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قدردانی از650 مدال آور، قهرمان و فعال ورزشی

بازگشایی  گمرک  یزدان
به شرط تعیین خط مرزی

*امین جم

کارمندانی که
 دوست نیستند!

نحوه برخورد و تعامل با ارباب رجوع در 
ادارات ، از مسائلی است که در چند سال 
اخیر در کشور موردتوجه قرار گرفته است.
یکی از اقدامات جدی دولت نیز در این 
باره ایجاد میز خدمت برای پاسخگویی 
است. کنندگان  مراجعه  به  تر  مطلوب 
ادارات هم براساس وظیفه  از  هر یک 
ذاتی خود و همچنین تعامل مستقیم یا 
غیر مستقیمی که با مردم دارند ، ملزم 
خود  خاص  های  چارچوب  رعایت  به 
هستند. به عنوان مثال قانون حج و زیارت  
اصلی اساسی و مهم دارد که همیشه بر 
2 صفحه  در  ادامه  پایبندند...  آن 
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جناب آقای مهندس امین دادرس مقدم
اندوه ما در غم از دست دادن پدر خانم گرامی تان مرحوم مغفور

 شادروان حاج عباسعلی خّرم نژاد
 در واژه ها نمی گنجد، تنها می توانیم از خداوند متعال برای شما 
و خانواده محترم صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام 

طلب نماییم.
اتحادیه امالک شهرستان بیرجند

)ابراز همدردی( 

جناب آقای دهقانی  و سرکار خانم دکتر علیزاده بیرجندی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم و مادر گرامی تان 

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه
 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی بیرجند

جناب آقای مهندس مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 

نموده، امید است شما و همکاران پرتالش تان در بانک کشاورزی در سایه الطاف الهی
 در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه- فرزین- صابر تنها
خانواده های محترم خّرم نژاد 

مصیبت درگذشت 
مرحوم حاج عباسعلی  خّرم نژاد

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. 

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم
 امروز یکشنبه ۹۸/۳/۲۶ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ 

در محل هیئت حسینی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

هیئت امنای هیئت حسینی بیرجند

210 متر زمین تجاری در توحید با پروانه دو طبقه ساختمان، پارکینگ 
آب و برق به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد.  

09155615045

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

عکست را در گلدانی از جنس عشق خواهم گذاشت
 تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد.

پنجمین بهار از فراق بهاری ترین خاله مهربان

شادروان حاجیه صدیقه مزگی نژاد
گذشت، یاد و نامش گرامی باد.
ازطرف خانواده قربانی راد

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین 

مرحوم مغفور 

حاج عباسعلی  خّرم نژاد
 شرکت نموده اند به اطالع می رساند:

 مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز 
سفر کرده امروز یکشنبه ۹۸/۳/۲۶ 
از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل هیئت 

محترم حسینی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی

 مزید امتنان می باشد.

خانواده های 
خّرم نژاد و سایر بستگان

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی نسوز سمیرم
 )سهامی خاص(

شماره ثبت: ۱۵6۳۸۸      شماره ملی: ۱۰۱۰۱۹۹۱22۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معدنی نسوز سمیرم )سهامی 
خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت ۱۱ صبح روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/2۶ در تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا- نبش 

خیابان ۳۱- شماره ۸2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و عملکرد 
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱2/2۹ 2 - طرح و تصویب ترازنامه، صورتحساب سود و زیان 
و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ ۳ -  انتخاب بازرس قانونی اصلی،  علی البدل و حسابرس برای 
سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان ۴ - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار5 - انتخاب 
 اعضای  هیئت مدیره ۶ - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند )سهامی خاص(

شماره ثبت: ۱۴2۱۹۴  شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۵۱۸۴2
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند )سهامی خاص(  دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۴/2۶ در تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا- نبش خیابان 

۳۱- شماره ۸2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و 
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱2/2۹ 2 - طرح و تصویب ترازنامه، صورتحساب 
سود و زیان و عملکرد سال ۱۳۹۷  ۳ - انتخاب بازرس قانونی اصلی،  علی البدل و 
حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان ۴ - انتخاب روزنامه کثیر 
االنتشار5 - انتخاب اعضای  هیئت مدیره ۶ - سایر مواردی که در صالحیت مجمع 

عمومی عادی می باشد. 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور )سهامی خاص(

شماره ثبت: 2۷26۳    شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷2۷۳۰۸
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور )سهامی خاص(  
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/2۶ در تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا- نبش 

خیابان ۳۱- پالک ۸2 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درباره فعالیت و 
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱2/2۹ 2 -  طرح و تصویب ترازنامه، صورتحساب 
سود و زیان و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ ۳ - انتخاب بازرس قانونی اصلی،  علی البدل و 
حسابرس برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان ۴ - انتخاب روزنامه کثیر 
االنتشار 5 - انتخاب اعضای هیئت مدیره ۶ - سایر مواردی که در صالحیت مجمع 

عمومی عادی می باشد.  هیئت مدیرههیئت مدیرههیئت مدیره

عکس: مهدی آبادی
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کارمندانی که دوست نیستند! 
* امین جم

و  حج  قانون  مثال  عنوان  به  صفحه1(  از  سرمقاله  )ادامه 

آن  بر  همیشه  که  دارد  مهم  و  اساسی  اصلی  زیارت 
پایبندند.»همیشه حق با زائر است« جزو اصول کاری 
این مجموعه محسوب می شود که باالتبع بازخورد 
های مطلوبی هم داشته است.جدای از بحث های 
سازمانی ، برخی وزارتخانه ها وقتی جزیی تر شده و 
به استان و شهرستان می رسند ، رفتارهای متفاوت 
گاهی  که  رفتارهایی  گیرند.  می  خود  به  مرکز  با 
مثبت و تسهیل کننده کارهاست و گاه هم موجب 
مشکالت خاص خود می شود.تکریم ارباب رجوع ، 
موضوعی اساسی است که در این میان دستخوش 
تغییر شده و اداره به اداره و حتی کارمند به کارمند، 
تغییر چهره می یابد. در این باره مثال های متعددی 
می توان زد که شاید نقل محافل روزمره مان هم 
باشد. این موارد در مجموعه های خدمات رسان در 
نارضایتی  ایجاد  با  و  آیند  می  به چشم  زیادی  حد 
حاال  زیرا   گیرند.  می  خود  به  تصاعدی   روند   ،
بدنامی  به  حتی  و  شده  تبدیل  مشترک  دردی  به 
برای اداره یا سازمان مذکور منجر می شود که در 
نظرسنجی های مردمی و نوع ارتباط و گفتمان شان 
در خصوص ادارات متفاوت، مشهود است.خوب یا بد 
باید قبول کنیم که هنوز در تکریم ارباب رجوع عقب 
نیست  قرار  هم  ها  راحتی  این  به  شاید  و  هستیم 
تغییری  رخ دهد. به خاطر دارم در زمان گازکشی 
روستاها که به حق پروژه ای جهادی و مهم بود ، 
اداره  کارشناسان  و  پیمانکاران  های  بدقولی  برخی 

گاز ، اعتراضاتی به همراه داشت.
حتی برخی دهیاران با اعتراض ، می گفتند از صبح 
تا شب باید منتظر مقام مسئول باشیم اما آخرش هم 

نمی آید و روز از نو و روزی از نو! 
با اینکه مسئوالن این اداره کل تمام هم و غمشان 
را برای مردم گذاشته بودند و سعی داشتند در کوتاه 
 ، برسانند  پایان  به  را  پروژه ها  ترین زمان ممکن، 

اما قصور کارمندان جز، کام مردم را تلخ می کرد.
یا شهروند دیگری که به روزنامه پیام ارسال کرده 
و گفته بود برای گرفتن مجوز از اداره ای خدمات 
رسان ، چند روز از جاده مرگ به بیرجند می آمدم و 
از صبح تا ظهر منتظر بودم اما هر بار با بهانه ای و 

لبخندی برنامه را به عقب می انداختند و ... .
واقع  در  دیگر هم هست.  ادارات  در  موارد  اینگونه 
که  هستند  جز  کارمندان  همین  اوقات  اغلب  در 
بسیاری  و دغدغه های  آورند  بار می  به  نارضایتی 
عصبانیت  و  ها  دغدغه  سازند.  می  مردم  برای 
می  در  سر  جایی  از  و  شوند  می  تلنبار  که  هایی 
آورند که به ظاهر، هیچ ربطی هم به آن اداره ندارد! 
اما در واقعیت این است که همین اندک ها باعث 
مشکالت بزرگی می شوند که نه به نفع جامعه است 

و نه آن سازمان و نه ... .
مردم  که  شرایطی  در   ، کارمندان  برخی  آن  شاید 
برخی درد معیشت را هم با پوست و استخوان لمس 
می کنند ، به  مثابه یک نفوذی دشمن و تخریب 
کننده چهره نظام و دولت به خوبی نقش بازی می 
کنند! نقش هایی که شاید آنقدر ماهرانه انجام  شود 
که دشمن هم در مقام قیاس ، آنقدرها موفق نیست! 
خودمان  کاله  هستیم،  ای  اداره  کارمند  اگر  کاش 
را قاضی کنیم و ببینیم در زمین دوست بازی می 

کنیم یا دشمن؟!

دانشگاهیان ثبت نام عتبات را به روز های پایانی موکول نکنند

 www.labbayk.ir ثبت نام بیست و یکمین دوره از عتبات ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۱۸ خرداد در سایت لبیک به نشانی 
آغاز شده و تا ۲۷ خردادماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان تا ۲ روز دیگر برای ثبت نام در بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان 

فرصت دارند. عالقه مندان در فرصت باقیمانده برای ثبت نام اقدام و نام نویسی را به لحظات آخر موکول نکنند.

محتویات  برگه  “آبه”
 در دیدار با رهبر انقالب 

وزیر امورخارجه ژاپن با انتشار یک توئیت به رفع ابهامات 
درباره برگه کاغذی پرداخت که شینزو آبه نخست وزیر 
این کشور حین دیدارش با رهبر معظم انقالب با خود 
به همراه داشت. وی در حساب کاربری خود در توئیتر 
خطاب به برخی شایعات درباره این برگه نوشت: اشتباه 
است. آنچه نخست وزیر به همراه داشت حاوی نکاتی 
بوده که وی در صحبت هایش مطرح کرد، نه پیام رئیس 

جمهور آمریکا دونالد ترامپ.

اظهارات اصالح طلبان
 ادعاهای اول انتخابات است 

 سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه برخی جریانات 
سیاسی و اصالح طلبان تندرو حضورشان در انتخابات 
آتی را منوط به تأیید صالحیت شان از سوی شورای 
نگهبان دانسته اند، گفت: ما نگرانی نداریم که کسی 
بگوید در انتخابات شرکت می کنم یا نه. این اظهارات 
ادعاهای اول انتخابات است. مردم در انتخابات پاسخ 

روشنی به آنها می دهند.

ایران به صورت یک طرفه نمی تواند 
تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند 

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران به صورت یک طرفه 
نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر 
کشورها نیز الزم است سهم خود را برای حفظ این 
توافق مهم بپردازند، گفت: اکنون که نهایت حسن نیت و 
شکیبایی استراتژیک ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا 
از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، ایران  تصمیم 
گرفته طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام اجرای تعهداتش 
را برای بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش دهد. 
در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، به ناچار اقدامات 

بیشتری انجام خواهیم داد.

شریعتمداری: ترامپ  التماس
 کرد و موسای ما عصا انداخت

حسین شریعتمداری نوشت: حضرت آقا با تحقیر ترامپ، 
هویت واقعی او را بیرون ریخته و به جهانیان نشان داد 
که پشت پرده رجزخوانی های ترامپ علیه ایران، التماس 
از ایران نهفته است. این اولین بار نیست که عصای 

موسای ما سحر و جادوی فرعونیان را بر باد می دهد.

عباس عبدی: صداوسیما به جای 
رسانه تبدیل به بوق شده است 

عباس عبدی  گفت :  صداوسیما در حال حاضر به 
معنی واقعی کلمه از کارکرد یک رسانه دور و تبدیل به 
یک بوق شده است و این ناشی از نقش هدایت گری 

است که برای آن تعریف شده است.

ظریف : گروه “ب“ دیپلماسی 
تخریب را دنبال می کند

ظریف در واکنش به ادعاهای آمریکا در توئیتی نوشت: 
ادعاهای بی اساس واشنگتن علیه تهران نشان می دهد 
که گروه ب “نقشه ب “ را که همان دیپلماسی تخریب 

است، دنبال می کند.

دالر در مرز 13 هزار تومان 

تسنیم-  قیمت دالر در صرافی ها بانک ها با افزایش نسبت 
به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شده است.

صرافی ها بانک ها قیمت دالر را برای فروش به مردم، با 
افزایش نسبت به آخرین روز هفته قبل، ۱۲ هزار و ۹۵۰ 
تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با 

قیمت ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری کردند.

میزان ارز همراه زائران
 حج تمتع مشخص شد 

برای  تخصیصی  ارز  زیارت،  و  حج  سازمان  رئیس 
قیمت گذاری حج ۹۸ را ۷۰ هزار ریال اعالم کرد و اظهار 
داشت: برای قیمت گذاری حج امسال دولت ارز ۷۰ هزار 
ریالی را مبنا قرار داد و قیمت حج برای حجاج میانگین ۲۵۰ 
ریال تعیین کرد. وی افزود: ارز همراه زائران حج امسال 
نیز ۲۰۰ دالر تعیین شد که با توجه به هماهنگی صورت 
گرفته با بانک عامل قبل از سفر در اختیار زائران قرار خواهد 
گرفت و آغاز پروازهای رفت حجاج ایرانی به حج تمتع از 

دهه سوم تیرماه سالجاری است.

ربیعی: الیحه مقابله با پدیده
 فروش پایان نامه تصویب شد 

مهر-  ربیعی سخنگوی دولت گفت: الیحه مقابله با 
پدیده فروش پایان نامه و مقاالت دانشگاهی، در جلسه 
اخیر هیئت دولت به تصویب رسید. همچنین دانشگاه ها 
مکلف شدند متن پایان نامه ها را ۵ سال پس از تاریخ دفاع 

بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات منتشر کنند.

ثبت احوال در انتظار تولید انبوه
 بدنه کارت ملی هوشمند 

ایسنا- سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در انتظار 
تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند توسط چاپخانه 
دولتی هستیم و هر زمان که این کارت ها تولید شود، 
ثبت احوال این آمادگی را دارد که کارت های ملی 

هوشمند متقاضیان را صادر کند.

وزیر علوم: داوطلبان منتظر
 تعویق زمان کنکور نباشند 

 ایسنا-  وزیر علوم با تاکید بر اینکه داوطلبان منتظر 
گفت: نباشند،   ۹۸ کنکور  برگزاری  زمان   تعویق 
به منظور کمک به داوطلبان کنکور مناطق سیل زده 
کشور ظرفیتی اضافه بر ظرفیت تصویب شده در نظر 
گرفتیم تا اگر نمره حدنصاب دانشگاه های انتخابی را 

کسب کنند در آزمون پذیرش خواهند شد.

احتمال حذف ارز ۴2۰۰
تومانی واردات برنج

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:مجلس، بانک 
مرکزی و وزیر جهادکشاورزی به دنبال حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به جای 
چه  از  وارداتی  برنج  اینکه  درباره  وی  هستند.  آن 
کشور هایی وارد می شود، گفت: ۷۵ درصد واردات 
برنج از کشور هند، ۱۵درصد از پاکستان و ۱۰درصد 

مابقی از سایر کشور ها تامین می شود.

همسان سازی  موضوع  مهر،  گزارش  به 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  حقوق 
که  است  سالی  چند  مختلف،  دستگاه های 
دولت  میان  چالش های  از  یکی  عنوان  به 
قشر  تا  باعث شده  بیمه گر،  سازمان های  و 
تالش  سال   ۳۰ که  جامعه  از  عظیمی 
بدون  روزگار  شاید  تا  کرده اند  خدمت  و 
دغدغه ای سپری کنند، همچنان آنها را آزار 
می دهد. این در حالی است که این مصوبه 
از  کشوری  و  لشکری  بازنشستگان  برای 
بازنشستگان  تنها  و  شده  اجرایی  امسال 
مصوبه  این  مزایای  از  اجتماعی،  تأمین 

محروم مانده اند.

 تبعیض میان بازنشستگان
 تأمین اجتماعی و کشوری

عالی  کانون  رئیس  بیات  اصغر  علی 
سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
سازی  همسان  مورد  در  اجتماعی  تأمین 

به  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  حقوق 
خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی جامعه و 
افزایش ناگهانی تورمی که در سال گذشته 
بازنشستگان،  مستمری  و  حقوق  داد  رخ 
دهد  نمی  نیز  را  آنان  اولیه  نیازهای  پاسخ 
به همین دلیل انتظار داریم برای جبران این 
همسان  برای  را  بودجه ای  دولت  موضوع 
سال ها  که  بازنشستگان  حقوق  سازی 
تخصیص  است،  داده  را  آن  وعده  قبل 
و  درخواست  موضوع  این  افزود:  وی  دهد. 
مطالبه مهم از سوی بازنشستگان است که 
در  زیادی  تماس های  و  مراجعات  روز  هر 
انجام  بازنشستگان  کانون  با  خصوص  این 
درصد   ۶۰ اینکه  به  اشاره  با  وی  می شود. 
برخوردارند  حقوق  حداقل  از  بازنشستگان 
سازی،  همسان  قانون  اجرای  کرد:  تاکید 
باید  و  است  توسعه  ششم  برنامه  تکلیف 
تاکنون  اما  می شد  اجرایی   ۹۵ سال  از 
بازنشستگان  و  نشده  عملیاتی  برنامه  این 

همچنان در انتظار اجرای آن هستند، این در 
حالی است که امسال دولت همسان سازی 
را  کشوری  و  لشکری  بازنشستگان  حقوق 
ابالغ کرد و باز هم سر بازنشستگان تأمین 
اجتماعی بی کاله ماند و تبعیض شامل حال 

این قشر زحمتکش جامعه شد.

اجرای همسان سازی نباید منوط
 به پرداخت بدهی دولت باشد

بیات گفت: از دولت انتظار داریم که هر چه 
قانون  شدن  اجرایی  برای  تصمیمی  زودتر 
اتخاذ  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
کند.وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای 
همسان سازی منوط به پرداخت بدهی های 
دولت به تأمین اجتماعی است یا خیر گفت: 
دولت  شاید  که  چرا  باشد  گونه  این  نباید 
بدهی های خود را به این زودی ها پرداخت 
نکند و باید اجرای این قانون را به صورت 

جداگانه ببینند و شرایط آن را فراهم کنند.

بازنشستگان  افزایش قدرت خرید 
در صورت همسان سازی حقوق

به  اشاره  با  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
با  گفت:  بازنشستگان  خرید  قدرت  کاهش 
اجرایی شدن همسان سازی شاید بتوان حقوق 
این افراد را ترمیم و قدرت خرید را تا حدودی 
باال برد. وی گفت: در شرایطی که بیش از 
زیر  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  ۶۰ درصد 
خط فقر هستند، بهتر است دولت هر چه زودتر 
آنها  اجرای همسان سازی حقوق  به  نسبت 
اقدام کند و نباید تبعیضی میان بازنشستگان 
باشند. قائل  اجتماعی  تأمین  و  کشوری 

سر بازنشستگان تأمین اجتماعی از همسان سازی حقوق بی کاله ماند

 پس از انفجار و آتش سوزی دو تانکر بزرگ 
نفتی که ژاپنی و نروژی بودند، آمریکا در دو 
عرصه رسانه ای و دیپلماتیک تالش کرد با 
ارائه یک سناریو، ایران را به عنوان عامل این 
 حادثه معرفی کند اما تناقض های این روایت ،
نشست  همچنین  و  اظهارنظرها  و  شواهد 
آمریکا  نقشه  این  امنیت  شورای  نتیجه  بی 
را که در آب های دریای عمان اجرا شده ، 
تاکنون نقش بر آب کرده است. آمریکایی ها 
بالفاصله پس از این اتفاق انگشت اتهام را به 
سوی ایران گرفتند؛ از جمله مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا به صراحت مدعی شد: »ایران 
عامل حادثه در دریای عمان است.« پمپئو 
گفت: شورای امنیت سازمان ملل درباره این 
حادثه تصمیم گیری خواهد کرد. عربستان 
سعودی نیز همین موضع را گرفت و عادل 

الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان 
کامال جای پای پمپئو قدم گذاشت و گفت: 
»ریاض دلیلی برای مخالفت با ارزیابی مایک 
جرمی  است.«  موافق  او  با  و  ندارد  پمپئو 
ژست  چند  هر  انگلیس  خارجه  وزیر  هانت 
ارزیابی  و گفت: »کشورش  مستقلی گرفت 
نفتکش ها  به  حمله  درباره  را  خود  مستقل 
او  اما  داد«  خواهد  انجام  عمان  دریای  در 
را  آمریکا  موضع  ها  عربستانی  مشابه  هم 
آمریکا  ارزیابی  که  نیست  پذیرفت:»دلیلی 

باور نشود.«

 تشکیک مشاور موگرینی
 در حمله ایران به نفتکش ها

طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، »ناتالی 
توچی«، از مشاوران ارشد موگرینی در واکنش 

به ادعاهای آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران 
در هدف قرار دادن دو نفتکش در دریای عمان 
گفت: »ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به 
ادله موثق نیاز داریم.«او با بیان اینکه ایرانی ها 
بازیگرانی بسیار معقولی هستند، گفت: اینکه 
آنها در زمان حضور »آبه شینزو«، نخست وزیر 
ژاپن در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله کنند 

»کار چندان معقولی نیست.«

کویت هم ادعای آمریکا
 علیه ایران را زیر سؤال برد

در  نیز  متحد  ملل  سازمان  در  کویت  سفیر 
دو  حادثه  درباره  آمریکایی ها  روایت  مورد 
به  کرد.  تشکیک  عمان  دریای  در  نفتکش 
العتیبی«  »منصور  الجزیره،  شبکه  گزارش 
که کشورش رئیس دوره ای شورای  امنیت 
قایق موجود در  این که  اثبات  است، گفت: 
باشد،  ایران  به  متعلق  آمریکایی ها،  فیلم 

سخت است. 
خرداد(   ۲۴( جمعه  آمریکا  دریایی  نیروی 
فیلمی منتشر کرده و در آن ادعا شده یک 
مین  یک  کردن  جدا  حال  در  ایرانی  قایق 
نام  به  ژاپنی  نفتکش  بدنه  از  عمل  نکرده 
مالک  کاتادا«،  »یاتاکا  است.  »کوکوکا« 
دریای  در  که  ژاپنی  نفتکش های  از  یکی 
عمان دچار حادثه شد، گفت: روایت واشنگتن 

درباره نحوه حمله به نفتکش ها در این دریا 
اشتباه است. 

واکنش روسیه به موضع  ضد ایرانی 
آمریکا در قبال حادثه دریای عمان

گیری  موضع  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
دریای  در  نفتکش ها  قبال حادثه  در  آمریکا 
نامید و هر  را »ایران هراسی« آشکار  عمان 
از  نوع نتیجه گیری درباره این حادثه، قبل 
انجام تحقیقات دقیق و بی طرفانه را غیرقابل 

قبول دانست. 

اتهام زنی پمپئو به ایران
 در گفتگو با نخست وزیر عراق

امور  وزارت  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به   
اورتاگوس،  مورگان  آمریکا،  خارجه 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ادعاهای  کردن  مطرح  ضمن  بیانیه ای 
وزیر  پمپئو،  مایک  نوشت:  ایرانی  ضد 
اخیر  »حمالت  پی  در  آمریکا  خارجه  امور 
المهدی،  عبد  عادل  با  منطقه«  در  ایران 
نخست وزیر عراق گفتگویی ]تلفنی[ داشت. 
وزیر امور خارجه ارزیابی ما را مبنی بر این 
در  نفتکش  دو  به  حمله  مسئول  ایران  که 
عبد  عادل  ]با  را  است  بوده  عمان  دریای 

المهدی[ به اشتراک گذاشت.

نقشه »آبکی« آمریکا علیه ایران
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:  
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی www.tax.gov.ir1۵26 حداکثر خردادماه سال جاری می باشد. 

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

شناسه آگهی:
۴۸۸۷۵1

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

ثبت نام ترم تابستان آغاز شد
برگزاری دوره های ترمی آموزش زبان انگلیسی در سطوح کودکان، نوجوانان، 

بزرگساالن * با تخفیف ویژه برای دانش آموزان مدارس شمال شهر*
بلوار شعبانیه - خیابان نرجس - بین نرجس ۳ و ۵ - روبروی مجتمع آموزشی امام رضا )ع( 

تلفن تماس: ۰۹۰۳۵۶۱۱۳۰۱ - ۳۲۳۱۷۳۳۴ )۰۵۶(

ایزوگام  شفیعیآموزشگـاه زبان های خارجـی صـدرا
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
درب اتوماتیک سید و  قیـرگونـی

فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   0۹155۶1۴۸۸0

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند  تاریخ انتشار: ۹۸/۳/۲۶

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند ساعت ۱۸ روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۴/۱۲ در محل خانه معلم 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
هیئت مدیرهدستور جلسه:  ۱- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی. 
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دوقلوزایی آهوان ایرانی در خراسان جنوبی

صداوسیما-زاد و ولد آهوان ایرانی در سایت پرورش و تکثیر آهوی قاین ، منطقه حفاظت شده شاسکوه امسال به صورت دو قلو زایی است. رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان قاین گفت: امسال به دلیل بارندگی های خوب و افزایش پوشش گیاهی و تغذیه مناسب ، بیشتر تولدهای آهوان این سایت به صورت دو قلوزایی است 
خراسان که  تعداد آنها در حال شمارش است.بسملی افزود: تعداد آهوان این سایت پارسال  30 راس بوده که پیش بینی می شود پس از پایان شمارش به حدود دو برابر افزایش یابد. انتظامی  نیروی  محترم  فرماندهی  باسالم، 

جنوبی شهر بیرجند و استان ما از امن ترین استانهای 
کشور هست ولی متاسفانه در دو ماه اخیر آمار سرقت 
بسیار  مهرشهر  و  شهر  شمال  بخصوص  دزدی  و 
زیاد شده روز روشن ماشین رو از در خونه می برند یا 
به مسجدی در مهرشهر دستبرد می زنند دوچرخه رو 
روز از بچه می گیرند و خفت گیری می کنند متاسفانه 
شهر نا امن شده و آمار دزدی زیاد ... ماموران محترم 
جدیت و پیگیری در مبارزه با سارقان و  زورگیرها ندارند 
خواهشمندیم پیگیری فرمایید اصال احساس امنیت در 
مهر شهر وجود ندارد. از طرف جمعی از ساکنین مهر شهر
915...610
با سالم، لطفا از مسئوالن خوسف علی الخصوص 
جناب آقای فرماندار بپرسین چرا به خانه ای که در 
روستا با ایمنی بسیار باال به صورت شیروانی ساختم 
با  باشه  اسکلت  باید  حتما  آیا  نمیدن؟  برق  و  آب 
مشکل  این  لطفا  بدن؟  برق  و  آب  که  بنیاد  مجوز 
آبادانی روستا رفتیم و هزینه  برای ما که جهت  را 

کردیم حل کنید. باتشکر
915...037
توجهی گردشگری  نمونه  مناطق  به  چرا   سالم، 

 نمی شود؟ بند امیرشاه دو ساله از شن پر شده مسئوالن 
مربوطه توجهی نمی کنند! چرا از بند تا تصفیه خانه آب 
را درخت کاری نمی کنن که یه جای سبز برای تفریح 
باشه؟ اونجا که دیگه مشکل آب نداره همه ساله آب 

داره لطفا واقعا رسیدگی کنین !!!
902...168

اداره  محترم  مسئوالن  خدمت  سالم،  باعرض 
باعث  که  کنیم  عرض  باید  بیرجند  فاضالب  و  آب 
شرمندگیست مسیر نیرو هوایی تا رجایی 20 ما هر 
روز ترکیدگی لوله آب رو داریم چرا فکر اساسی نمی 
کنید آیا می دانید که در بعضی از این خط لوله شاید 
خیابان را بیش از ده مرتبه گود کردن و هر نیم متری 

یک کمربند بسته اند؟
915...092

سالم آوا جان لطف کن به گوش مسئوالن و بازرسان 
اتوبوس های شهری برسونید اگر وقت کردن در این 
هوای گرم ظهر به روشن کردن کولرهای اتوبوس های 

بخش خصوصی نظارت کامل داشته باشند.  با تشکر
990...049

سالم خسته نباشید بند دره قسمتی که زیر آب نمیره دو 
سمت که در مسیر سیل هم نباشه تا محل برداشت آب 
شیرین برا درخت کاری خیلی مکان خوبیه اونجا رو هم 
زیبا میکنه و هم از سایه درختا میشه استفاده کرد چرا 
کسی به فکر نیست مثل قدیم که اطراف بند درخت 
داشت و خیلی زیبا بود بیرجند جای دیگری که نداره لطفا 

بهش رسیدگی کنین!! مسئوالن محترم
915...938

ریاست  و  استان  فرهنگی  میراث  محترم  مدیرکل 
میراث فرهنگی بشرویه مسجد جامع تاریخی رقه را 
ولی  داره  قدمت  سال  هزار  از  بیش  بنا  این  دریابید 
کوهی از مشکالت و کمبودها را با خود دارد و هر 
سال تعمیر آن به سال بعد می خورد آیا هنوز نوبت 

مرمت این بنا نرسیده است؟
ارسالی به تلگرام آوا

از اداره راه خواهش می کنم موانع کمربندی قبل پل 
شوشود را بردارند آسایش را از ما گرفته عبور هرماشین 

ایجاد صدای دلخراشی می کند.
915...560

شیوه جدید کالهبرداری
دانستم  الزم  باخته  مال  اینجانب  احتراما  سالم،  با 
شیوه جدید کالهبرداری را از طریق روزنامه به اطالع 
عموم رسانیده تا خدای نکرده دیگری در دام شیادان 
زمین خوار نیفتد. عده ای سودجو و فرصت طلب با 
زمین  اجرایی  های  دستگاه  در  خود  نفوذ  از  استفاده 
عوامل  توسط  را  آن  و  شناسایی  را  بالصاحب  های 
خود در دستگاه ها به ثبت رسانیده و از طریق افرادی 
مالخر اقدام به فروش آن به قیمت پایین می نمایند و 
خریداران )مالخر( که از وضع این اراضی مطلع هستند 
اموال منقول و غیر منقول معاوضه  قبال  را در  آنها 
نمایند،  می  خودداری  نقد  وجه  پرداخت  از  و  نموده 
یک قولنامه دستخط صوری تنظیم می نمایند و بعد 
از مدتی با تبانی یکدیگر )خریدار و فروشنده( نسبت 
به ابطال معامله خود اقدام و با استفاده از راهنمایی 
برخی و دور زدن قانون اقدام به مطالبه معوض ملک 
اینکه  از  نظر  ها صرف  دادگاه  و  نمایند  می  غصبی 
واقعیت چیست به استناد ماده ای از قانون، معامالت 
را باطل و حکم به استرداد اموال منقول و غیرمنقول 
به هر شخصی ولو چند بار  هم انتقال پیدا کرده باشد  
می دهند صرف نظر از اینکه چندین خانواده در این 
بین متضرر و به اصل مبالغ پرداختی خود بابت اموال 
استردادی نمی رسند. براساس قانون باید هرکدام از 
طرح  به  اقدام  کرده  خریداری  ملکی  که  اشخاصی 
دوندگی  ها  مستلزم سال  کار  این  که  نموده  دعوی 
در مراجع قضایی می باشد تا شخص بتواند به وجوه 

پرداختی خود از دیگر متعاملین برسد.
مستضعفان  بنیاد  به  متعلق  ملکی  رابطه  همین  در 
بوده که توسط افرادی سودجو و با استفاده از نفوذ در 
دستگاه های اجرایی به اسم شخصی به نام خ- ح سند 
مالکیت صادر شده و آقای م- الف به وکالت از خ-ح 
به آقای ح- ه فروخته و آقای ح- ه در قبال این زمین 
یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه خودروی سواری 
معاوضه نموده که پس از چند سال و دستگیری باند 
زمین خوار مشخص گردیده که زمین فروخته شده به 
آقای ح- ه غصبی و متعلق به بنیاد مستضعفان بوده که 
از طریق دادگاه نسبت به ابطال سند خود براساس ماده 
قانون شده که توسط وکیل آقای ح- ه اقدام به طرح 
دعوی علیه دارندگان اموال مذکور )آپارتمان و خودرو( 
گردیده و دادگاه اقدام به صدور حکم استرداد به نفع 
از  افراد زیادی  ارتباط  این  - ه نموده که در  آقای ح 
 خریداران بعدی که از این موضوع اطالعی نداشته اند ،

با مشکل برخورد کردند و مستلزم سال ها زندگی در 
دادگاه  برای رسیدن به حق و حقوق شده اند.

در  بهداشت کشورهای جهان  وزرای  ماه می سال 2005  در  محمودآبادی- 
تعهد  زمینه  در  را  مشترکی  بیانیه  جهانی  بهداشت  و هشتمین مجمع  پنجاه 
 24 روز  قطعنامه ای  طی  و  کردند  امضا  داوطلبانه  خون  اهدای  از  حمایت  و 
خرداد )14 ژوئن( به نام روز جهانی اهداکنندگان خون به عنوان رویداد ساالنه 
برنامه های  اجرای  به  ملزم  عضو  کشورهای  قطعنامه  این  در  شد.  نام گذاری 
سازماندهی شده، ملی و هماهنگ با برنامه های نظارتی شده اند و دولت ها برای 
تأمین و گسترش خدمات انتقال خون با کیفیت باال باید سازمان های مربوط را 
از نظر اختیارات و بودجه حمایت کنند تا بتوانند خون مناسب را برای پاسخگویی 

به نیازهای بیماران جمع آوری کنند.
هم اکنون طبق اعالمیه ملبورن، دستیابی به تمامی منابع خون از طریق اهدا 
کنندگان داوطلبانه بدون چشمداشت برای همه کشورها تا سال 2020 برنامه 
ریزی و پیش بینی شده است.تضمین دسترسی به خون و محصوالت خونی سالم، 
کافی و با کیفیت به عنوان یک بخش اساسی در پوشش همگانی سالمت و عضو 
کلیدی از سیستم های سالمت مؤثر است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان 

بین المللی انتقال خون برآن تاکید دارند.
انتقال خون، سالیانه جان میلیون ها نفر را نجات می دهد. خون و محصوالت 
خونی در مدیریت صحیح مادرانی که از خونریزی مرتبط با بارداری یا زایمان 
رنج می برند، کودکانی که به کم خونی شدید به دلیل ماالریا و یا سوءتغذیه 
مبتال هستند، بیمارانی که دارای اختالالت خونی و مغز استخوان، اختالالت ارثی 
هموگلوبین و نقص سیستم ایمنی، قربانیان تروما، موارد اورژانسی، بحران ها، 
تصادفات و همچنین بیمارانی که تحت درمان های پیشرفته جراحی و پزشکی 

هستند، نقش اساسی را بر عهده دارد.
کمپین امسال نیز بر موضوع اهدای خون و دسترسی جهانی به تزریق خون سالم به 
عنوان بخشی از دستیابی به پوشش همگانی بهداشت تاکید دارد. شعار »خون سالم 
برای همگان« برای باال بردن آگاهی از نیاز به خون سالم و نقش حیاتی اهدای خون 
داوطلبانه طراحی شده و تبدیل شدن مردم به اهدا کننده مستمر و تشویق ایشان 
از اولویت های اطالع رسانی در سال جاری است. امروزه یکی از مهم ترین نیازهای 
مراکز بهداشتی و درمانی جهان و بسیاری از سانحه دیدگان، مادران در آستانه زایمان، 
نوزادان نارس مبتال به زردی، بیماران خاص، خون و فرآورده های خونی سالم است. 
در کشورهای در حال توسعه مرگ حین زایمان سومین علت منجر به مرگ در زنان 
15 تا 44 ساله است که 27.1 درصد موارد مرگ ناشی از خونریزی حین زایمان 
است. روزانه بیش از 800 زن در اثر عوارض ناشی از حاملگی جان خود را از دست 
می دهند که از این میزان 99 درصد مربوط به کشورهای در حال توسعه است. طبق 
آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 2015، بیش از 177/4 میلیون واحد خون اهدا 
شده است که 42 درصد آن در کشورهای با درآمد باال که 16 درصد جمعیت جهان 
را در خود جای داده اند، تأمین شده است. بر این اساس 84 درصد جمعیت جهان 
که شامل کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است، فقط به 58 درصد عرضه 
خون در جهان دسترسی دارند. در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های سازمان 
انتقال خون ایران در رسیدن به استانداردهای مطلوب بین المللی در زمینه سالمت 
خون، کشور ما اختالف خود را با کشورهای منطقه به حد چشمگیری افزایش داده و 
می توان عنوان نمود که ایران رتبه اول را در این زمینه در میان کشورهای منطقه دارد.

درصد اهدا به ازای جمعیت

میزان اهدای خون به ازای هر 1000 نفر جمعیت در کشورهای با درآمد باال 32/6، 
در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال 15/1 و در کشورهای با درآمد پایین 8/1  
است. متوسط نرخ اهدا در کشورهای عضو مدیترانه شرقی 14/9 است. در حالی 
که این میزان در ایران اکنون 25 است. هنوز 66 کشور در جهان کمتر از 10 اهدا 

به ازای هر 1000 نفر جمعیت دارند.
ایران توانست در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار واحد خون را از طریق اهدای 

داوطلبانه و بدون چشمداشت تأمین کند.

درصد انواع اهدا

اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت نقش مهمی در تضمین سالمت خون ایفا 
می کند. انتقال HIV، هپاتیت B و C و سایر عفونت های قابل انتقال از طریق خون در 
اغلب کشورها خطر قابل توجهی را در بردارد. اما این خطر می تواند در صورت استفاده 
از خون های اهدایی توسط اهداکنندگان داوطلب و بدون چشمداشت به جای استفاده 
از خون های اهدا شده توسط اهداکنندگان جایگزین و پولی بسیار کاهش یابد. به طور 
کلی در میان کشورهای گزارش شده، 83/3 درصد از خون های اهدایی از طریق 
اهدای داوطلبانه بدون چشمداشت، 16/4 درصد از طریق اهدای جایگزین و 0/3 
درصد از اهدای خون پولی است. هنوز 58 کشور در جهان به اهدای خون جایگزین 
و پولی وابسته اند. متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مدیترانه شرقی 51 درصد 
است. این در حالی است که ایران در سال 2007 به عنوان اولین کشور منطقه به 

اهدای 100 درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت دست پیدا کرد.

محصوالت خونی

در سال 2015، بیش از 85 درصد از خون های کامل اهدایی درجهان تبدیل به 
فرآورده های خونی می شد. این نرخ در کشورهای با درآمد باال 97 درصد، در 
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال 92 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط 
رو به پایین 66 درصد و در کشورهای با درآمد پایین 59 درصد است. در حالی 
که متوسط این نرخ در کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی 65 درصد است، 

ایران با تبدیل بیش از 97 درصد خون های اهدایی به فرآورده های خونی در رده 
کشورهای با درآمد باال قرار دارد. فقط50 کشور از 173 کشور گزارش کننده، 
محصوالت مشتق از پالسما را از طریق پاالیش پالسما تولید می کنند. 83 کشور 
داروهای مشتق از پالسما را وارد می کنند و 24 کشور از هیچ محصول مشتق 
از پالسما استفاده نکردند. حدود 16/1 میلیون لیتر پالسما از 41 کشور گزارش 
دهنده برای تولید محصوالت مشتق از آن پاالیش شده است. از این میزان 36 
درصد از پالسما از خون کامل به دست آمده است.یک ماه قبل مدیرکل انتقال 
خون خراسان جنوبی از کاهش 15 درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد. محمدرضا عاملی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
)24 اردیبهشت( سه هزار و 440 نفر برای اهدای خون به مراکز خون گیری استان 
مراجعه داشته اند.وی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار و 542 نفر موفق به اهدای 

خون شده اند، افزود: همچنین 22 نفر موفق به اهدای پالکت خون شده اند. 

عاملی با بیان اینکه هزار و 912 نفر اهدا کننده مستمر خون بوده اند، اظهار کرد: 
از مجموع اهدا کنندگان خون در سال جاری، دو هزار و 397 نفر آقا و 145 نفر 
خانم بوده اند. مدیرکل انتقال خون ادامه داد: نیاز به خون نیازی همیشگی بوده و از 

شهروندان خواستاریم بیماران نیاز خونی را با اهدای خون خود یاری کنند.

60 درصد اهدا کنندگان خون در 
خراسان جنوبی مستمر هستند

درصد   60 حاضر  زمان  در  گفت:  جنوبی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
اهداکنندگان خون در استان اهدا کننده مستمر هستند که افزایش این تعداد از 
سال 96 در دستور کار قرار گرفته است. عاملی با بیان اینکه اکنون 100 درصد 
خون مورد نیاز استان تأمین می شود، تصریح کرد: اما در ماه مبارک رمضان 
امسال در مقایسه با سال های 96 و 97 کمی کاهش داشته ایم.وی با بیان 
اینکه متوسط کشوری در تعداد اهدا کنندگان مستمر خون حدود 54 است، 
است.  متوسط کشوری  از  باالتر  درصد  حدود 6  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار 
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: افرادی که اهدا کننده مستمر 
هستند، خون سالم تری نسبت به کسانی که برای اولین بار مراجعه می کنند، 
دارند چون این افراد یک سری آموزش های الزم را دیده و از رفتارهای پر خطر 
پرهیز می کنند در نتیجه خون سالم تری دارند. مدیر کل انتقال خون گفت: سعی 
و تالش ما این است تا اهداکنندگان مستمر را دراستان افزایش دهیم و امید 

است شاهد افزایش اهدا کنندگان خون دراستان به 80 درصد باشیم.

اجرای طرحی برای افزایش تعداد اهداکنندگان مستمر خون 

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به  اجرای طرحی برای افزایش 
تعداد اهداکنندگان مستمر خون در استان برای اولین بار در سال 96 گفت: در 
راستای اجرای این طرح از فردی که برای نخستین بار به مراکز انتقال خون 

استان مراجعه کند خونگیری انجام نخواهد شد.
مدیرکل انتقال خون ادامه داد: این افراد  فقط از لحاظ سالمت ارزیابی شده و 
پس از اینکه مشخص شد که مشکلی نداشته و شرایط پزشکی را دارند پس 
از سه ماه می توانند خون اهدا کرده و اهدا کننده مستمر مراکز انتقال خون 
شوند.عاملی تصریح کرد: هرچند با اجرای این طرح نیاز خونی استان بین 10 
تا 15 درصد کاهش پیدا می کند،  اما به دنبال افزایش کیفیت خون اهدا شده 
در استان هستیم. عاملی نیاز روزانه مراکز انتقال خون استان به خون را بین 
60 تا 70 واحد دانست و بیان کرد: امید است اهداکنندگان خون در تمام طول 
سال خون خود را اهدا کرده و آن را محدود به لیالی قدر یا روزهای تاسوعا 
و عاشورا نکنند.وی شایع ترین گروه خونی در کشور و استان را گروه خونی 
O مثبت عنوان کرد و افزود: نسبت مصرف کننده این گروه خونی نیز بیشتر 
است چرا که وقتی جمعیت یک گروه بیشتر است قطعا در معرض خدمات و 
 AB صدمات بیشتری نیز هستند.وی یادآور شد: کمترین گروه خونی نیز گروه

منفی است و به همین نسبت هم مصرف آنها کمتر است.

قطره های سرخ زندگی بخش
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تیم برتر لیگ ووشو استان محروم از سالن مناسب برای تمرین

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه از مزیت های بیمه زنان خانه دار است

فراوانی  استعدادهای ورزشی  دارای  حسینی- خراسان جنوبی 
است که تاکنون در مسابقات استانی، ملی و بین المللی بارها 
خوش درخشیده اند. بسیاری از این استعدادها در مناطق محروم 
استان زندگی می کنند اما همیشه نشان دادند محرومیت مانعی 
این  از  یکی  نیست.  موفقیت  باالی  درجات  به  رسیدن  برای 
نمونه ها، اعضای تیم اول و دوم مسابقات لیگ ووشو استان 
هستند که با وجود نداشتن سالنی برای تمرین در کمترین مدت 
آمادگی مسابقات را پیدا کرده و مقام های نخست را از آن خود 
کردند. نخعی سرمربی تیم اول در نشست ورزشی روزنامه آوا، 
ابتدا توضیحی درباره این مسابقات ارائه داد و گفت: لیگ برتر 
یادواره 2 هزار شهید استان با حضور 10 تیم و 90 سانداکار در 
20 هفته برگزار شد. البته 3 تیم فردوس، طبس و عشق آباد 
متاسفانه نتوانستند حامی پیدا کنند وگرنه 13 تیم در لیگ شرکت 
می کردند. به گفته وی، تیم کفش میامی بدون باخت اول، 
تیم معماری داخلی اشکوب دوم و ووشو نهبندان مقام سوم را 
کسب کرد. وی با بیان این که مسابقات در وزن کشی های 
متفاوت انجام شد، اضافه کرد: از تیم ما، در وزن 24 کیلو سجاد 
مولوی ، کوچکترین ووشوکار بیرجند از 20 هفته، 16 هفته برد 
داشت. در وزن 27 کیلو یحیی رضایی، در 33 کیلو محسن 
رضایی و در 36 کیلو علی خرم روز هر کدام با 19 هفته برد، در 
42 کیلو سجاد اسماعیلی با 15 هفته برد، در 48 کیلو ابوالفضل 
رضایی اصل با 18 هفته برد ، در 56 کیلو استاد مجید خرمشاد 
کیلو حسین  در 65  برد،  هفته  با 19  آزاد  بازیکن  عنوان  به 
بخشی بازیکن اسبق تیم ملی کشتی با 19 هفته برد و در 75 

کیلو احمدرضا شریفی با 15 هفته برد شرکت کردند.

رغبت کم اسپانسرها به حمایت از ورزش های رزمی

نخعی که یک سال است باشگاه خود را در چهکند راه اندازی 
نهایت  و  ماه  بچه ها 6  این  بیشتر  است، عنوان کرد:  کرده 
اولین   ، یک سال است ووشو کار می کنند و این مسابقات 
تجربه آن ها بود. با این حال با راهنمایی های استاد خرمشاد 

رئیس هیئت ووشو و کالس هایی که آقای بخشی پیشکسوت 
ورزش کشتی، برگزار کرد توانستند مقام اول را کسب کنند.وی 
در ادامه از مظلومیت تمام رشته های رزمی گالیه کرد و گفت: 
حامیان مالی رغبت بیشتری به ورزش های تیمی نشان می 

دهند و کمتر از ورزش های رزمی و انفرادی حمایت می کنند. 
با این حال مدیر فروشگاه های  زنجیره ای کفش میامی از ما 
حمایت کردند و قول دادند در مسابقات استانی که طبق تقویم 

ورزشی 7 تیر برگزار می شود حامی تیم باشند.

در چهکند سالن مناسب برای تمرین نداریم

برای  مناسب  سالن  چهکند  در  که  این  به  اشاره  با  نخعی 
تمرین نداریم، عنوان کرد: در چهکند فقط دو رشته ووشو و 
زورخانه فعال است و در یک محیط تمرین می کنیم. حتی 
ورزشکاران زورخانه ای گود برای تمرین هم ندارند. از طرفی 

ظرفیت این سالن بسیار کم بوده به گونه ای که  فقط 20 
در حالیست که  این  داد.  آموزش  توان  را می  ورزشکار  نفر 
مطمئنم اگر سالن مناسب تری در اختیارمان بگذارند، تعداد 

بیشتری از بچه های چهکند ثبت نام خواهند کرد. 
بزرگتری  البته دهیاری و رئیس شورای چهکند قول سالن 
را در مدرسه یا نمازخانه ای داده اند. به گفته وی، برگزاری 

خرمشاد  استاد  اما  است  مشکلی  بسیار  کار  استان  در  لیگ 
مسابقات  این  برگزاری  به  ای  ویژه  توجه  هیئت  رئیس 
داشتند، همچنین هر زمان که سالن برای تمرین خواستیم 
در اختیارمان قرار دادند. این توجه هم زمانی شکل می گیرد 

که رئیس هیئت خود از ورزشکاران باشد.

لیگ فرصت مناسبی برای رشد استعدادهاست

مسابقات  در  که  نیز  کشتی  ملی  تیم  اسبق  بازیکن  بخشی 
لیگ برتر ووشو به عنوان بازیکن آزاد شرکت کرده بود، سطح 
مسابقات را خوب  توصیف و گفت: لیگ فرصت مناسبی برای 
رشد استعدادهاست. وی البته با گالیه از این که کمبودی در 
ورزشکاران ووشو دیده می شود، اضافه کرد: باید در ورزشکار 
اخالق مداری، معرفت و پهلوانی دیده شود و این ویژگی ها را با 
خود در رینگ مسابقات بیاورد. در این راستا نیز مربی نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند اما باز هم بیشتر همت و اخالق خود بچه ها 

تاثیر دارد. لوءلوء سرمربی تیم دوم نیز مهمان این نشست بود. 
در این تیم، در وزن 24 کیلو ابوالفضل مرادی، 27 کیلو علی 
محمد چوپانی، 33 کیلو امیرحسین عباسی، 36 کیلو احسان 
جمالی، 42 کیلو امیر حسین مرادی، 48 کیلو محمدصالح نیکرو، 
56 کیلو محمدرضا مومن، 65 کیلو حسن چوپانی و 75 کیلو 
مصطفی کاووسی مبارزه کردند.گفتنی است هیئت ووشو در سال 
97، 13 اعزام را به مسابقات ملی انجام داد که در بین ورزش 
های رزمی بیشترین تعداد اعزام بوده است. به نظر می رسد در 
این رشته استعدادهای فراوانی وجود دارد که با اندکی توجه می 
توانند حتی به مقام های کشوری و بین المللی دست پیدا کنند. 
یکی از این استعدادها ابوالفضل رضایی سانداکار وزن 48 کیلو  
است که فقط با 6 ماه تمرین ووشو، توانست 18 هفته برد از 20 

هفته مسابقه را کسب کند.

رئیس مرکز جامع درمان بیماران خاص گفت: نبود بخش پیوند از 
مهمترین مشکالت بیماران نیازمند پیوند عضو در استان است.هادی 
دهقانی در گفتگو با ایرنا افزود: با رایزنی های انجام شده با دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از نیمه دوم امسال به بعدامکان پیوند کلیه در 
بیرجند فراهم می شود.وی ادامه داد: با فراهم کردن امکانات و اقدامات 
الزم در بیمارستان رازی بیرجند، جسد برای اهدای عضو به مشهد 
منتقل نخواهد شد.وی گفت: همچنین برای اهدای سایر اعضای 
فردی که امیدی به ادامه حیات وی نیست از جمله قلب، پانکراس، 
قرنیه، چشم و سایر، در بیرجند اعضا جدا شده و به وسیله هواپیما به 
افراد نیازمند سایر بیمارستان ها ارجاع داده خواهد شد.وی اظهار کرد: 
اکنون 84 نفر بیمار دیالیزی استان در نوبت پیوند کلیه هستند که 
شرایط پیوند را نیز دارند و امید است در 6 ماه دوم سال بتوان در استان 
پیوند کلیه را انجام داد. وی عنوان کرد: از آنجایی که سایر بخش های 

پیوند اعضا در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان موجود نیست لذا 
بیماران نیازمند به بیمارستان های سایر استان ها مراجعه می کنند و 
بانک اطالعات آنها در اختیار ما نیست. دهقانی یادآور شد: در هر 
بیمارستان 2 کارشناس روزانه بیمارستان ها را از نظر دارا بودن بیمار 
مرگ مغزی و سایر بررسی می کنند و اطالعات را برای انجام مراحل 
بعدی در اختیار مرکز قرار می دهند.وی اضافه کرد: همچنین در تمام 
مراکز درمانی استان نیز یک کارشناس آموزش دیده مستقر است در 
صورتی که فرد مریض عالئم حیاتی کمتر از چهار داشت شرایط را به 
ما اطالع می دهد تا در اسرع وقت بتوان رضایت خانواده فرد را برای 
اهدای عضو جلب کنیم. وی تصریح کرد: در این زمینه 15 مرکز 
همکاری دارند، همچنین هشت پزشک داخلی، نورولوژی، جراح مغز 
و اعصاب و بیهوشی نیز برای تأیید مرگ مغزی با مرکز همکاری 
می کنند. وی افزود: استقبال شهروندان برای ثبت نام در طرح اهدای 

عضو خوب است و به نظر می رسد تاکنون حدود هشت هزار نفر 
فرم اهدای عضو را تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده باشند. 
دهقانی با بیان اینکه رضایت اولیای دم فرد اهدا کننده عضو جزو 
شرایط اصلی است، گفت: پارسال اعضای 6 نفر، سال قبل تر 12 
نفر و امسال تاکنون اعضای 2 نفر از خراسان جنوبی اهدا شده 
است. وی ادامه داد: امسال از سه استان خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی 156 عضو بدن به بیماران نیازمند اهدا شده است.مسئول 
کمیته پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهارکرد: یک 
دختربچه هشت ساله از شهرستان قائن بر اثر تشنج و افتادن دچار 
ضربه به سر و مرگ مغزی شده بود که اعضای خانواده وی برای 
اهدای اعضای این دختربچه اعالم آمادگی کردند. وی ادامه داد: 
وی از بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند به بیمارستان منتصریه 
مشهد اعزام شد، از آنجایی که این دختربچه دچار مشکالت قلبی 

بوده و به کلیه های وی آسیب وارد شده بود فقط کبد وی به یک 
بیمار نیازمند اهدا شد. دهقانی یادآور شد: همچنین هفته گذشته 
اعضای بدن جوان 18 ساله دچار مرگ مغزی ساکن بیرجند جان 
6 بیمار نیازمند عضو را نجات داد.وی بیان کرد: کلیه های این 
بیمار مرگ مغزی به دو مرد 30 و 42 ساله ساکن شهرستان های 
بیرجند و مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز 
تحت درمان بودند رایگان پیوند زده شد. وی گفت: همچنین کبد 
این جوان نیز در بیمارستان منتصریه مشهد به یک زن 53 ساله 
ساکن تبریز پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید. افرادی که 
می خواهند جزو اهدا کنندگان عضو باشند می توانند با مراجعه به 
پایگاه اطالع رسانی https://ehda.center ثبت نام و کارت ویژه 
اهدای عضو دریافت کنند و متقاضیان زمانی ثبت نام نهایی خواهند 

داشت که کد رهگیری دریافت کنند.
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از میان نامه های رسیده



موفقیت و انرژی

اهداف زندگی

نشانه های موفقیت 
در مسیر از طرف خداوند

هر کاری که تصمیم به انجام آن دارید دنبال نشانه 
آن  نشانه های  بخواهید که  از خداوند  باشید.  اش 
را به شما نشان دهد و مطمئن شوید که در مسیر 
تصمیمی  شما  وقتی  هستید.  خود  موفقیت  اصلی 
می گیرید ممکن است فیلمی با موضوع مورد نظر 
ببینید یا دوستی شروع به صحبت با شما کند با همان 
موضوعی که در ذهن دارید و یا تابلویی با موضوعی 

که در ذهن دارید و یا هر نشانه دیگر.
خیلی از انسان ها دوست دارند نتیجه کار خود را سریع 
ببینند ولی این کاماًل طبیعی است که برای گرفتن و 
دیدن نتیجه کار باید صبر و حوصله داشت و در عین 

حال پشتکار خود را از دست ندهید.

عادات  خوب در خود ایجاد کنید

بهتر است به دنبال انجام کارهای مهم و با اولویت باال 
باشید، در واقع فعال بودن و اولویت بندی کارها سبب 
می شود بهره وری تان باال رود. نظم و دقت باال در انجام 
کارها به شما کمک می کند تا به موفقیت دست یابید 

و در زمان کوتاه تر، دستاوردهای بیشتری داشته باشید.
مثبت اندیش باشید: ذهن انسان این قدرت را دارد که در 
هر شرایطی مثبت اندیش باشد. باید این عادت را در خود 
به وجود آورید که همیشه به جنبه  مثبت هر قضیه نگاه 
کنید و به سمت هدف تان گام بردارید. باورهای سمی و 
ذهنیت منفی تنها شما را از زندگی عقب می اندازد و به 

زندگی شخصی و حرفه ای تان آسیب می رساند.
ظاهر مناسبی داشته باشید: این یک واقعیت است که 
ظاهر هر فرد روی کیفیت زندگی او تأثیر می گذارد زیرا 
معموالً براساس ظاهرمان مورد قضاوت قرار می گیریم. 
پس اگر می خواهید خود را به بهترین نحو به نمایش 
گذارید، همانند انسان های موفق لباس بپوشید تا تصویر 
مثبتی از خود ایجاد کنید. برای این که در زندگی خود 
به پیشرفت برسید، الزم است کمی برای رسیدگی به 

ظاهرتان وقت بگذارید.
به  دستیابی  برای  است:  موفقیت  الزمه   خالقیت 
موفقیت تنها نیاز به تالش زیاد ندارید، بلکه خالقیت 
به شما کمک می کند همراه با کار زیاد در کمترین 
زمان ممکن به خواسته های خود برسید. حتماً می دانید 
گاهی تنها یک ایده  خالقانه ما را به موفقیت و ثروت 
می رساند. پس همواره به دنبال ایده های ارزشمند و 

خالق باشید.
بتوانید  وقتی  دهید:  نشان  از خود  شخصیت خوبی 
اعتماد اطرافیان را به دست آورید، از تأثیر فوق العاده  
آن در زندگی کاری و شخصی خود بهره مند خواهید 
شد. صداقت و رعایت انضباط به شما کمک می کند تا 

فرصت های بیشتری به دست آورید.

بهترین ورزش ها برای
 سالمت مغز کدامند

نظیر  ورزشی  فعالیت  که  افرادی  در  حافظه   زوال 
پیاده روی آهسته و یوگا، با شدت کمتر دارند به مراتب 
بیشتر از افرادی است که فعالیت ورزشی شان شدیدتر 

 است. فعالیت مداوم هوازی نظیر پیاده روی سریع روزانه 
می تواند موجب تحریک سلول های جدید مغزی 
استقامتی  های  ورزش  شود.  باالتر  سنین  در  حتی 
سایر  و  یوگا  کنند،  می  کمک  بودن  مستقل   به 
ورزش های انعطاف پذیر هم در پیشگیری از به زمین 

خوردن کمک می نمایند.

ناراحتی های کبدی
 را با این گیاهان برطرف کنید

سرطان،  معده،  درد  درمان  برای  آویشن  جوشانده 
کلسترول، ورم روده، اختالل های مغزی و کلیوی، 
مسمومیت ، دندان درد، ناراحتی کبدی ، چاقی مفید 

است. دمنوش و جوشانده آن برای افرادی که مبتال 
به بیماری هایی نظیر درد معده، سرطان، کلسترول، 
 ورم روده، اختالل های مغزی و کلیوی، مسمومیت ، 
دندان درد، ناراحتی کبدی، چاقی، ورم کلیه، آسم، درد 
سیاتیک، سنگ کلیه، ترشخات رحم، زکام، آرتروز، 

برفک دهان می باشند، مفید است.  

برای کاهش وزن کدام 
وعده غذایی را حذف کنیم؟

بیشتر مردم فکر می کنند حذف وعده غذایی بهترین 
راه حل کاهش کالری دریافتی است اما همین حذف 
وعده باعث می شود در طول روز ریزه خواری کنیم و 

در وعده بعدی به خود برای پرخوری حق بدهیم تا 
گرسنگی مان برطرف شود؛ کلید کاهش وزن موفق 
حجم  کاهش  و  غذایی  وعده های  تعداد  افزایش 
وعده هاست؛ بنابراین در طول روز سه وعده اصلی و 
حداقل دو میان وعده از میوه ها و سبزیجات تازه و انواع 

مغزدانه ها داشته باشید.

این خوراکی بیشتر از 2 بار 
در هفته نباید مصرف شود

پروتئین سویا جایگزین خوبی برای گوشت قرمز است و 
می توان از آن استفاده کرد اما بهتر است بدانید برخالف 
مزایای زیادی که سویا دارد ولی گیاهی است که جزو 

خوراکی های با طبع سرد به شمار می رود. از این رو 
مصرف زیاد آن چندان مورد تأیید نیست و باید در مقدار 
مشخصی مصرف شود.توصیه بر این است که در شرایط 
ضرورت، استفاده از سویا به همراه عدس، ادویه ای مانند 
دارچین، زنجبیل، زردچوبه و فلفل سیاه استفاده شود.  

مصرف بیشتر از 2 بار  در هفته توصیه نمی شود.

گیاهی که ریزش موها
 را متوقف می کند

 برای رهایی از شر ریزش مو هر روز صبح به مدت 
یک ماه یک فنجان تخم شنبلیله را در آب بخیسانید و 
صبح روز بعد آن ها را آسیاب کنید،  خمیر به دست آمده 

را روی مو ها و بیشتر در قسمت ریشه ماساژ دهید، مو ها 
را با یک کاله بپوشانید بعد از گذشت ۴۰ دقیقه بشویید؛ 
شنبلیله دارای پروتئین و اسید نیکوتین است که تاثیر خود 
را در جلوگیری از ریزش و رشد سریع مو ثابت کرده است. 
همچنین شنبلیله در افزایش شیرمادر و بهبود عملکرد 

سیستم گوارش و سالمت مو  نیز مؤثر است.

خوردن گوجه سبز جذب فیبر را در بدن باال می برد و به گوارش خوب کمک می کند. هر فرد باید برای عملکرد درست 
روده ها در طول فصل تابستان به طور روزانه گوجه سبز بخورد. از آن جا که گوجه سبز سرشار از ویتامین  و فیبر غذایی 
است، به معده کمک می کند از یبوست و نفخ دور بماند. مصرف مرتب گوجه سبز در تابستان به طور طبیعی به تقویت 
دستگاه ایمنی کمک می کند. مقادیر باالی ویتامین  موجود در گوجه سبز باعث بهبود متابولیسم بدن و افزایش چربی 
سوزی شده و برای کاهش وزن و الغری شکم مفید می باشد. فیبر موجود در گوجه سبز باعث کاهش کلسترول 
باالی خون در افراد مبتال به دیابت می شود. بنزوئیک اسید موجود در گوجه سبز خاصیت ضد میکروبی قوی دارد که 
به پاک سازی و سم زدایی کبد و درمان بیماری های کبد مانند کبد چرب کمک می کند.مقادیر باالی ویتامین  موجود در 

گوجه سبز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و به پیشگیری و درمان سرماخوردگی کمک می کند.

ممکن است بدن بنا به دالیلی مانند فعالیت فیزیکی ناکافی، رژیم غذایی سرشار از پروتئین حیوانی، فقدان غذای سالم و 
... دچار سمیت شده و شما را در معرض خطراتی چون حمله قلبی و یا سرطان قرار دهد.با این حال راهکارهای موثری 
برای تمیز نگه داشتن خون و تصفیه آن وجود دارد از جمله مصرف غذای گیاهی. اگر در بدن جیوه یا فلزات دیگری 
وجود دارد، حتما گشنیز مصرف کنید. این گیاه نه تنها فلزات را از بدن دفع می  کند، بلکه برای پاک  سازی خون بسیار 
مفید است. همچنین گشنیز می  تواند مشکالت قلبی و عروقی و اضطراب را از بین ببرد. گزنه حاوی آهن است و کم 
خونی را کاهش می دهد. گزنه برای تصفیه سریع خون و حذف توکسین  های آن فوق العاده است. این گیاه ادرارآور بوده 
و برای تمیزکردن کلیه ها و کبد موثر عمل می  کند. ریحان به کبد و کلیه ها کمک می کند تا سموم ساخته شده را از 

بین ببرند. در واقع مصرف ریحان برطرف کننده مشکالت و عفونت های گوارشی است. 

گیاهانی که خون را تصفیه می کننداز خواص درمانی گوجه سبز چه می دانید؟

فراموش نکنید که شما بزرگتر از هر چیزی هستید که برایتان 
اتفاق می افتد یا امکان دارد اتفاق بیافتد.  

گام های کوچک بردارید: چنانچه از سخنرانی می ترسید، در 
یک کالس آموزش سخنرانی ثبت نام کنید. در صورتی که 
از ارتباط برقرار کردن با اشخاص بیگانه ترس دارید، به یک 
کلوپ مجازي بپیوندید. در صورتی که نمی توانید یک کسب و 
کار راه بیاندازید، به صورت  پاره وقت آغاز به کار کنید. اقدامات 
کوچک زمانی که به طور پی در پی ادامه پیدا کنند، برایتان 
عزت نفس به ارمغان می آورند. عزت نفس مثبت بهترین 

پادزهر براي ترس است. 

به دنبال یک نمونه باشید: داستان کسانی را که به خواسته هایشان 
رسیده اند دنبال کنید. شما متوجه خواهید شد که این اشخاص هم 
با همان ترس ها و تردید ها آغاز نموده اند. هنگامی که نمونه های 
زیادي در ذهن داشته باشید، دیگر از انجام کاری براي غلبه بر ترس 
خجالت نخواهید کشید. تصمیم بگیرید تا با ترس مبارزه کنید: صرفا 
کسانی که با ترس هایشان مبارزه مي کنند آزاد و شادمان هستند، 
سایرین زندانیانی هستند که به آزاد بودن تظاهر مي کنند. یک 
فهرست از چیزهایی که شما را می ترسانند درست کرده و تصمیم 
بگیرید تا برایشان کاری کنید، مگر این که از نظر جسمی خطری 
شما را تهدید کند. به این ترتیب آزادی عاطفی را تجربه خواهید کرد. 

منابعی الهام بخش داشته باشید: با خواندن کتاب هایی که 
شما را با انگیزه نگه می دارد، به خودتان الهام دهید. اعتقاد 
داشتن به چیزهای مثبت کافی نیست، باید به خوب و مثبت 
زندگی کردن هم اعتقاد داشته باشید. در مورد نگاه و فکر 
سایرین نسبت به خودتان مضطرب نباشید: هنگامی که در 
حال تالش براي غلبه بر ترس هایتان هستید، امکان دارد 
شکست بخورید. این هم قسمتی از بازیست. هنگامی که 
می بازید، بازنده باقی نمانید. زندگی دوی ماراتن است، پس 
به دویدن ادامه دهید تا در پایان بر ترس غلبه کرده و برنده 

شوید.

راه های ساده براي غلبه بر ترس 

آیه روز

زنده را از مرده بیرون می  آورد و مرده را از زنده بیرون می  آورد و زمین را بعد از مرگش زنده می  سازد و 
بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می  شوید. )سوره روم/ آیه ۱۹(

سخن روز

تفاوت افراد موفق و افراد خیلی موفق در این است که افراد خیلی موفق به خیلی از چیزها نه می گویند. 
)وارن بافت، سومین فرد ثروتمند دنیا(
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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 125 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

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

09363654746 - 32342315

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه خدمات 
بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمان آلما طبقه دوم واحد 204
32213735

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

09151582675 -09359280927

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
آرایشگران و پیرایشگران مردانه

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف 

 )www.iranianasnaf.ir( مدت  10 روز از تاریخ 3/25/ ۹۸ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف 
مراجعه و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - 

سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها 
و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختـم کالم ا... مجیـد
 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد

 و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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خبر ویژه

* نمایشگاه کتاب “یار مهربان” در فرهنگسرای ابن 
حسام جهاددانشگاهی استان با حضور مسئوالن افتتاح 

شد و تا 6 تیر برای بازدید عالقه مندان دایر است.
* رئیس اداره تعزیرات حکومتی قاین گفت: فردی 
 که اقدام به قاچاق قالی و پارچه خارجی کرده بود،

به پرداخت 422 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
*به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اولین بوم بازار 
گردشگری  هدف  روستای  در  سرایان  روستایی 

مصعبی شهرستان سرایان به بهره برداری رسید.
*به گفته رئیس محیط زیست سرایان یک قطعه 
عقاب طالیی و یک قطعه دلیجه در محیط زیست 

شهرستان سرایان در روستای کریمو رهاسازی شد.
در  شیری  گاوداری  واحد  یک  از  برداری  بهره  *با 
روستای  در  هفته جهاد کشاورزی  از  روز  پنجمین 
خانکوک شهرستان فردوس روزانه 150 لیتر شیر در  

این روستا تولید می شود.
انواع سیگار  نخ  قاین 148هزار  انتظامی  *مأموران 

خارجی قاچاق از یک دستگاه تریلی کشف کردند.
*به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان 12 طرح صنعتی تا پایان امسال در خراسان 

جنوبی به بهره برداری می رسد.
*5 اثر از دانش آموزان خراسان جنوبی به نهمین 

نمایشگاه کشوری جابربن حیان راه یافت.
*رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و 
محلی از کسب مقام سوم تیمی مسابقات عشایر شرق 

و شمال شرق کشور توسط تیم استان خبر داد.
*مأموران انتظامی نهبندان یک دستگاه پراید با 44 

کیلو و 350 گرم تریاک و هروئین توقیف کردند.

اخبار کوتاه

 کاهش روند ازدواج و ثابت
 ماندن نرخ طالق در استان! 

کاری- تاملی بر روند آمارهای طالق در کشور نشان 
می دهد که این موضوع در کشور نگرانی های زیادی 
را ایجاد کرده است، به گونه ای که در سال 1396 به 
عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در 
کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها، بیکاری، مفاسد 
اخالقی و حاشیه نشینی تعیین شده است و حتی در 
جلسات مسئوالن عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته 
است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. در سال 
استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان،   9۷
فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، 
مازندران، سیستان و بلوچستان از نظر ثبت ازدواج جزو 
10 استان برتر بودند و همچنین استان های سمنان، 
ایالم و خراسان جنوبی کمترین میزان ثبت طالق را 
داشتند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی هشدار داد: 
آمار های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طالق 
نیز نشان دهنده وضع  نگران کننده در کشور است؛ 
طالق  یک  ازدواج   8 هر  ازای  به  سال 138۷  در 
داشتیم که در سال 139۷ در قبال هر  1/3 ازدواج 
یک طالق گزارش شده است! سید حسن موسوی 
چلک ادامه داد:  طبق آمارهای ارائه شده در سال های 
مورد بررسی می توان گفت که روند کاهشی ازدواج و 
افزایشی طالق در اکثر سال ها نکته قابل توجه است. 
استان  عنوان یک  به  جنوبی  در خراسان  آمار  این 
فرهنگی و مذهبی کاهش طالق را نشان می دهد 
که البته با نوساناتی طی سال های گذشته روبرو بوده 
است.  مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در سال 
96 از ثبت 554 واقعه طالق خبر داد و اظهار کرد: از 
این تعداد 443 واقعه طالق در مناطق شهری و 111 
واقعه نیز در مناطق روستایی رخ داده است. وی با بیان 
اینکه متوسط به ازاي هر 100 ازدواج، 12 زوج طالق 
گرفته اند، افزود: بیشترین آمار طالق مربوط به مردان 
با سنین 25 تا 29 سال بوده است. فاطمی در سال 9۷ 
هم با بیان اینکه در موضوع  طالق از سال 92 تا االن 
هیچ افزایشی در استان نداشته ایم،  خاطر نشان کرد: 
خراسان جنوبی در این زمینه رتبه 28 کشور را دارد. وی 
با بیان اینکه در موضوع ازدواج سال به سال با کاهش 
مواجه هستیم، بیان کرد: با وجود اینکه خراسان جنوبی 
در رتبه 15 کشور در ازدواج قرار دارد اما میزان ثبت 
ازدواج در استان طی هشت ماهه امسال چهار درصد 
کاهش را نشان می دهد. بنا بر آمار ارائه  شده توسط 
سازمان ثبت  احوال خراسان جنوبی، به  رغم ثابت ماندن 
نرخ طالق، میزان ازدواج همراه با کاهش گزارش شده 
است و این مسئله ای است که جای بررسی زیادی دارد. 
بسیاری از جوان ها مشکالت اقتصادی را دلیل اصلی 
ازدواج نکردن بیان می کنند. بنا بر اعالم دادگستری 
استان هم  اعتیاد، بیکاري، خیانت، مسئولیت پذیر 
نبودن، نبود سواد همسرداری، دخالت اطرافیان، پایین 
بودن آستانه تحمل، درآمد پایین و ازدواج هاي تحمیلي 
از مهمترین دالیل مراجعه کنندگان به دادگاه هاي 
خانواده براي طالق است که اگر مهارت هاي زندگي 
افزایش یابد و مسئوالن در ایجاد اشتغال جوانان تالش 
بیشتري کنند تا حد قابل مالحظه اي از تعداد موارد 
طالق کاسته خواهد شد. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

بانوان استان توانمند و دارای ظرفیت باال در حوزه های گوناگون می باشند

سرپرست مخابرات: باید گره گشای کار مردم باشیم

از  جمعی  همراه  به  منطقه  مخابرات  سرپرست 
مخابرات  ستاد  جماعت  امام  و  کارکنان  مدیران، 
منطقه، روز گذشته با حضور در دفتر  نماینده ولی 

فقیه در استان، با ایشان دیدار وگفتگو نمودند.آذری 
این  در  منطقه خراسان جنوبی  نصرآباد سرپرست 
دیدار گزارشی درباره عملکرد مخابرات منطقه ارائه و 

افزود: باید گره گشای کار مردم باشیم و امید را در 
دل مردم زنده نگه داریم  و قطعا بیانات و رهنمودهاي 
وی  است.  راهگشا  بسیار  کار  شروع  بدو  در  شما 

ادامه داد: حداکثر ظرفیت و توان، تخصص و تعهد 
همکاران خود را در اختیار تحقق منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و اهداف و برنامه های دولت 
)تدبیر و امید( قرار می دهیم که بتوانیم بیش از پیش 
 وظیفه خدمت رسانی به مردم شریف را انجام دهیم .

وی بیان کرد: حوزه مخابرات یک حوزه وسیع بوده 
که  نیازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
در بستر آن قرار دارد و با اشاره به شعار سال جدید رهبر 
انقالب استفاده از حداکثر توان تولیدات داخلی کشور را 
خواهیم داشت.آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در استان  
نیز عنوان کرد:ضمن  عبادت و بندگي خدا، خدمت به 

 بندگان را در زمینه هاي  گوناگون فرهنگي، سیاسي ،
 اقتصادي و... بسیار مهم  است وی با اشاره به حفظ 
اخالق و منش اسالمي در مواجهه با مردم خاطرنشان 
کرد: مسئولیت شما،مسئولیت سنگینی است و هدف 

حفظ تمدن اسالمی می باشد.
وی افزود: این مجموعه عظیم در کشور پس از پیروزی 
انقالب از بزرگترین دستاوردهای نظام اسالمی به 
شمار می آید چرا که با وجود فشارها و تحریم های 
سیاسی،علمی و فرهنگی همچنان با اقتدار و بینش 
دینی و اعتقادی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس 

اسالمی به فعالیت خود ادامه می دهد.

اولین کارگاه بررسی چالش های پیش روی بانوان 
مهندس با حضور بانوان عضو هیئت مدیره های نظام 
مهندسی سراسر کشور به مدت یک روز در تاریخ 

پنجشنبه 23 خرداد، در خراسان جنوبی برگزار شد.
 مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان، 
هدف از برگزاری این کارگاه را بررسی مشکالت 
بانوان مهندس در حوزه خانواده، در جامعه مهندسی 
و محیط کارعنوان و افزود: برگزاری این نشست ها 
می تواند موجب تبادل نظر بانوان کشوری پیرامون 
فضاهای حاکم فی مابین ارکان نظارتی در سازمان 
 های نظام مهندسی و بیان مشکالت پیش رو برای 
جدید  مهندسان  الخصوص  علی  مهندسان  همه 
الورود باشد. رئیس کمیسیون مشورتی بانوان سازمان 
برگزاری  ارائه گزارش عملکرد کمیسیون،  ضمن 
دوره های آموزشی را از مهمترین دستاوردهای این 
کمیسیون در ارتقای دانش مهندسی بیان کرد. سمانه 
ساالری اضافه کرد: محور بررسی مشکالت بانوان 
مهندس در حوزه کاری به علت مسائل بیان شده از 
سوی بانوان مهندس مهمترین هدف از برگزاری این 
کارگاه می باشد. سیده بنفشه میرکاظمی تعداد بانوان 
مهندس در استان را 290 نفر اعالم کرد و افزود: 

از این تعداد 142 نفر دارای پروانه اشتغال به کار 
مهندسی و 148 نفر مهندسان فاقد پروانه در رشته 

های معماری، عمران، برق، شهرسازی، مکانیک و 
نقشه برداری می باشند. 

وی تعداد بانوان رشته معماری را 48، رشته عمران 
رشته   ،  4 شهرسازی  رشته  برق20،  رشته   ،45

مکانیک را 22 و نقشه برداری را 3 نفر اعالم کرد.
نخعی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری 
بانوان  نشست گفت:  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
استان توانمند و دارای ظرفیت باال در حوزه های 
مختلف می باشند و حمایت حوزه بانوان از طرح های 
پیشنهادی اشتغال زایی  را اعالم نمود. وی اظهار 
کرد: تعداد مدیران زن ارشد استان در سال های اخیر 
رشد چشمگیری داشته و این بیانگر توانمند بودن 

بانوان استان می باشد.
و  نظام  مابین  عملی  و  مناسب  ارتباط  ایجاد 
دانشجویان رشته های مرتبط، ایجاد تعامل دوسویه 
مابین کارآموز و  ناظر باتجربه، برگزاری دوره های 
کارآموزی به همراه گروه نظارت عالیه سازمان از 
پیشنهادات بانوان مهندس استان های یزد، چهار 
محال و بختیاری و مازندران بیان شد. تبادل نظر 
و بررسی روند فعالیت ها و اقدامات در دست اجرای 
سازمان ها، ارائه گزارش از روند اجرای نقشه ها، ارائه 
پیشنهاد در حوزه های آموزشی، نرم افزاری و استفاده 
از ظرفیت و ارائه گزارش اجرایی سازی پیشنهادات 
اولین نشست سراسری همراه با جمع بندی مطالب 

از دیگر برنامه های این کارگاه بود.

حوادث

 در اولین کارگاه بررسی چالش های پیش روی بانوان مهندس عنوان شد:

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه عنوان کرد:

دومین شب شعر ارادت در بیرجند برگزار می شود

ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دومین شب شعر ارادت با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا )ع( و با حضور شاعران برجسته همزمان با دهه کرامت در 
 بیرجند برگزار می شود. ناصر نبی زاده روز گذشته در نشست مدیران سازمان ها و ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد ا اظهار کرد: امسال جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
به میزبانی  استان برگزار می شود و در همین راستا برنامه های جانبی زیادی از جمله برپایی کارگاه های آموزشی، افتتاح نمایشگاه های گوناگون و غیره در دستور کار قرار دارد.

واحدهای تولیدی تمایلی به جذب 
نیروی تحصیل کرده ندارند

صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر  تسنیم- 
استان  تولیدی  واحدهای  در  خراسان جنوبی گفت: 
میلی به جذب نیروی تحصیل کرده نیست و متأسفانه 
برخی از واحدهای تولیدی از فناوری های روز دنیا عقب 
هستند. جرجانی اظهارکرد: 23 شهرک و ناحیه صنعتی 
در استان وجود دارد که از این تعداد 18 شهرک و ناحیه 
صنعتی فعال است و در این نواحی و شهرک ها 315 
واحد صنعتی دارای پروانه مستقر است. وی گفت: 
آماری از میزان بهره مندی واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از تسهیالت 
رونق تولید ندارد و دریافت اطالعات در این باره را باید 
به سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی 
ارجاع  داد. وی بیان کرد: براساس عارضه یابی سال 
96 شرکت شهرک های صنعتی استان، 23 درصد 
واحدهای مستقر در این نواحی و شهرک ها غیرفعال 
است. جرجانی افزود: عالوه بر این سال گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پایشی برای همه واحدهای 
صنعتی در استان انجام داده که هنوز نتایج آن منتشر 

نشده تا بتوان در این باره آمار و ارقامی ارائه داد. 

راکب موتور سوار در محور سربیشه - 
نهبندان جان باخت

 رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر برخورد 
سواری پژو 206 با موتورسیکلت در محور سربیشه به 
نهبندان راکب موتور سیکلت جان باخت. سرهنگ 
رضایی افزود: ساعت 14 و 30 دقیقه روز گذشته بر 
اثر برخورد سواری پژو 206 با موتورسیکلت در کیلومتر 
13 محور سربیشه - نهبندان، راننده موتورسیکلت جان 
خود را از دست داد.وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه 
علت حادثه را انحراف به چپ سواری پژو اعالم کردند.

 یک کشته در حادثه واژگونی
 پژو 40۵ در بیرجند

واژگونی پژو 405 در بند دره بیرجند یک کشته بر 
جای گذاشت. سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه استان 
گفت: این حادثه جمعه شب ساعت 20:31 دقیقه به 
علت سرعت غیر مجاز رخ داد که در اثر آن 3 نفر 
زخمی شدند و یکی از زخمی ها در بیمارستان فوت 

کرد.

طرح سنجش نوآموزان آغاز شد

پرورش گفت: سامانه  و  آموزش  مدیرکل  کاوش- 
نوآموزان بدو ورود به دبستان از 18 خرداد فعال است 
و طرح سنجش نوآموزان از دیروز در استان آغاز شد. 
محمدعلی واقعی افزود: طرح سنجش دانش آموزان 
طبق نوبت گیری از سامانه توسط والدین در سراسر 
استان انجام می گیرد. وی ادامه داد: از روز گذشته 14 
پایگاه در سراسر استان وظیفه سنجش نوآموزان را بر 
عهده دارند که طبق پیش بینی ها مراجعان سال جاری 
چهار درصد افزایش خواهند داشت. واقعی یادآور شد: 
پیش بینی می شود 1۷ هزار و 500 کالس اولی در 
سال تحصیلی جدید وارد دبستان های استان شوند. 
وی در ادامه با بیان اینکه آمادگی تحصیلی و هوش، 
غربالگری بینایی، شنوایی، تست اوتیسم و جسمانی 
کرد:  اظهار  می گیرد،  قرار  سنجش  مورد  نوآموزان 
در این مدت پیش دبستانی ها هم مورد سنجش و 

غربالگری قرار می گیرند.

۱4 بوم بازار در روستاهای
 خراسان جنوبی راه اندازی شد

 

14 بوم بازار در روستاهای خراسان جنوبی همزمان با 
چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی با حضور جمعی 
از مسئوالن استان و مردم محلی افتتاح شد.به گزارش 
ایرنا،مؤسس بوم بازار کشور در آئین افتتاح یکی از این 
بوم بازارها در روستای حاجی آباد مود که با حضور رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرستانی برگزار شد، گفت: ستاد راهبردی بوم بازار ایران 
تاکنون موفق به انجام مطالعات میدانی 200 روستا در 
12 استان کشور شده است که 14 بوم بازار در روستاهای 
شد. اندازی  راه  و  افتتاح  همزمان  جنوبی  خراسان 

۱۸ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری به 
بهره برداری رسید

تسنیم - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
منابع  پروژه   18 بهره برداری  و  افتتاح  از  جنوبی 
طبیعی و آبخیزداری با اعتبار 18 میلیارد ریال خبر 
داد.  نصرآبادی در حاشیه افتتاح  این پروژه ها اظهار 
کرد: اجرای عملیات سنگی گابیونی، سنگی مالتی، 
خاکریزی، بوته کاری همراه با آبیاری، قرق مرتع و 
هرز آب از عملیات های انجام گرفته در این راستا است.

 تقدیر از6۵0  مدال آور، قهرمان
 و فعال ورزشی استان

مهدی آبادی- آیین تقدیر از مدال آوران، قهرمانان و 
فعاالن ورزشی استان عصر دیروز با حضور استاندار 
در محل سالن اجالس دانشگاه پیام نور برگزار شد. 
حامیان  ورزشکاران،  از  تن  از 650  مراسم  این  در 
مالی، پیشکسوتان، هیئت های ورزشی و... تجلیل 
خراسان  جوانان  و  ورزش  شد.مدیرکل  قدردانی  و 
جنوبی در این آیین گفت: ورزش استان مدیون تالش 
همه  ورزشکاران، پیشکسوتان، هیئت های ورزشی 
و فعاالن ورزشی است. وی با اشاره به رویدادهای 
غرورآفرین ورزش استان در سال 9۷، افزود: با ابالغ 
باز  اعتبارات استانی و ملی، 155 پروژه ورزشی رو 
و سرپوشیده در حال احداث است. وی ادامه داد: با 
توجه به سند تنظیم راهبردی ورزش استان، امیدوار 
سال 1400  تا  ها  شهرستان  بین  توازن  ایجاد  به 
هستیم.  مدیرکل ورزش استان با اشاره به رتبه دوم 
استان در ارتقای ورزشکاران سازمان یافته در کشور 
عنوان کرد: استان خراسان جنوبی به مرز 33 هزار 
ورزشکار سازماندهی رسیده است و امیدواریم این عدد 
در سال 98 به 40 هزار برسد.وی ادامه داد: 930 جلسه 
و همایش مرتبط با ورزش روستایی برگزار شده است.
مهران سرپرست با بیان سهم ناچیز استان در ورزش 
قهرمانی گفت: توسعه ورزش قهرمانی و کسب جایگاه 
های ملی از اولویت های اداره کل ورزش و جوانان در 
سال آینده است.مشروح خبر در شماره بعدی روزنامه...

بازگشایی مرز یزدان  به شرط تعیین خط مرزی 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان 
جنوبی با بیان اینکه بازگشایی مرز یزدان منوط به 
است،  افغانستان  و  ایران  بین  مرزی  خط  تعیین 
کمیته  باید  افغانستان  دولت  همکاری  با  گفت: 
مرزی تشکیل و در رفع موانع موجود و تعیین دقیق 
خط مرزی تسریع شود. محمد عجم در گفتگو با 
ایرنا افزود: خراسان جنوبی برای بازگشایی مجدد 
بازارچه یزدان زیرکوه آمادگی 100 درصدی دارد 
و تمامی امکانات، تجهیزات و تأسیسات از جانب 
استان در این مرز مهیا شده است.وی بیان کرد: 
و  انتظامی  نیروی  مرزبانی،  گمرک،  تاسیسات، 
همه نهادهای طرف ایرانی برای رسمی شدن و 
بین المللی شدن مرز یزدان اعالم آمادگی کرده 
امور خارجه در  اند. رئیس دفتر نمایندگی وزارت 

خراسان جنوبی اظهار کرد: هیئت دولت سال 84 
اما طرف  یزدان را مرز رسمی اعالم کرده است 
افغانستان به دلیل اینکه امکانات و تجهیزات ندارد 
هیچگاه این مرز را به عنوان مرز رسمی نشناخته 
است.وی عنوان کرد: گمرک افغانستان می گوید 
برای احداث دروازه مرزی باید خط مرزی واقعی 
بین دو کشور مشخص شود خطی که فرضی نبوده 
و دقیقاً بر اساس علمی و جغرافیایی تعیین شده 
باشد. عجم تصریح کرد: اکنون  از ادعاهای دولت 
افغانستان این است که این مرز خط کشی نشده 
و قادر به نصب دروازه مرز نیستند، این مستلزم 
آن است که کمیته حقوقی مرزی دو کشور روی 
زمین، قرار داد مرزی را انطباق دهند و مرز واقعی 
را رسم کنند. وی ادامه داد: همچنین مستلزم آن 

است که کمیته حقوقی مرزی وزارت امور خارجه 
و  شده  مستقر  یزدان  مرز  در  افغانستان  و  ایران 
خط مرزی را تعیین و دروازه ها را مشخص کنند 
تا پروتکل مرزی انجام شود. رئیس دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه یادآور شد: تاکنون مکاتبات و 
و  خارجه  وزارت  معاون حقوقی  با  هایی  پیگیری 
معاون امور پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه انجام 
شده است و با پیگیری نماینده مردم قاین در مجلس 
شورای اسالمی تصمیم گرفته شد رئیس گمرکات 
افغانستان از منطقه بازدید کند. وی ادامه داد: برای 
تشکیل کمیته حقوقی مرز نیز تاریخ تعیین شده اما 
هنوز از جانب افغانستان اعالم آمادگی نشده است. 
عجم عنوان کرد: در وهله نخست بایستی رئیس 
گمرکات افغانستان از مرز بازدید کرده و سپس با 

تشکیل کمیته فنی و حقوقی، خط مرز تعیین و دروازه 
های دو کشور نصب شود. وی تاکید کرد: طرف 
افغانستان برای حضور در مرز اظهار عالقه دارد اما 
هنوز با قاطعیت اعالم آمادگی کامل نکرده است. 
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان 
بازگشایی مجدد مرز یزدان  اینکه  بیان  با  جنوبی 
برای هر دو کشور ایران و افغانستان حائز اهمیت 
است، یادآور شد: مسافت مرز یزدان تا مرز ماهیرود 
حدود 200 کیلومتر است و بازگشایی مرز محدودیت 
های تردد در مرزهای میلک، دو غارون و ماهیرود 
را رفع خواهد کرد. دروضع فعلی از این چهار بازارچه 
استان فقط بازارچه ماهیرود سربیشه فعال است و 
مبادالت تجاری از سه بازارچه دیگر استان انجام 
نمی شود، بر اساس گفته مسئوالن استان بی میلی 

کشور افغانستان علت غیر فعال بودن سه بازارچه 
یزدان، دوکوهانه و میل ۷3 شده و تالش ها برای 
بازگشایی این معبرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

وجود هزار واحد مسکن نامقاوم در بشرویه
هزار واحد مسکن روستایی در شهرستان بشرویه 
گزارش  نیستند.به  برخوردار  کافی  استحکام  از 
صداوسیما، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان  محرومان  مسکن  جلسه  در  استان 
بشرویه گفت: از 49 هزار واحد مسکن روستایی 
نامقاوم در استان 4 درصد در شهرستان بشرویه 
آسمانی  اصغر  صداوسیما،علی  گزارش  است.به 
مسکن  واحد  هزار  ساخت 10  به  اشاره  با  مقدم 
در  واحد  هزار   5 ساخت  افزود:  محرومان،  برای 
اختیار کمیته امداد و 5 هزار واحد در اختیار بنیاد 
مسکن برای افراد عادی و تحت پوشش بهزیستی 

است.مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: افراد تحت 
دارند  فرصت  خرداد  پایان  تا  بهزیستی  پوشش 
تشکیل پرونده داده و مراحل معرفی به بانک و 
تاکنون  افزود:  وی  دهند.  انجام  را  قرارداد  انعقاد 
در استان 2 هزار و 115 نفر از افراد نیازمند برای 
ساخت مسکن شناسایی شدند که از این تعداد برای 

هزار و 285 نفر پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: مسئوالن 
جذب  برای  دارند  فرصت  تیر  تا 22  بشرویه  در 
سهمیه خود اقدام کنند و افراد را شناسایی کنند 
چرا که در غیر این صورت سهمیه و اعتبارات بین 

دیگر شهرستان ها توزیع می شود.وی گفت: برای 
بازسازی منازل تخریب شده در سیل اخیر نیز افراد 
تنها تا پایان خرداد فرصت دارند ساخت مسکن 

خود را آغاز کنند، درغیر این صورت عدم اقدام آنها 
به منزله انصراف تلقی شده  و  پس از این اعتبار 
و یا تسهیالتی برای آنها درنظر گرفته نمی شود. 

آسمانی مقدم افزود: ساخت منازل در روستای سیل 
زده بندان بشرویه نیز به سرعت آغاز شد و برای 
هر مسکن 10 میلیون تومان بالعوض، 40 میلیون 
تومان تسهیالت 4 درصد 15 ساله پیش بینی شده 
است. علی شفیعی سرپرست فرمانداری شهرستان 
بشرویه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سهمیه 
در  روستایی  های  مسکن  ساخت  برای  خوبی 
شهرستان در نظر گرفته شده، افزود: از 350 واحد 
سهمیه بشرویه 220 واحد در اختیار کمیته امداد 
است و تاکنون 124 متقاضی شناسایی ، 46 پرونده 

تشکیل و 1۷ نفر به بانک معرفی شده اند.

آمادگی 27 مجتمع خدماتی - رفاهی برای سفرهای تابستانی
در  رفاهی   - خدماتی  مجتمع  مقدم- 2۷  دادرس 
خراسان جنوبی آماده ارائه خدمات به مسافران تابستانی 
است. به گزارش آوا، معاون توسعه مدیریت و منابع 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: با 
توجه به فرا رسیدن سفرهای تابستانی و افزایش حجم 
سفرها تالش داریم  سطح خدمات در این مجتمع ها 
ارتقا یابد. قاسمی با تأکید بر  آراستگی نمازخانه ها و 
ساماندهی سرویس های بهداشتی این مجتمع ها 
افزود: در بازدیدهای کمیته ویژه نظارت، مجتمع های 

وضعیت  که  راهی  بین  اماکن  و  رفاهی  خدمات 
نامطلوبی دارند، در اسرع وقت تعیین تکلیف خواهند 
شد. وی گفت: برای رفاه حال مسافران به صورت 
دوره ای از مجتمع های خدماتی رفاهی، نمازخانه ها و 
سرویس های بهداشتی موجود در جایگاه های سوخت 
منفرد، رستوران ها، واحدهای اقامتی و پذیرایی بین 

راهی بازدید به عمل می آید.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره راهداری و حمل 
ایجاد  همچنین  جنوبی  خراسان  ای  جاده  نقل  و 

استراحتگاه های موقت در طول راه ها با کمک دهیاری 
ها و بخشداری ها و ایجاد سایبان موقت و سکوی 
نماز در راه های کویری استان را یکی از برنامه های 
مهم برای جبران کمبود استراحتگاه ها در محورهای 
کویری استان عنوان کرد.قاسمی گفت: سامانه پیامکی 
کل  مدیر  با  مستقیم  ارتباط  برای   300056141
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان  جنوبی برای 
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان 

پیش بینی شده است.
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند : 
أقلُّ ما یكوُن في آِخِر الّزماِن أٌخ یُوثَُق بِه أو ِدْرَهٌم من َحالٍل 

کمیاب ترین چیز در آخر الزمان برادری قابل اعتماد، یا درهمی حالل است. 
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4 هزار نسخه الکترونیک برای بیمه شدگان سالمت در بشرویه صادر شد
 مددجویان کمیته امداد زیر چتر بیمه سالمت

عکس :محمودآبادی

محمودآبادی - سال گذشته شهرستان بشرویه به عنوان طرح 
پایلوت اجرای نسخه الکترونیک در خراسان جنوبی انتخاب شد. 
اجرای این طرح منجر به خدمت 4 هزار نسخه و عالوه بر این 

رضایت کامل شهروندان شده است.
مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: رسالت بیمه سالمت حفاظت مالی از بیمه شدگان در 
مقابل ریسک ایجاد شده ناشی از هزینه های درمان است چرا که 
 پرداخت این هزینه های درمان برای برخی از خانواده ها سخت است.
دکتر علی اربابی با اشاره به اینکه سابقه خدمات در بیمه سالمت 
به  20 سال می رسد، افزود: در حال حاضر حدود 70 درصد از 
 جمعیت استان از خدمات سازمان بیمه سالمت برخوردار شده اند.

ثبت نام دفترچه بیمه سالمت مددجویان کمیته امداد
اربابی با بیان اینکه امسال مددجویان شهری کمیته امداد خراسان 
جنوبی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند، افزود: این مهم 
حدود 10 هزار نفر را به جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت 
استان اضافه کرده است و تاکنون به 4 هزار نفر از مشموالن 

کمیته امداد دفترچه بیمه تحویل شده است.
وی ادامه داد: برخی از این افراد مشمول چند بیمه هستند، لذا 
 ممکن است جمعیتی که در پایان به آنان دفترچه ارائه شود،

10 هزار نفر نشود.
وی عملکرد اداره کل بیمه سالمت استان را نسبت به وضعیت 
کشوری دارای وضعیت مطلوبی دانست و ادامه داد: در حال حاضر 

هیچ محدودیتی در ارائه خدمات بیمه سالمت برای مددجویان 
کمیته امداد وجود ندارد و روند ارائه دفترچه تا آخر خرداد ادامه 

دارد.
 مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا پایان 
کنونی  درمان  های  کارت  از  توانند  می  مددجویان  خردادماه 
کمیته امداد استفاده کنند، عنوان کرد: با 26 دفتر پیشخوان 

طرف قرارداد بودیم و این پوشش را برای خدمت رسانی به مردم 
به 30 دفتر پیشخوان افزایش دادیم عالوه بر این بانک اطالعاتی 

مددجویان در دفاتر پیشخوان موجود است.
 اربابی با بیان اینکه افراد تا پایان خردادماه فرصت دارند با مراجعه 
به دفاتر پیشخوان دولت دفترچه بیمه سالمت دریافت کنند، 
گفت: کل هزینه صدور دفترچه بر عهده کمیته امداد است و 

مددجویان نباید هیچ گونه هزینه ای پرداخت کنند.
 وی اضافه کرد: برای صدور دفترچه بیمه سالمت برای زندانیان 
و افراد مجهول الهویه مجوزهای الزم اخذ شده تا برای خدمات 

بستری یا اورژانسی بی نام برای این افراد اقدام کنیم.
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
پایلوت  صورت  به  الکترونیکی  های  نسخه  صدور  اینکه 
سه  در  گفت:  اجراست،  حال  در  بشرویه  شهرستان  در 
صادر  الکترونیکی  نسخه  هزار   4 امسال  ابتدای  ماهه 
است. شده  تبدیل  خدمت  به  آن  درصد   50 که   شده 

دو شهرستان جدید برای ارائه نسخه الکترونیک
در  الکترونیکی  نسخه  صدور  آینده  ماه  دو  تا  افزود:   اربابی 
شهرستان فردوس و سرایان نیز اجرا می شود. به گفته وی نظام 
ارجاع الکترونیک از شش ماه دوم سال 97 در شهرستان سرایان 

در دستور کار قرار گرفته و اکنون این مهم در حال اجراست.  
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل پرونده 
الکترونیک در بیمارستان ها، تصریح کرد: این طرح در 16 بیمارستان 
دولتی دانشگاهی استان خراسان جنوبی اجرایی خواهد شد و برای 
 گام نخست این مهم در بیمارستان رازی بیرجند اجرا می شود.
 اربابی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 15 درصد کنترل 
و کاهش هزینه انجام شده در حالی که خدمات محدود نشده 
است، گفت: مطالبات بخش دولتی تا پایان آبان 97 و بخش 

خصوصی تا پایان آذرماه سال گذشته پرداخت شده است.

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  اصالحیه نوبت اول     شناسه آگهی : 498170
) پیرو آگهی  با شناسه 498170  مورخ 98/03/23 ( اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال اول  ) ریال (مدت اولیه اجارهموضوع مزایده  شماره مزایده

122.550.0005.400.000 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (98/20

18.200.00036.900.000 ریال + نیم درصد بارنامه ها12 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه حمل و نقلی به متراژ 23/5  مترمربع در پایانه بار بیرجند98/21

1213.000.00027.085.500 ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه تایپ و تکثیر و امور پستی به متراژ 22 متر مربع در پایانه مرزی ماهیرود98/22
 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گزار گردد:

 الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب-فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه 
بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران درصورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . اجاره بهاء : مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، وثیقه نقدی اخذ خواهد گردید . مدت اجاره : مدت 
اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد برای مزایده های )98/20 ( و ) 98/22 ( و حداقل 12 درصد برای مزایده )98/21 ( نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل 
 بالمانع است.  شرایط مزایده گر: جهت مزایده  ) 98/20 ( : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت  جهت مزایده ) 98/21 ( : شرکت های واجد شرایط دارای پروانه فعالیت مستقر در پایانه بار و شرکت های حمل و نقل در شرف تاسیس که به ثبت رسیده و متقاضی فعالیت در شهرستان بیرجند می باشند. جهت مزایده ) 98/22( :
 متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت در امور پست و تکثیر و تایپ از سازمان های مربوطه و دارای ظرفیت آزاد  تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد تاریخ 98/03/26 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 11/00 روز یکشنبه 98/03/26  لغایت ساعت 14/30 روز یکشنبه 98/04/02  مهلت زمانی بازدید 
) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری روز ( : یکشنبه 98/04/02  لغایت چهارشنبه 98/04/12 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/04/12 زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 10/00 صبح روز پنجشنبه تاریخ 98/04/13 آدرس و اطالعات تماس دستگاه 
مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056         کد پستی : 9717833115   براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir رجوع نمایید.  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 -  021           دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 - 021 

خاندان محترم خّرم نژاد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج عباسعلی خّرم نژاد 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده 

غفران واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

از شمار دو چشم یک تن کم 
وز شمار خرد، هزاران بیش

با نهایت تاسف و تاثر و قلبی مملو از اندوه
فقدان یکی دیگر از یاران صدیق، پرتالش، خدوم و دلسوز 

و عضوهیئت مدیره ونایب رئیس انجمن بیرجندیهای مقیم تهران 

شادروان دکتر حسن لطفی
 را به اطالع می رساند. انجمن طی سال های اخیر جمعی از عزیزانی را 
از دست داده که جایگزینی ندارند. بعد از فقدان بزرگانی چون دکتر سید 
عبدا... علوی، دکتر فاروق فرقانی و مرحوم هوشنگ مهرور مصیبت اخیر 
درگذشت یار و همراهی چون مرحوم دکتر لطفی از موسسین و مدیران 

اصلی انجمن که طی بیست وپنج سال از هیچ کمک مادی و معنوی درجهت پیشبرد اهداف انجمن
 وتوسعه بیرجند و منطقه وکمک به نیازمندان  ومحرومان دریغ نکرد بسیار سخت وناباورانه است.

شادروان دکتر لطفی در کشور کانادا چشم از جهان فروبست و به دیار باقی شتافت.
هیئت مدیره انجمن فقدان این یار و همراه را خدمت همسر گرامی شان سرکار خانم دکتر قندهاری 

فرزندان عزیزشان ، خاندان محترم لطفی، قندهاری، فرزین ، خیریه ، ذوالفقاری وتمامی وابستگان
همشهریان واعضای محترم انجمن بیرجندیهای مقیم تهران صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 
برای این عزیز سفر کرده آمرزش و علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.

روحش شاد و یاد وخاطره اش گرامی
هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

اطالعیــه   تاریخ انتشار: 98/3/26
با توجه به انحالل شرکت تعاونی مصرف 
وحدت پرسنل نیروی انتظامی خراسان 
جنوبی به اطالع اعضای محترم می رساند:
هر یک از اعضا می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت یک ماه نقطه نظرات 
فروش  منجمله  مورد  هر  در  را  خود 
ساختمان شرکت )نبش پاسداران 14( 
تا  دارند  اعالم  تصفیه  هیئت  به  کتبا 

بررسی گردد. 
هیئت تصفیه شرکت تعاونی وحدت

               آگهی مناقصه       تاریخ انتشار: 98/03/26
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود پانزده میلیون لیتر فرآورده نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 

خراسان جنوبی را برای مدت یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.
 مهلت دریافت اسناد : از روز 98/03/26 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/04/03 و یا به سایت سازمان به نشانی http://www.sk-hrm.ir مراجعه نمایند.
محل تحویل اسناد: بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس - پالک 45  تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 9 صبح روز سه شنبه 98/04/04 در محل سازمان 
همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شرکت در مناقصه  400.000.000 ریال به صورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی 

با دوره 6 ماهه  به حساب شماره 0105802286007 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند. 

شرح خدمات
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر 1
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر 2
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر 3

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 4
هوالبـاقی

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

جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


