت نام نمی شود.

پارتی بازی در ثبت نام مدارس خاص
وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی دیگر هم هزینه های زیادی 
دارند و باید در سایت ثبت نام کرد و با همین وجود شاید امتیاز الزم 
را نتوانی کسب کنیم، افزود: در بسیاری از همین مدارس خاص 
که برحسب امتیاز است اگر پارتی داشته باشیم به راحتی می توان 
ثبت نام کرد. بیشتر والدین بر این باورند مدرسه خانه دوم است و 
حتی تاثیرش بیشتر از خانه بوده و باید برای شکل گیری شخصیت 

فرزندان و ایجاد افق روشن برای آینده تصمیم درست گرفت.

ثبت نام در مدارس دولتی یا غیر انتفاعی؟

این روزها بحث ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی و دولتی قوت 
گرفته و این انتخاب دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است در 
حالی  که تا چندی پیش به  راحتی می شد در مورد این انتخاب 
نظر داد اما امروز این امر به مشکلی پیچیده برای خانواده ها 
تبدیل شده است. خانواده هایی که از تمکن مالی باالیی برخوردار 
هستند به  راحتی مدارس غیر دولتی را انتخاب می کنند اما هزینه 
چند میلیون تومانی مدارس غیردولتی برای برخی آن قدر سنگین 
است که این انتخاب به سادگی انجام نمی گیرد. البته این به آن 
معنا نیست که تنها نگرانی  مالی در انتخاب حضور فرزندان در 
مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد، مسائلی از جمله تعداد 
دانش آموزان، توجه به دانش آموز، کیفیت تدریس، َجو اخالقی 
شیوه  فوق برنامه،  و  گروهی  فعالیت های  مدرسه،  بر  حاکم 
برخورد معلمان با دانش آموزان تنها بخشی از گزینه های پیش 
روی خانواده هاست. در این میان برخی از والدین نزدیکترین 
مدرسه دولتی به منزل شان را انتخاب کرده و موفق به ثبت نام 
می شوند، برخی هم با گذشت چند مدت از آغاز ثبت نام هنوز 

نتوانستند در مدرسه نزدیک زندگی شان ثبت نام کنند.

والدین مرفه و پولدار مشکلی برای
 ثبت نام مدارس فرزندان ندارند

میرمحمدی یکی از شهروندان بیرجندی معتقد است اگر از توان 
مالی خوبی برخوردار باشی می توانی بدون هیچ دغدغه ای یکی از 
مدارس غیر انتفاعی را برای ثبت نام انتخاب کنی و فرزندت در 
تامین موارد آموزشی از امکانات بیشتر و بهتری برخوردار  باشد. 
وی اظهار کرد: قطعاً تعداد زیادی از خانواده ها توان پرداخت شهریه 
مدارس غیر انتقاعی را ندارند و بیشتر فکر می کنند فرزندان شان 
در مقایسه با دیگر فرزندان و خانواده های مرفه از امکانات آموزشی 
کمتری برخوردار می شود که این امر آینده آنها را تحت تاثیر قرار 
می دهد. میرمحمدی با بیان اینکه فاصله مدرسه تا منزل مسکونی 
ما یک خیابان است اما مدیر مدرسه تاکید می کند به دلیل آنکه 
خانه ما در آن سوی خیابان است در محدوده ثبت نام قرار ندارد و 
باید در مدرسه دیگری که فاصله اش با خانه ما زیاد است ثبت نام 
کنیم. یکی دیگر از والدین که قصد ثبت نام فرزندش را در مدارس 
غیردولتی دارد با گالیه از محدودیت های ثبت نام در این مدارس 
گفت: بعضی آموزشگاه های غیر دولتی یا آنقدر شهریه باال دارند که 
یک خانواده معمولی از پس هزینه های آن برنمی آید، یا آنقدر مانع 

تراشی می کنند که به سختی می توان از آنها عبور کرد.

گذر از هفت خان رستم
 برای ثبت نام در مدارس

هامونی افزود: به عبارتی برای ورود به برخی مدارس، صافی 
گذاشته شده که این موضوع شرایط را برای ثبت نام سخت 
کرده است. وی ادامه می دهد: در گذشته دانش آموز برای ورود 
به یک مدرسه خوب موظف به انجام آزمون بود و این موضوع 
استرس زیادی به والدین و دانش آموزان وارد می کرد اما اکنون 
هر چند آزمون به نوعی حذف شده اما برخی سنگ اندازی ها 
به نوعی دست و پای والدین را برای ثبت نام با شرایط مطلوب 
می بندد. وی اظهار کرد: مراحل ثبت نام در برخی مدارس شبیه 
گذر از هفت خان رستم است و باید نظارت بیشتری بر مدارس 
شود چون در برخی مدارس شاهد دور زدن قانون هستیم و 

بسیاری از والدین با اینکه ساکن محله دیگری هستند با ارائه 
آدرس نزدیکان و وابستگان در نقطه دیگری از شهر اقدام به 

ثبت نام فرزند خود می کنند.

نظارت ها بیشتر شود
شهروند دیگری بیان کرد: برخی مدارس یک صافی خاص برای 
ثبت نام دارند و به اصطالح دانش آموزان را گلچین می کنند و 
دانش آموزی را که از نظر تحصیلی ضعیف  تر یا از نظر مالی وضع 
نامساعدتری دارد به سختی ثبت نام می کنند که باید در این زمینه 
نظارت بیشتری بر مدارس انجام شود.وی تهیه روپوش خاص 
بعضی مدارس را نیز از دیگر مشکالت دانست و گفت: یک دست 
بودن هر چند مطلوب است اما باید در شرایط و قوانین برخی 

مدارس تجدید نظر و سختگیری ها نیز کمتر شود.

شرایط و ضوابط ثبت نام برای کالس اولی ها
جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
اولی ها اظهار  برای کالس  نام  درباره شرایط و ضوابط ثبت 
کرد: براساس دستورالعمل ابالغی به آموزش و پرورش استان، 
پیش ثبت نام کالس اولی ها از ابتدای خرداد شروع شد و از 
18 خرداد نیز کار ثبت در سامانه آغاز می شود. زمانی افزود: 
همزمان دانش آموزان به مراکز سنجش ارجاع می شوند و اولیا 
برای سنجش بدو ورود دانش آموزان به مدارس اقدام می کنند 
و ارائه مدارکی مانند کارت مراقبت بهداشتی، مدارک شناسایی 
و محدوده جغرافیایی محل زندگی توسط ولی و وکیل قانونی 
دانش آموز الزامی است. وی با تاکید بر رعایت صداقت توسط 
والدین درباره ارائه مدارک گفت: برخی مدارس خاص مانند 
شاهد و عالمه حلی براساس فرم امتیازبندی و بدون توجه به 
محدوده جغرافیایی و از طریق سامانه اقدام به ثبت نام می کنند 
و کارگروه تخصصی؛ کار بررسی و نظارت بر ثبت نام را بر 
استان  ابتدایی آموزش و پرورش  عهده دارد. معاون آموزش 
تصریح کرد: تعداد درخواست ها برای استفاده از این مدارس 
باالست و جدا از سختی  ورود به مدرسه رعایت ضوابطی مانند 
داشتن سن قانونی، شرکت در طرح سنجش نوآموزان، ثبت نام 

کتاب درسی و لباس فرم مدرسه باید رعایت شود.

طرح انتقال صنوف مزاحم بیرجند۱۲ساله شد

سبقت والدین برای ثبت نام فرزند شان  در مدارس خاص

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نت
نتر

س: ای
عک

نت
نتر

س: ای
عک

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک ۵۲ ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۲۳۹۱۰۵ سجادی فر

۱0% تخـفیـف

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱۷۸۸۵۸۳ -۳۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان 
آور استانی به کارفرمای محترم ۱- شرکت یزد نیرو 
۲- شرکت آذین شهر ما ۳- شرکت شبکه گستر شرق 
۴- شرکت نوید نیرو شرق ۵-  سایر پیمانکاری های 

طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق
نامه شماره ۱۵۳۵۶/ت  تصویب  ماده ۸  تبصره ۵  اجرای  در 
۳۶۰۰۵ ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای محترم 
۱- شرکت یزد نیرو ۲- شرکت آذین شهر ما ۳- شرکت شبکه 
گستر شرق ۴- شرکت نوید نیرو شرق ۵-  سایر پیمانکاری های 
طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق ابالغ می گردد آقای 
بهروز فیضی با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۰۹۰۰ ادعای اشتغال 
در آن کارگاه ها با عنوان شغلی سیمبان داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر 
ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و 
معدن - سایت داری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در 

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

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد ۱۲۵ 



موفقیت و انرژی

اهداف زندگی

یک مدیر  موفق باشید

اگر می خواهید به موفقیت های زیادی در کسب و 
کارتان برسید، باید آرزوهای زیادی هم داشته باشید. 
فرقی نمی کند که در اول این راه پر فراز و نشیب 
هستید یا سال هاست که با شرایط گوناگون دست و 
پنجه نرم می کنید، این خوش بینی به آینده کسب و 
کارتان و موفقیت های متعدد در آن است که اعضای 
یک سازمان را به پیش می راند. شما به عنوان یک 
کارآفرین یا صاحب کسب و کار، الگوی تمامی اعضای 
 سازمان تان هستید و این سبب می شود که تمامی 
باشد. یک  بین کارکنان  زیر ذره  ویژگی های شما 
سازمان زمانی برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار 
خود پرانرژی و کوشاست که مدیر سازمان پرانرژی باشد. 
یک مدیر مدبّر باید همواره متوجه این آمار و اطالعات 

باشد و با توجه به تغییرات، بهترین تصمیمات را بگیرد.

کلید  برای اینکه در محیط کار بدرخشید

8 ساعت، حداقل زمانی است که هر یک از ما در محیط 
کار سپری می کنیم، به عبارت روشن تر بخشی از 
زندگی ما در محیط کار و در کنار همکاران مان می 
گذرد. پس کار و پیشه ما عالوه بر منبع در آمد، مشخص 

کننده سبک زندگی مان هم هست.
هر کارمندی باید از نحوه انجام امور و پروسه کارها در 
سازمانی که در آن کار می کند مطلع باشد حتی اگر به 

طور مستقیم با کارش در ارتباط نباشد.
در هر شرکت و مجموعه ای یک سری شبکه روابط 
آشکار و رسمی و یک سری روابط نانوشته و تاثیر گذار 
وجود دارد، سعی کنید افراد مهم و تاثیر گذار شرکت تان 
را بشناسید و بدانید سرنخ هر کاری دست چه کسی 
است! سعی کنید بیش از اندازه به گروه یا فرد خاصی 
وابسته نشوید، برخی کارکنان سازمان بیشتر از سایرین با 
یکدیگر صمیمیت دارند شما سعی کنید با همه در ارتباط 
باشید اما به هیچ کدام بیش از اندازه وابسته و وامدار نشوید.
هر سازمانی یک سری پروژه ها و فعالیت های ویژه و 
بعضا محرمانه دارد که منبع اصلی درآمد آن مجموعه 
اصلی  کنید شریان های  آید. سعی   به حساب می 
فعالیت های شرکت و پروژه های مهم و اینکه در چه 

مرحله ای هستند را به خوبی بشناسید.
سعی کنید تصویری درست از خود و شخصیت تان 
را بین همکاران جا بیاندازید. کسی که در پی به ثمر 
رساندن امور است،هیچ کاری را سر سری انجام نمی 
دهد و سعی می کند جایگاه خودش و همکارانش 

را ارتقا بخشد.
آنچه در دست دارید و مشغول انجام آن هستید به 
سایر همکاران تان معرفی کنید، سعی کنید ضمن 
احساس  جمع  در  آنها  سازنده  نظرات  از  استفاده 

مشارکت و همکاری به وجود آورید.

به این دلیل
لطفا سر ساعت غذا بخورید

مصرف وعده های غذایی با یک الگوی نامنظم می تواند 
خطر ابتال به دیابت نوع ۲، فشار خون باال و چاقی را افزایش 
دهد. صرف منظم وعده های غذایی سبب تنظیم ساعت 

بیولوژیکی بدن می شود. افرادی که شاغل هستند در 
طول روز فرصتی برای خوردن وعده  های غذایی منظم 
ندارند. زندگی اجتماعی و استرس نیز عوامل دیگری هستند 
که می توانند این نظم را برهم بزنند. انتخاب یک ساعت 
مشخص برای خوردن وعده های غذایی فواید گوناگونی 

چون حفظ انرژی در طول روز  برای سالمتی دارد.

با ضد لک های
 طبیعی آشنا شوید

هنوز در مطالعات طب سنتی و گیاهان دارویی اثر قطعی 
آلوئه ورا بر لک های پوست ثابت نشده است. بعضی 
مطالعه ها تایید کرده اند ژل آلوئه ورا ضد نور خورشید است 

و اثرات منفی اشعه ماوراءبنفش را از بین می برد. شاید 
هم با این مکانیسم آلوئه ورا بتواند تیره شدن پوست براثر 
نور خورشید را از بین ببرد اما در مقابل روی روغن های 
گیاهی مثل روغن بادام شیرین و تلخ می توانید به عنوان 
ضدلک حساب کنید. البته استفاده از کرم های ضد آفتاب 

نباید فراموش شود.       

درمان میگرن
 با مصرف پنیر

پنیر جزو  پرطرفدارترین موادی محسوب می شود که 
بیشتر در صبحانه مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل دارا 
بودن مواد مغذی مانند پروتئین، فسفر، کلسیم، فیبر و آهن، 

برای ترمیم پوست بسیار مفید است.جلوگیری از دیابت، 
ترمیم استخوان ها، افزایش ایمنی بدن، بهبود سالمت 
قلب، سالمت دندان، درمان فشار خون باال، کاهش 
استرس، درمان میگرن و افزایش ایمنی بدن بخشی از 
فواید مصرف پنیر برای بدن انسان است؛ البته بهتر است با 

گردو و کنجد مصرف شود.

نوشیدن آب گوجه فرنگی  فشارخون 
و کلسترول را کاهش می دهد

نوشیدن آب گوجه فرنگی که فاقد نمک باشد سطح 
کلسترول را در بزرگساالنی که در معرض بیماری های 
قلبی - عروقی هستند کاهش می دهد. سرخرگ های 

کرونری، عروق خونی هستند که ماهیچه های قلب 
را تغذیه می کنند. اگر این عروق دچار گرفتگی شوند 
ماهیچه های قلب نمی توانند میزان خون مورد نیاز خود 
را دریافت کنند. بیماری کرونری قلب به حمله قلبی 
منجر می شود. مصرف آب گوجه فرنگی موجب کاهش 

چشمگیر فشار خون  هم هست. 

دالیل سفید شدن
 مو چیست؟

عواملی همانند استرس، تغذیه بد، کم خونی و کم 
کاری تیروئید در سفیدی زودرس مو، موثر است. 

دچار  که  افرادی  اما  ندارد  وجود  نظر  اتفاق 

تیروئید  کاری  کم  یا  خونی  کم  نظیر  مشکالتی 
بیماری، روند  هستند، در صورت درمان به موقع 
هیچ  البته  شود.  می  متوقف  مو  زودرس  سفیدی 
را   رنگ موی سفید شده  ندارد که  دارویی وجود 

کامال به رنگ قبلی  بازگرداند.

کبد در بدن انسان یکی از پیچیده ترین وظایف را بر عهده دارد. مصرف برخی مواد غذایی، دارو یا حمله ویروسی یا 
میکروبی، باعث تولید مواد سمی در خون می شود که مخلوط شدن آن ها با خون می تواند در بدن مسمومیت ایجاد کند. 
کارکرد خوب کبد می تواند تقریبا همه مشکالت بدن از مشکل پوست گرفته تا مشکل معده را برطرف کند. سوالی که 
پیش می آید این است که آیا کشمش در سم زدایی کبد نقش دارد؟ پاسخ مثبت است، البته انگور، سیر، لیمو ترش و 
چغندر قرمز نیز سم موجود در کبد را از بین می برد. مصرف کشمش که به رنگ قهوه ای تیره است برای حل مشکالت 
مربوط به کبد عالی است . کشمش سیاه نیز برای سم زدایی کبد مناسب است. رنگ قهوه ای روشن و درخشان کشمش 
به آن معنی نیست که مفید است. یکی از بهترین روش ها برای پاک کردن مواد سمی از کبد مصرف کشمش است. نیم 

فنجان کشمش را در آب به مدت ۱۵ دقیقه خیس کنید. پس از آن، با آب بشویید و مصرف کنید.

دم کرده میوه این گیاه )نسترن( تصفیه کننده خون است؛ برای برطرف کردن غم و اندوه ۱۰ گرم میوه این گیاه را در ۳۰۰ 
سی سی آب سرد به مدت ۳ ساعت خیسانده سپس حرارت داده تا به جوش آید، ۱۵ دقیقه دم کرده و روزی ۳ فنجان 
بنوشند. برای درمان اسهال و اسهال خونی ۲۰ گرم میوه این گیاه را در ۵۰۰ سی سی آب سرد به مدت ۳ ساعت خیسانده 
سپس حرارت داده تا به جوش آید، ۱۵ دقیقه دم کرده و روزی ۳ فنجان بنوشند. برای درمان تپش قلب ۱۰ گرم میوه گل 
 نسترن را به مدت ۳ ساعت در ۳۰۰ سی سی آب سرد خیسانده سپس با حرارت مالیم جوش آورده ۵ دقیقه جوشانده 
۱۵ دقیقه دم کرده و روزی ۳ فنجان بنوشند.برای درمان نرمی استخوان و کمبود ویتامین ث، یک کیلو میوه نسترن را با 
۳۰۰ گرم نبات کوبیده سپس با ۲ لیتر آب مخلوط کرده به مدت ۱۵ روز در یک محل گرم گذاشته و سپس صاف کرده 

قبل از غذا یک فنجان بنوشند.

خواص دمنوش گل نسترنتاثیر کشمش بر سم زدایی کبد

افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، قادر به خواندن 
افکار و احساسات دیگران هستند؛ از این رو می دانند در محل کار 

چه چیزهایی را باید و نباید در مورد خودشان افشا کنند. 
اینکه از شغل شان بیزارند:  قطعا آنچه همه در محل کار از آن بیزارند 
و ترجیح می دهند آخرین چیزی باشد که می شنوند این است که 
کسی از اینکه تا چه اندازه از کارش بیزار است شکایت کند. با این کار 
برچسب های مختلفی به خود می چسبانید؛ از اینکه فرد منفی نگری 

هستید گرفته تا اینکه اصال روحیه کار تیمی ندارید.
اینکه فکر می کنند کسی بی کفایت است:  در هر محل کاری 
همیشه افرادی هستند که بی کفایتند و  همه می دانند کدامیک از 

پرسنل اینگونه اند. اگر قدرت این را ندارید که به همکارتان کمک 
کنید که در کارش عملکرد بهتری داشته باشد یا اگر در جایگاهی 
نیستید که بتوانید او را اخراج کنید، پس دیگر هیچ ارتباطی به شما 

ندارد که بی استعدادی یا عدم مهارت کسی را جار بزنید.
اینکه چقدر حقوق می گیرند: پدر و مادرها شاید دوست داشته 
باشند بشنوند که درآمد ماهیانه فرزندشان چقدر است اما بیان این 
موضوع در محل کار تنها موجب بدبینی دیگران می شود. توزیع 
حقوق همیشه عادالنه نیست. اینکه بخواهید میزان حقوق خود را 
بازگو کنید، در واقع معیار مستقیمی به همکاران تان می دهید که 

خودشان را با شما مقایسه کنند.

اعتقادات سیاسی و مذهبی:  اعتقادات سیاسی و مذهبی مردم آنقدر 
با هویت اشخاص آمیخته است که امکان ندارد در محل کار بدون 
درگیری درباره آن بحث کرد. مخالفت با دیدگاه افراد می تواند به 
سرعت تصور آنها را نسبت به شما تغییر دهد. مقابله با ارزش های 
اصلی و بنیادی اشخاص یکی از توهین آمیزترین کارهایی است 

که می توانید انجام دهید
 افشای اطالعات شخصی در محل کار:  اینکه چه چیزهایی را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارید مهم نیست، مطمئن 
باشید آخرین چیزی که می خواهد ببینید این است که آخر هفته را 

با دوستان تان به ییالق بروید و خوش بگذرانید.

در محل کار، درباره این موضوعات صحبت نکنید

آیه روز

کسانی که اگر کار زشتی انجام دادند و به خودشان ظلم کردند، یاد خداوند می کنند و برای گناهان خویش استغفار 
می نمایند، و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد. )آل عمران/ آیه ۱۳۵(

سخن روز

من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اید را فراموش می کنند، آنچه انجام داده اید را از یاد می برند، ولی هرگز 
احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند. )مایا آنجلو(

سه شنبه  ۲۱ خرداد    ۱۳۹۸ * شماره ۴۳۶۸ 
4

جدول 4368                        

افقي: 
۱- ارم - چیره شدن ۲- یاقوت  
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جین -  معالجه ۵- شور و غوغا 
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عقاب سیاه  - سوزن - یک ششم 
ملک 7- بالش - بدکاران -  تکه 
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۱۱-  فلز سرخ رنگ - خاک -   
از شهرهاي گلستان ۱۲-  پنداري 
و گوئي-  بخار دهان - فلز مهم 
-  حرف دهن کجي ۱۳-  سر 
پیچ   - کردنشین  شهر   - مو  بي 
تنظیم صدا ۱4-  گردنبند - نوعي 
غربال-  فضاي معموال باریک و 
دراز در یک ساختمان ۱۵-  دوري 

از تمدن-  آدم

عمودي: ۱- امي - از آثار معروف 
نوشته حاشیه  مهدي سهیلي ۲- 
روسیه  سوغات   - آرزو   - سند 
۳- محصول چغندر قند - دستگاه 
اندازه گیري - مقدار برق - صدمه 
رساندن 4- خوردن - شهر توت 
- میزبان المپیک ۲۰۰4  طال ۵- 
عملي گردید - دوستداران-  سیاره 
-هواي  کننده  خنک   -6 مریخ 
ساختمان-  حنا-  وجود دارد 7- 
پایتخت یونان - زادگاه امیرکبیر -از 
شهرهاي همدان 8- مردد - محل 

نشستن-  پسران عرب 9- روزنامه 
ارامنه ایران-  آرزوي کارمند جزء 
- آموختني لقمان ۱۰-  لیکن - 
بیمارستاني   - قهرماني   گردنبند 
در تهران ۱۱-  مرطوب - شاخه 
باریک درخت-  عالمت مفعولي 
۱۲-  زمینه -  شریعت  -گمان 
- راه و روش ۱۳-  با هم و همگي  
-چوپان-  زبانه آتش ۱4-  جهان 
بودن -  امید خدا  به  غیرمادي - 
حمله و هجوم ۱۵-  از شهرهاي 

تهران-  گل پامچال
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 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
به یک راننده کمپرسی ۱۰ چرخ 

نیازمندیم.
۰۹۱۵۳۵۸۸۳۶۵- رزاقی

به یک سرایدار ترجیحا با وانت نیازمندیم. 
۰۹۱۵۳۶۱۸۴۲۱ -۰۹۱۵۱۶۳۳۲۶۷

۰۹۱۵۷۴۰۰۷۱۷

به یک نفر خانم طراح 
آشنا به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه نیازمندیم.
تلفن تماس:

 ۳۲۲۲۴۵۸۲ 
داخلی ۲۰۱

کارت هوشمند اتوبوس به شماره پالک 
۴۴۴  ع۵۱ ایران ۴۳ به شماره هوشمند 

۱۳۹۸۸۴۸ مفقود گردیده 
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پژو به شماره پالک 
۷۲۵ د ۹۴ ایران ۳۲ به نام سید ابوالحسن 
عمادی به شماره ملی ۰۶۵۰۹۹۵۲۶۰ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

ای  قطعه   32000 گوشتی  مرغداری  واحد  یک  امتیاز 
دارای امتیاز چاه آب به مساحت 8000 متر مربع )عملیات 
شده  انجام  فونداسیون  ریزی  بتن  و  دور  دیوارچینی 

است( واقع در شهرستان بشرویه به فروش می رسد.
09155144770
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خبر ویژه

*رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
حفاری  نوارهای  ترمیم  گفت:  بیرجند  شهرداری 

فاضالب در معابر مهرشهر در حال انجام می باشد.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد از  آمادگی ارشاد برای تدوین 
 دایرة المعارف دفاع مقدس خراسان جنوبی خبر داد.
*سامانه دیجیتالی یکپارچه اطالع رسانی )ساینیج( در 

دانشگاه بیرجند راه اندازی شد.
*خیر بیرجندی دو دستگاه بازتوانی قلبی و الکتروشوک 
را به مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند اهدا کرد.
آموزشگاه شهرستان  *طرح روحانی معین در 100 

بیرجند در سال تحصیلی 97-98 اجرا شد.
به  آثار  ارسال  و  شرکت  مهلت  آخرین  مهر،  *اول 
جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در بیرجند اعالم شد.

*45 صنعتگر بیرجندی در رشته حوله بافی برای کسب 
مدرک مقدماتی حوله بافی با یکدیگر رقابت کردند.

* مدیرعامل شرکت گاز از نشت یابی بیش از 5700 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سال 97 خبر داد.

*به گفته مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب 326 
چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در خراسان جنوبی وجود دارد.
*وزش باد شدید لحظه ای همراه با گرد و خاک امروز 
برای برخی مناطق خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

اخبار کوتاه

 اعتبار 200 میلیاردی
 بنیاد برکت برای استان

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی با توجه به ظرفیت پرورش دام سنگین 
در استان،  برای سرمایه گذاری در این حوزه اعالم 
آمادگی کرده است گفت: در جلسه ای که اخیرا با بنیاد 
برکت داشتیم اعتباری بالغ بر200 میلیارد تومان برای 
اشتغال استان تخصیص یافت که 30 میلیارد تومان آن 
بالعوض است. معتمدیان افزود: 20 هزار نفر جمعیت 
شتر در استان ظرفیت خوبی برای پرورش دام سنگین 
است که نیاز به سرمایه گذاری برای توسعه بیشتر دارد. 
وی ادامه داد:  5 یا 6 شهرستان خراسان جنوبی قابلیت 
پرورش شتر را دارند لذا تیم هایی از ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( وارد استان شده و این ظرفیت ها را بررسی 
کرده اند. استاندار گفت: طبق رایزنی های انجام شده این 
ستاد آماده سرمایه گذاری است و برای همین منظور 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برای اولین بار تا 
پایان خردادبه خراسان جنوبی سفر می کند. وی یادآور 
شد: در نشستی که اخیراً به همین منظور در مرکز برگزار 
شده است تفاهم نامه های خوبی در حوزه هلدینگ 
مسکن و اشتغال منعقد شده که در سفر مقام ملی به 
استان عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.معتمدیان 
ملی  استانی در سطح  رایزنی های  ادامه  به  اشاره  با 
گفت: چند روز پیش در نشست شورای معاونان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کردیم و گزارشی از 
ظرفیت ها، توانمندی ها و مطالبات استانی مطرح شد. 
وی تصویب 15 مصوبه برای خراسان جنوبی در این 
شورا را یادآور شد و افزود: این مصوبات در بخش های 
گوناگون صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که 
تا چند هفته آینده با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود. استاندار بیان 
کرد: حدود یکهزار میلیارد تومان شرکت های وابسته به 
وزارت صمت در شهرستان های استان سرمایه گذاری 
می کنند. وی با اشاره به شاخص های توزیع اعتبارات 
در استان نیز گفت: جمعیت و محرومیت دو شاخص 
اصلی توزیع اعتبارات است که در زیر مجموعه آن 
شاخص های دیگر مطرح و بر همین اساس درصدی 
از اعتبارات برای هر شهرستان مشخص خواهد شد. 
معتمدیان اظهار کرد: برای تعریف برنامه ای در استان 
که بتوان از ظرفیت سه قوه در راستای توسعه استفاده 
کرد مأموریتی به سازمان برنامه ریزی داده شده که با 
همکاری معاونت اقتصادی استانداری و دستگاه های 
اجرایی طرح های مد نظر را بر اساس پتانسیل ها و 

اولویت ها آماده کنند.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت: در 
افراد نجات  نفر توسط  اخیر 70 هزار  هشت سال 
غریق از غرق شدن در سواحل و استخرهای کشور 
نجات یافتند. به گزارش ایرنا،ایلخان نوری روز گذشته 
در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت نجات غریق 
و غواصی استان خراسان جنوبی افزود: نجات غریق 
از رشته های مهم نه فقط در حوزه قهرمانی، بلکه در 
بخش امداد و نجات جان مردم از اهمیت برخوردار 
است.وی گفت: قرآن کریم می فرماید نجات جان 
یک انسان با نجات جان همه مردم برابر است و کار 

منجی های غریق اهمیت ویژه دارد.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی اظهار کرد: 

منجی غریق با تدریس، آموزش و کار مستمر به 
مدرس توانمندی تبدیل می شود لذا به مقوله آموزش 
های  باید کالس  افزود:  شود.وی  ویژه  توجه  باید 
آموزشی و بازآموزی و تقویت مدرسان در دستور کار 
هیئت نجات غریق و غواصی استان باشد تا موجب 
ارتقای کیفی کار منجیان شود. ایلخان نوری با بیان 
اینکه رئیس هیئت نجات غریق استان راه بلند و خوبی 
پیش رو دارد، گفت: 393 نفر منجی غریق در خراسان 
جنوبی آمار خوبی است و 25 استخر در این استان 
فعال است، 150 منجی غریق مربوط به بانوان بوده 
که این هم آمار خوبی است. وی بیان کرد: نجات 
غریق یک فرا ورزش است و در ابعاد گوناگون که 

پرورش نیروی متخصص و نظارت بر اماکن آبی و 
نجات جان انسان هاست، فعالیت گسترده ای پیش رو 
دارد.وی گفت: در بخش تعداد مدرس، مربی و داور در 
خراسان جنوبی نیاز به کار است و یکی از برنامه های 
مهمی که هر سال داریم موضوع قهرمانی کشور است 
که خوش درخشیدن در آن برنامه هم باید در دستور 
کار هیئت نجات غریق و غواصی استان باشد. رئیس 
فدراسیون نجات غریق و غواصی اظهار کرد: اخالق 
مداری در نجات غریق حرف اول را می زند و احترام به 
پیشکسوتان و راهنمایی گرفتن از آنها چیزی است که 
ما در فدراسیون به عنوان اولویت به آن نگاه می کنیم 
و امیدواریم در این راه موفق باشیم و شاهد روزهای 
خوبی در خراسان جنوبی در حوزه آموزش و امداد و 
نجات و هم در حوزه قهرمانی باشیم. وی ادامه داد: 
سامانه منجیان غریق و غواصی کشور را راه اندازی 
کردیم و هدف از ایجاد این سامانه ثبت اطالعات همه 
نیروهای متخصص نجات غریق در فدراسیون است.

ایلخان نوری گفت: بیمه ویژه ای برای منجی های 
غریق پیش بینی شده که با یک مبلغ ناچیز قراردادی با 

بیمه رازی منعقد کردیم تا دغدغه های منجیان غریق 
با توجه به مسئولیت سنگینی که بر دوش آنهاست، 
کاهش یابد. مدیرکل ورزش و جوانان هم در این 
نشست گفت: بخشی از کارکرد هیئت نجات غریق و 
غواصی با حوزه اوقات فراغت جوانان و جامعه پیوند می 
خورد و این نشان می دهد که این هیئت جایگاهی فرا 
ورزشی دارد و رویکردهایی که در حوزه امداد و نجات و 
تخصصی دارد جایگاه ویژه ای به این هیئت داده است.
سرپرست افزود: یکی از مشکالتی که در ورزش 
کشور وجود دارد، این است که سازمان ها متصل به 
چند نفر اداره می شود و اغلب هیئت ها و فدراسیون 
های ورزشی این مشکل را دارند چون معمواًل مبنای 
تنظیم برنامه های ما براساس یک برنامه نبوده و 
کارها خیلی نظام مند نیست. وی اظهار کرد:  ساختار 
نامه هیئت های  آیین  براساس  را  هیئت ورزشی 
ورزشی تبدیل به حوزه عملیاتی کرده ایم و 45 صفحه 
جدول خام 12 ماه قبل تقدیم هیئت های ورزشی 
 شده که ساختار اداری، مالی و... در این آیین نامه
بیان شده و می تواند به عنوان مجموعه ای که 

اطالعات را در اختیار رئیس هیئت های ورزشی قرار 
دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

 وی  بیان کرد: مبنای ساختار ترسیم شده براساس 
شرح وظایفی است که برمبنای آیین نامه هیئت های 
ورزشی مصوب هیئت وزیران است و برای تنظیم یک 
برنامه استفاده می شود و نظام ارزیابی هم موجود است.
وی گفت: یکی از مشکالت ما در گذشته عدم توزیع 
متوازن فرصت ها، منابع و امکانات بود که رئیس هیئت 
نجات غریق استان باید بتواند ساختاری را ترسیم کند 
که از همه تفکرات، عقاید و نیروها بر مبنای یک برنامه 
و بهره گیری از خرد جمعی کار را پیش ببرد. وی با 
اظهار اینکه در خراسان جنوبی به موضوع بهره گیری 
از خرد جمعی کمتر توجه شده است، افزود: نگاه های 
انحصاری که در چند دهه ایجاد شده، نگاه خارج از 
حوزه مرکز استان را نمی پذیرفت که در حال حاضر 
این موضوع اصالح شده است. در این نشست پدرام 
نایب زاده با کسب 12 رای از مجموع 17 رای به مدت 
چهار سال به عنوان رئیس هیئت نجات غریق و 

غواصی استان انتخاب شد.

 قهرمان و  رکورددار پیشین دهگانه 
دو و میدانی ایران  درگذشت

 نجم الدین فارابی، قهرمان و  رکورددار پیشین دهگانه 
دو و میدانی ایران از بیرجند که سابقه حضور در المپیک را 
هم داشت، یکشنبه شب در سن 86 سالگی دار فانی را 
وداع گفت.وی در سال 1952 میالدی به همراه کاروان 
مرحوم  آن  پرچمدار  که  ایران  المپیکی  ورزشکاران 
جهان پهلوان تختی بود، در دو و میدانی همگانی به 
المپیک ملبورن استرالیا راه یافت و در رشته دهگانه با 
به دست آوردن 5112 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت.

دغدغه اصلی استان مسکن مستحکم
استاندار: 2700 روستای خراسان جنوبی شناسه دار می شوند

گروه خبر- استاندار عصر یکشنبه در نشست شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه ظرفیت 
های خوبی در روستاها وجود دارد که نباید فراموش 
شود، گفت: به دنبال تدوین شناسنامه ظرفیت ها و 
هستیم. جنوبی  خراسان  روستایی  های  پتانسیل 
معتمدیان افزود: با تدوین این شناسنامه ظرفیت های 
معدنی،گردشگری وکشاورزی هر روستا شناسانده می 
شود و دستگاه های متولی باید در تدوین این شناسنامه 

همکاری کنند.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: 
از دغدغه های اصلی استان مسکن مستحکم است 
که در سیل اخیر بیش از پیش اهمیت آن مشخص 
شد.میرجعفریان افزود: اگر زلزله ای هم اتفاق بیافتد، 
خسارت های زیادی به بار می آید که نیاز است در حوزه 
مسکن مستحکم بیشتر توجه شود.وی با اشاره به 
جلساتی که به منظور ساخت 10 هزار واحد مسکونی 
محرومان با مدیران و بانک های عامل برگزار شده 
است، گفت: براساس برنامه پیش بینی شده 10 هزار 
واحد ساخته می شود که مسائل و مشکالت از جمله 

تضمین ها در بانک مورد بحث قرار گرفته است.
معاون استاندار گفت: طبق دستور العمل و بخشنامه، 
زنجیره ای  سفته های  به صورت  پرداخت  تضمین 
یا تعهد سازمان برنامه و بودجه پذیرفته می شود لذا 

بانک های عامل باید این موضوع را تسریع کنند.
آمار  دریافت کردیم  داد: در گزارشی که  ادامه  وی 
قراردادها و افرادی که باید معرفی شوند به حد مطلوب 
نرسیده لذا انتظار می رود برای هفته آینده روند سرعت 
گیرد.  میرجعفریان خواستار همکاری سپاه برای ساخت 
این واحدهای مسکونی در برش شهرستانی شد و 
افزود: برای موضوع بازآفرینی محالت نیز هفته آینده 
معاون وزیر راه و شهرسازی به استان سفر می کند که 

امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ملی برای این مهم در 
استان استفاده کنیم.

 رئیس سازمان میراث فرهنگی
 کشور به استان سفر می کند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

رئیس  هفته  این  پایان  گفت:  نیز  گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی کشور به خراسان جنوبی 
سفر می کند. رمضانی افزود: 2 رویداد در این سفر 
توبافی  بینی شده که جشن جهانی شدن  پیش 
روستای خراشاد از جمله آن است. وی اظهار کرد: 
در این سفر 2 روزه بازدیدی از پروژه های سرمایه 
تاریخی  بافت  امیرآباد و  آباد،  باغ شوکت  گذاری 
بیرجند انجام می شود. وی بیان کرد: برنامه روز 
پروژه های سرمایه گذاری در  از  بازدید  دوم سفر 
است  بشرویه  و  فردوس، سرایان  شهرستان های 
که انتظار می رود فرمانداران هماهنگی های الزم 
را برای این حضور انجام دهند. فرماندار بیرجند هم 
گفت: با توجه به مشکالتی که مرکز استان دارد، 
می طلبد شهرستان بیرجند در اعتبارات ویژه دیده 

شود و باید روی این موضوع بتوانیم کار ویژه ای 
انجام دهیم و پاسخگوی نیازهای روزافزون مردم 
در مرکز استان باشیم.علی ناصری افزود: کیفیت 
اعتبارات و میزان تخصیص آن حائز اهمیت بوده 
و همیشه تخصیص از محل اعتبارات توازن چالش 
دارد. وی با اشاره به اعتبارات زیربنایی اقتصادی 

شهرستان  سهمیه  اعتبارات  این  در  کرد:  بیان 
تمام  نیمه  های  پروژه  برای  و  بود  مشخص  ها 
مهم باید این اعتبارات تعیین تکلیف شود که آیا 

شهرستان ها برخوردار خواهند شد یا خیر.
فرماندار درمیان نیز با اشاره به آمار روستاهای این 
شهرستان گفت: درمیان 145 روستا دارد در حالی 
که تعداد روستاها در برخی شهرستان هافقط به 20 
روستا می رسد. محمد بشیری زاده، مهمترین مشکل 
روستاهای این شهرستان را آبرسانی دانست و افزود: در 
روستای درمیان روزانه چهار تا پنج تانکر آب تخلیه می 
شود. وی بیان کرد: جمعیت برخی روستاها به چهار 
هزار نفر هم می رسد که نیاز است توازن بین این 
روستاها برقرار شود. فرماندار درمیان خواستار جلب 
کمک ها و سرمایه گذاری نهادهایی همچون بنیاد 

برکت در شهرستان درمیان شد و گفت: این مهم به 
برقراری توازن در شهرستان کمک خواهد کرد.

جاده مرزی درمیان  وضع مطلوبی ندارد
وی با تاکید بر توجه ویژه به جاده های شهرستان 
درمیان ادامه داد: جاده مرزی شهرستان نیز وضع 
مطلوبی ندارد که نیازمند اختصاص اعتبار مناسب 
اینکه شاخص  با بیان  است. فرماندار خوسف نیز 
وسعت در کنار جمعیت و محرومیت برای توزیع 
اعتبارات باید مد نظر باشد، گفت: شهرستان خوسف 
با 200 روستا و آبادی بیشترین پراکندگی جمعیت 
در استان را دارد. محمد شفیعی افزود: 60 درصد 
هستند  خانوار  زیر 20  شهرستان  این  روستاهای 
که عمده مهاجرت هم از این روستاها بوده و غیر 
از زیرساخت برق هیچ گونه امکانات دیگری از جمله 
که  ندارند  بهداشتی سالم  آبرسانی  و شبکه  جاده 

مشکل عمده آن اعتبارات محدود است.
وی با بیان اینکه ادارات کل توقع دارند در کمیته 
های برنامه ریزی شهرستان مشکالت شان رفع 
شود، بیان کرد: با اعتبارات محدود نمی توان توقع 
همه مدیران کل را برطرف کرد.فرماندار خوسف با 
اشاره به صدور مجوز 36 واحد صنعتی گفت: برخی 
از این واحدها که سرمایه گذاری خارجی نیز بوده 
در زیرساخت هایی همچون گاز به مشکل برخورده 

ونیازمند تخصیص اعتبار است.

 آواربرداری ۱۰ واحد مسکونی
 مناطق سیل زده سربیشه انجام شد

فرماندار سربیشه با بیان اینکه کار آواربرداری 10 
واحد تخریبی در مناطق سیل زده این شهرستان 
انجام شده است، گفت: بازسازی واحدهای مسکونی 

در روستای »شیرگ آقا« یا در محل خود روستا یا 
در سایت جدید پس از بررسی های الزم به زودی 
آغاز می شود.محمدجواد فالحی افزود: هم اکنون پنج 
خانوار سیل زده این شهرستان با جمعیت 20 نفر در 
چادر زندگی می کنند.وی اظهار کرد: سه رشته قنات 
در روستاهای میانکوه و باغستان که بر اثر سیل در 
اوایل خرداد تخریب و مسدود شده بود، بازگشایی 
شد و مرمت قنات روستای شیرگ آقا توسط جهاد 

کشاورزی در حال انجام است. 

امسال در توزیع اعتبارات ابتدا 
میزان تخصیص سنجیده می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گفت: 
امسال در توزیع اعتبارات ابتدا میزان تخصیص را 
می سنجیم و بعد توزیع را انجام می دهیم تا پروژه 
های اولویت دار دچار مشکل نشوند. پورعیسی فزود: 
در خصوص اعتبارات هزینه ای نیز پس از بررسی 
عملکرد خرداد در شورای بعدی مباحث هزینه ای 
مطرح خواهد شد. وی با بیان اینکه امسال دولت 
در سرفصل فنی و اعتباری رقمی را در نظر نگرفته 
است، افزود: در موضوع تسهیالت از محل وجوه 
اداره شده کمک هایی در نظر گرفته شده که برای 
زیرساخت های اقتصادی از جمله راه، آب و برق 

همان محل فنی و اعتباری فرض شود. 
وی اظهار کرد: تالش می کنیم فصل ها براساس 
اولویت مشخص شود تا دست فرمانداران بسته نباشد 
و بیشتر به دنبال این هستیم که از منابع ملی استفاده 
برای ساخت  دولت  برنامه  به  اشاره  با  کنیم. وی 
مسکن محرومان گفت: بنیاد مسکن و دهیاران در 
این خصوص کیسه ندوزند و راه و شهرسازی هم در 

تخصیص زمین رایگان کمک کند.
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دیدار فعاالن فضای مجازی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

کاوش- جمعی از فعاالن فضای مجازی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشستی با موضوع »نقش فعاالن فضای مجازی در گام دوم انقالب« دیدار کردند. نماینده ولی فقیه در این 
دیدار  گفت:  برای وصول به آرمان های انقالب باید سیستم اجرایی تغییر کند، به گونه ای که دولتمردان، قانون اساسی را بر اساس عدل پیاده کنند و مردم نیز انقالب را به افراد شایسته و استاندارد 
واگذار کنند. وی افزود: گام اول و دوم انقالب باید در این فضا تبیین شود و توصیفی از یک حرکت جهادی و خستگی ناپذیر در برابر دشمن باشد، که این امر نیازمند یک حرکت جهادی است.

۴۱7 روستا با تانکر آبرسانی می شود
گفت: 417  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
تانکر  با  امسال  اردیبهشت  در  استان  روستای 
آبرسانی شد و ساالنه 4 میلیارد تومان برای آبرسانی 
سیار به روستاها نیاز داریم. به گزارش ایرنا، مهدی 
صفوی نژاد یکشنبه شب در حاشیه دومین نشست 
قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان 
آبرسانی  روستاهای  آمار  گفت:  خبرنگاران  به 
یابد  می  افزایش  گرما  فصل  به  توجه  با   سیار 
 580 ماه  مرداد  در  گذشته  سال  که  طوری  به 
بیان  وی  شد.  آبرسانی  تانکر  با  استان  روستای 
کرد: در زمینه آبرسانی سیار به روستاهای استان 2 
میلیارد و 900 میلیون تومان به پیمانکاران آبرسان 
بدهکاریم، بدهی سنواتی زیادی در استان داریم 
که این بدهی ها با اعتبارات ساالنه جبران نمی 
شود. صفوی نژاد عنوان کرد: سال گذشته به دلیل 
از چرخه  از روستاهای استان  اینکه تعداد زیادی 
آبرسانی سیار حذف شد 40 هزار مترمکعب آب 
کمتر به روستاهای استان ارسال شده است. وی با 
بیان اینکه 53 مجتمع آبرسانی در استان در دست 
احداث داریم، اضافه کرد: از این تعداد 39 مجتمع 
با آبرسانی به 500 روستا از محل اعتبارات ملی در 
دست اجراست و از محل این مجتمع ها آبرسانی به 
370 روستا یا به اتمام رسیده و یا تا پایان تیر به 
اتمام می رسد. مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 

مجتمع های  اتمام  برای  درمجموع  داد:  ادامه 
آبرسانی استان به 450 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داریم تا این مجتمع ها به نتیجه برسد.
وی اظهار کرد: 168 روستای باالی 20 خانوار استان  
بدون آب هستند که از این تعداد بیش از 40 روستای 
در مرکز استان قرار دارند. وی افزود: حل مشکل کم 
آبی روستاهای استان نیازمند همت تمام دستگاه های 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  جهادی  کار  و  اجرایی 
کشاورزی هم در این نشست گفت: از مجموع 47 
رشته قنات استان که کامل بر اثر وقوع سیل مسدود 
شده بود تاکنون 44 رشته قنات بازگشایی و مرمت 
شده است. قوسی افزود: در مجموع 413 رشته قنات 
استان در معرض خطر سیل  قرارگرفت و بر اثر وقوع 
سیل از ابتدای سال جاری بیش از 19 هزار هکتار از 
اراضی باغی و زراعی استان خسارت دید. وی بیان 
پرونده خسارت  و 745  در مجموع سه هزار  کرد: 
در بخش کشاورزی استان تشکیل شده که از این 
تعداد هزار و 280 پرونده در سامانه سجاد ثبت اولیه 
و 510 پرونده ثبت نهایی شده است. وی اظهارکرد: 
از طریق کمک های بالعوض به خسارت دیدگان 
تنظیم  قانون  ماده 10  محل  از  کشاورزی  بخش 
بخشی از مقررات مالی دولت 95 میلیارد تومان به 
خراسان جنوبی ابالغ شده که تاکنون 47 میلیارد و 
500 میلیون تومان اختصاص یافته است. وی  افزود: 

همچنین پرداخت 87 میلیارد تومان تسهیالت جبران 
خسارت سیل با کارمزد چهار درصد به هشت بانک 
عامل ابالغ شده است.مدیرکل کمیته امداد هم در این 
نشست گفت: از ابتدای سال جاری یک میلیارد و 400 
میلیون تومان توسط کمیته امداد در مناطق سیل زده 
استان هزینه شد که از این میزان 270 میلیون تومان 
برای تامین کاالی اساسی و ضروری، 70 میلیون 

تومان برای تامین سبد غذایی، 67 میلیون تومان 
واریز نقدی، 370 میلیون تومان پخت و توزیع غذای 
گرم و بیش از 500 میلیون تومان برای بازسازی 
واحدهای مسکونی اختصاص یافته است.سلم آبادی 
با بیان اینکه 11 واحد مسکونی در بشرویه و بخش 

دستگردان طبس با اعتبار 310 میلیون تومان در 
احداث  احداث است، اضافه کرد: همچنین  دست 
چهار واحد شهری در شهرهای بشرویه و قاینات 
در دست اقدام است. وی عنوان کرد: برای تعمیر 
مسکن مددجویان در مناطق سیل زده استان 440 
میلیون تومان اختصاص داده ایم که کار تعمیر اکثر 
واحدهای مسکونی انجام شده و برخی در حال انجام 

است. سلم آبادی گفت: 200 میلیون تومان برای 
بازسازی واحدهای مددجویان در روستای شیرگ آقا 
اختصاص داده ایم و برای مددجویان این روستا 76 
میلیون تومان اقالم ضروری زندگی خریداری شده 
است. وی همچنین اظهارکرد: سهم شهرستان ها در 

زمینه احداث مسکن محرومان مشخص شده و تا 
2 روز آینده ابالغ می شود، در مجموع هفت هزار 
و 200 نفر مددجوی دارای مسکن ناایمن در استان 
شناسایی شده اند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر هم 
گفت: از ابتدای سال جاری در سیالب های مختلف 
سه هزار و 500 نفر نیروی امدادی به سیل زدگان 
امدادرسانی کردند و تنها استانی بودیم که از استان های 

معین کمک نگرفتیم.
 محمدرحیم شهریاری افزود: در مجموع تجهیزات 
امدادی هالل احمر استان در سیل های امسال پنج 
میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت دید که باید اعتبار 
ویژه ای برای به روز رسانی این تجهیزات پیش بینی 
شود تا در حوادث احتمالی آینده دچار مشکل نشویم. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هم گفت: 
احداث واحدهای تخریبی و مرمت قنات ها اولویت 
مناطق سیل زده استان است که باید توسط دستگاه 
های متولی تسریع شود. میرجعفریان افزود: در سیل 
امسال در مجموع 260 واحد مسکونی استان تخریب 
و خسارت حاد دیده است. وی گفت: از این تعداد 
احداث 150 واحد مسکونی به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ابالغ شده است. وی افزود: تاکنون عملیات 
اجرایی 34 واحد مسکونی در مناطق مختلف سیل زده 
استان آغاز شده که برخی در مرحله فونداسیون و برخی 

در مرحله سفت کاری هستند.
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 کلنگ زنی 70 واحد مسکونی معلوالن
 و مددجویان بهزیستی 

دادرس مقدم- طی مراسمی، کلنگ زنی ساخت 70 
واحد و مناسب سازی 150 واحد مسکونی معلوالن و 
مددجویان بهزیستی در استان با حضور مسئوالن استانی 
انجام شد. در راستای اجرای تفاهم نامه بهزیستی کشور با 
بسیج سازندگی، دیروز 20 خرداد، با کلنگ زنی زمین 10 
واحد مسکن دو معلولیتی شهری در نهبندان، عملیات 
اجرایی ساخت 70 واحد مسکونی و مناسب سازی 150 
واحد معلوالن سهمیه استان با حضور فرماندهی سپاه 
استان، مدیرکل بهزیستی و مسئول بسیج سازندگی 
استان آغاز شد.عرب نژاد، مدیرکل بهزیستی در این 
مراسم ضمن تقدیر از مشارکت بسیج سازندگی، راه 
و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و انجمن 
خیرین مسکن ساز، گفت: این واحدهای مسکونی 
طبق تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و بسیج 
سازندگی به عنوان مجری طرح ساخته خواهد شد. 
کمک  با  مسکونی  واحدهای  این  شد:  یادآور  وی 
ریال  میلیون   100( ریال  میلیون   320 بالعوض 
بهزیستی، 150 میلیون ریال بنیاد مستضعفان، 50 
میلیون ریال انجمن خیرین مسکن ساز و 20 میلیون 
ریال بنیاد مسکن( و تسهیالت ساخت مسکن به مبلغ 
400 میلیون ریال طی یک سال ساخته خواهد شد.

2۴۱ عملیات آتش نشانی 
در بیرجند انجام شد

مهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: 
241 حریق و حادثه توسط نیروهای آتش نشانی 
شهرداری بیرجند در دو ماهه نخست سال جاری 
امداد رسانی شده است. حسینی بیان کرد: همچنین 
197 حادثه در محدوده شهری بیرجند رخ داده است. 
از مهار 69  حادثه حریق طی این مدت  حسینی 
در بیرجند خبر داد و گفت: امسال طی دو ماه 137 
نفر توسط نیروهای امدادی این سازمان نجات یافته 
اند. وی بیان کرد: خوشبختانه حوادث سال جاری 
فوتی نداشته اما 26 نفر از همشهریان در این حوادث 
مصدوم شده اند.حسینی اظهار کرد: ماموریت های 
و حبس  منزل  در  از حریق، حبس  اعم  مسکونی 
در آسانسور بیشترین آمار اعزام ماموریت را به خود 
اختصاص داده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
بیرجند با بیان اینکه یکشنبه شب این هفته یک 
دستگاه خودرو 206 در خیابان شهید قرنی طعمه 
حریق شد، گفت: خودرو در حال حرکت بوده که 
از قسمت موتور آتش گرفته و آتش نشانان پس از 
ایمنی محل با استفاده از امکانات موجود حریق را 

اطفاء و از خطرات احتمالی پیشگیری کردند.

مبارزه با ملخ صحرایی
 در ۱9۵ هکتار از اراضی استان

 صداوسیما- عملیات مبارزه با ملخ صحرایی بالغ و
پوره ها در 195 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان 
جنوبی انجام شد.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد 
از مشاهده یک دسته  کشاورزی استان گفت: پس 
نهبندان  منطقه کهنو شهرستان  در  ملخ صحرایی 
توسط کارشناسان مراقبت مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان ، ستاد پایش ملخ استان تشکیل و عملیات 
اجرایی مبارزه در کانون آلوده آغاز شد. مهدی عصمتی 
پور افزود: با توجه به تخم ریزی آفت ، با خروج تدریجی 
پوره های ملخ مواجه هستیم و از آنجا که آفت دارای 
مرحله مهاجری بوده و تقریبا می تواند با حمله به هر 
نوع گیاهی از آن تغذیه کرده و خسارت بسیار شدید 
را وارد کند نیاز به رصد و پایش مستمر این منطقه 
اولویت شبکه  در  امر  این  مناطق است که  و سایر 
های مراقبت و پیش آگاهی استان قرار گرفته است.

برگزاری برنامه های اوقات فراغت
  جهاد دانشگاهی در تابستان 

دانشگاهی خراسان  آموزشی جهاد  معاون  غالمی- 
جنوبی گفت: جهاد دانشگاهی در دو مرکز آموزشی، 
برای تابستان دوره های آموزشی برگزار می کند.ابراهیمی 
اظهار کرد: این سازمان دوره های زبان های خارجی را در 
تمامی سطوح از کودکان تا بزرگساالن در کالج زبان 
 های خارجی جهاد دانشگاهی طی تابستان جاری برگزار 
می کند. وی بیان کرد: همچنین دوره های آموزشی با 
هدف ایجاد اشتغال مشخص از جمله نسخه خوانی، 
از  مراقبت  حسابدار،  منشی  دارویی،  گیاهان  کاربرد 
سالمندان و کودکان و بازی سازی رایانه ای در مرکز 

شماره یک برگزار می شود.

سایت یکپارچه خدمات آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد

کاوش- طی مراسمی، سایت یکپارچه خدمات آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی با حضور رئیس دانشگاه و معاون 
آموزشی دانشگاه افتتاح شد. عابدی، معاون آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم افتتاح سایت 
یکپارچه خدمات آموزشی گفت: این سایت با تجمیع 
حوزه مدیریت آموزش و اداره آموزش دانشگاه و به  منظور 
تسهیل ارائه تمامی خدمات آموزشی به دانشجویان 

در حال تحصیل دانشگاه، راه اندازی شده است.

 “نظر افضلی” رئیس مجمع
 نمایندگان خراسان جنوبی شد

تسنیم-در جلسه مجمع نمایندگان استان، نماینده مردم 
شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. افضلی 
با اشاره  به دیدار نمایندگان والیی مجلس با ریاست 
سازمان هالل احمر کشور اظهار کرد: در این دیدار از 
طوالنی شدن روند ساخت و بهره برداری ساختمان 
مرکزی و مجتمع تجاری هالل احمر در بیرجند گالیه 
شد. وی با بیان اینکه خواستار تسریع در بهره برداری این 
پروژه و توجه ویژه به پروژه های مجتمع تجاری هالل 
و ساختمان مرکزی هالل احمر هستیم گفت: همچنین 
تسریع در ساخت و بهره برداری از 3 پایگاه امداد و نجات 
چاهداشی، طبسین و مود را خواستار شدیم که پایگاه 

چاهداشی به صورت خیرساز در حال احداث است.

منجیان غریق، 70 هزار نفر را در کشور نجات دادند
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ثبت 12 وقف جدید در استان/ اطعام 92 هزار نفر در ماه مبارک رمضان

امور  و  اوقاف  امین جم - صبح دیروز نشست خبری مدیرکل 
اوقاف  اداره کل  در محل  خیریه خراسان جنوبی با خبرنگاران 
استان برگزار شد.حجت االسالم بخشی پور در این جلسه با اشاره 
به طرح ضیافت الهی ماه مبارک رمضان عنوان کرد: این طرح در 
45 بقعه متبرکه استان برگزار شد که با برنامه های معنوی توسط 
47 مبلغ از قم ، مشهد و مبلغین بومی همراه بوده است. وی با 
بیان اینکه مراسم لیالی قدر در ۳۸ بقعه و نماز عید فطر در ۲۳ 
بقعه برپا شده است، ادامه داد: ترتیل خوانی در ۳4 بقعه، ۲۶7 
کرسی تفسیر و ۱4 محفل انس با قرآن توسط قاریان بین المللی 
نیز از جمله برنامه های انجام شده توسط این اداره در ماه مبارک 

رمضان بوده است.
اطعام بیش از 92 هزار نفر در ماه مبارک رمضان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه امسال 9۲ هزار 
نفر در وعده سحر و افطار در کنار بقاع متبرکه اطعام شده اند، گفت 
: از این تعداد اطعام ۳4 هزار نفر از محل موقوفات مرتبط با اطعام 
و افطاری و 5۸ هزار نفر نیز از محل کمک های مردمی و خیرین 
بوده است.حجت االسالم بخشی پور ادامه داد: در سال گذشته این 

رقم ۸۱ هزار نفر بوده که امسال اطعام خارج از محدوده امامزادگان 
نیز در قالب سبدهای غذایی براساس نیات واقفان انجام شده است. 
 وی با اشاره به برنامه های جانبی برگزار شده در ماه مبارک رمضان ، 
گفت: برپایی خیمه های معرفت با موضوعاتی چون سبک زندگی 
اسالمی ، قرآن بخوان و جایزه بگیر، مشاوره ، نمایشگاه فرهنگی 
 و ... نیز جزو برنامه های ضیافت الهی در بقاع متبرکه بوده است.

ثبت 12 وقف جدید در استان
وی با بیان اینکه در این مدت با استقبال چشمگیر مردم در بقاع 
متبرکه مواجه بوده ایم ، تصریح کرد: با توجه به استقبال ، نیاز به توسعه 
فیزیکی بقاع متبرکه بیش از پیش احساس می شود که نیازمند 

یاری و همکاری مردم خیر استان است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان با اشاره به اینکه ۱۲ وقف جدید در سال جاری ثبت شده 
 است، از روند ثبتی چند وقف جدید در ماه مبارک رمضان خبر داد.

احداث سقاخانه ها با سنگ اندازی مواجه شده است
بخشی پور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به طرح ساخت 
تاکنون یک  این طرح  برای  استان گفت:  9 سقاخانه در مرکز 
با  متاسفانه  اما  شده  هزینه  تومان  میلیون   500 و  میلیارد 
اندازی  قانون، سنگ  تامین آب مواجه شده و برخالف  مشکل 
هایی شده است. وی اضافه کرد: از محل موقوفه آبلوله بیرجند 
 ساخت سقاخانه ها در مهرماه سال گذشته به اتمام رسیده است.

 تقدیر از رسانه های برتر در حوزه اوقاف و امور خیریه
حامد کاظمی تبار مسئول روابط عمومی اداره اوقاف استان نیز در این 
 جلسه با اشاره به قول نشست خبری قبلی به خبرنگاران درخصوص تقدیر 
و تشکر از خبرگزاری ها و خبرنگاران برتر در انعکاس اخبار طرح 
 »آرامش بهاری« ، گفت : تعداد ۱7 خبرگزاری در این طرح با ما همکاری 
 داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.حامد کاظمی تبار با بیان اینکه تعداد 
 کل اخبار تولیدی ۱۱۸ خبر بوده است که نسبت به گذشته رشد 47.5 
درصدی داشته که نشانگر همکاری و تالش خبرنگاران و رسانه ها با 
 اوقاف استان  بوده است ، ادامه داد: در ۱۶ روز برگزاری طرح، روزانه حداقل
 ۱۶ خبر داشتیم که بیشترین خبر به ترتیب در خبرگزاری ایسنا 44 
 خبر ، خبرگزاری شبستان ۳4 و خاورستان ۳۱ خبر کار شده است.

وی افزود: در بخش گزارش توصیفی از این رویداد نیز سرکارخانم 
مهرور از خبرگزاری شبستان و سرکارخانم برزجی از خبرگزاری 
ایرنا به عنوان برترین ها انتخاب شده اند. گفتنی است طبق اعالم 
قبلی بر اساس دو شاخصه ی تعداد اخبار و گزارش توصیفی برتر، 
از خبرنگاران و خبرگزاری های برتر در این دو شاخصه توسط 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان تقدیر به عمل آمد.

در نشست خبری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مطرح شد:
عکس : امین جم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید813 )هشتصد و سیزده( دستگاه گوشی تحت شبکه
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی کاال )دستگاه گوشی تحت شبکه( به شماره فراخوان ۲09۸0۳0۲5700000۱را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار درسامانه تاریخ ۱۳9۸/0۳/۲۱می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت ۱5:00 روز چهارشنبه ۱۳9۸/0۳/۲9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱5:00 روز یکشنبه ۱۳9۸/04/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱0:00 روز دوشنبه ۱۳9۸/04/۱0

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف: انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس دانشگاه بیرجند - تلفن اطالعات تماس سامانه انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس:0۲۱-4۱9۳4

خانواده محترم مظلوم
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شـادروان مهـدی مظلـوم 
را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف خشکشویی

جناب آقای مهندس آذری نصرآباد
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.

خادمین هیئت حضرت علی اکبر )ع(

واگـذاری آموزشگـاه
واگذاری تجهیزات و برند 

یک آموزشگاه معتبر فنی و 
حرفه ای به دلیل مهاجرت

* سرمایه گذاری خوب و 
مطمئن

* درآمد تضمینی
* قبل از تابستان بهترین فرصت

۰۹۱۲۴۰۶۹۸۸۶

21 خرداد ماه سالروز تأسیس بانک کشاورزی مبارک باد


