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*مهرآیین

خود پرداز های قرن بیست 
و یکمی مرکز ِده استان ! 
 17 ساعت  حدود  پنجشنبه  روز  عصر 
به  منصوب!  پرداز  خود  به  شهروندی 
دیوار دانشگاه پزشکی در خیابان غفاری 
مراجعه می کند تا برای کاری ضروری  
انتقال  معمول،  شیوه  به  پول   مبلغی 
دستگاه  ساده  اتفاق  یک  در  اما  دهد 
دهد!  می  قورت  را  اش  بانکی  کارت 
این شهروند با شماره اعالم شده بانک 
تماس   است  پایتخت  به  مربوط  که 
او از  پیامگیر آن طرف خط   می گیرد. 

 می خواهد که اگر با فالن جا کار دارد 
شماره ... را شماره گیری کند. مخاطب آن 
سوی خط داستان ما ... ادامه در صفحه 2

 معتمدیان در  این سفر  از شهرهای آرین شهر،
  اسفدن،خضری و روستاهای کرغند، نیمبلوک، تیغاب،
 خرم آباد و سینیدر بازدید خواهد کرد
بازدید از پروژه های شهری آرین شهر، دیدار مردمی
بازدید از شرکت فوالد قاین، بازدید از مناطق عشایری

 چمن مصنوعی، زندان، پادگان ارتش، نیروگاه 
سیکل ترکیبی، دیدار با نخبگان و میز خدمت 
و جمع بندی سفر از برنامه های سفر است

شهرستان قاین ؛ میزبان دو روزه
سفراستاندار و مدیران عالی استان 

حضور میدانی استاندار 
برای رفع کارشناسی 
مشکالت  درقاین

صفحه  5

 

 

 

اصالحات باید قبول کند 
رقیب هراسی فایده ندارد

مصطفی تاجزاده: 

صفحه 6

اصولگراها، هم بزرگ تر ندارند 
و هم توهم شان زیاد است

حسین بیادی: 

مسئوالن ما نباید به خاطر
 حرف های پمپئو لج کنند

هاشمی طبا:

صفحه 6

صفحه 6

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

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

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت 
مرحومه همایوندخت لطفی

)مادر سردار شهید حامد مقدوری(
را به استحضار همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و 
تدفین پیکر آن مرحومه امروز دوشنبه ۹۸/۳/۲۷ ساعت ۵ 
الی ۶ بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد. ضمنا جلسه سوم آن مرحومه روز پنجشنبه 
۹۸/۳/۳۰ از ساعت ۴ الی ۵ بعدازظهر در محل هیئت 

محترم حسینی برگزار می شود
 تشریف فرمایی همشهریان عزیز موجب امتنان خواهد بود. 

خانواده های:  لطفی، مقدوری و سایر بستگان

خاندان محترم و معزز لطفی ، فرزین و خیریه
خبر تأسف بار درگذشت انسان خیر و نیکوکار 

و مردی از تبار پاکی، مهربانی و مردمداری

مرحوم دکتر حسن لطفی
باعث تأثر و تألم شدید گردید. درگذشت آن بزرگوار و واالمقام را 
خدمت همسر، خانواده و خاندان محترم آن مرحوم تسلیت عرض 
نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان غفران الهی و برای 

سایر بازماندگان عزیز صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
 مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی-  بیمارستان ایران مهر

خاندان محترم و معزز خّرم نژاد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

مرحوم حاج عباسعلی خّرم نژاد 
را تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیز سفرکرده غفران

 و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین، جناب آقای حاج سید علی خیریه
جناب آقایان پویا لطفی و محمد لطفی  

 خاندان محترم لطفی و قندهاری 
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، مصیبت درگذشت 

شادروان دکتر حسن لطفی )وکیل پایه یک دادگستری( در کانادا
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز 
سفر کرده علو درجات، همراه با آرامش جاودانی و منزل نورانی در جوار قرب ربانی

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 
ما را در غم خود شریک بدانید

پرسنل شرکت های مرغ مادر جنوب خراسان و ستاره کیان بیرجند
 و ستاره کیان ایرانیان

   جناب آقای مهندس جعفری  مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس داعی 

 معاون محترم معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان
جناب آقای مهندس نیک شعار 

 رئیس محترم اداره توسعه مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان
جناب آقای مهندس عباسی 

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
برخود الزم دانسته به پاس اظهار لطف و مساعدت ها و حمایت های شما بزرگواران که موجبات شکوفایی 
این سازمان و احقاق حقوق کاردان های فنی را فراهم نموده نهایت سپاس و قدردانی خود را ابراز نماییم.
امید است شاهد استمرار حرکت و موج به وجود آمده در راستاي ارتقای جایگاه وگسترش حوزه فعالیت 

کلیه کساني که در این راه خدمت مي نمایند در جاي جاي کشور عزیزمان باشیم.
  اعضای هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

فروش انواع یخچال خانگی )یخچال و فریزر ، دو قلو ، ساید و...(
فروش انواع یخچال و فریزر های قنادی ، قصابی ، نوشابه ، اپن و....

 فریزرهای رو باز صندوقی، بستنی و آبسرد کن و...(
فروش اقساطی یک  الی سه ساله

@esbirjand ۳۲۲۳۶۲۶۵ :خیابان مطهری، جنب مطهری 1 تلفن

مژده به همشهریان عزیز

افتتاح نمایندگی الکترواستیل در شهرستان بیرجند

فروش الستیک سواری و سایزهای 
فابریکی ، جک ، MVM و .... 

برند Giti با قیمت مصوب دولتی 
میدان فرودگاه - جنب شرکت گواه 
تلفن: 05632338015  ذابحی

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    
۰۹۱۵۱۶۵۵۵۳۷- بلوچی

فرا رسیدن روز جهاد کشاورزی را به سنگرسازان بی سنگر، جهادگران عرصه تولید
 و کشاورزان زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

قابل توجه وکالی مرکز وکال ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خراسان جنوبی
 به اطالع می رساند: سومین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسین دفاتر استانی در تاریخ سه شنبه ۹۸/۳/۲۸ از ساعت ۹ صبح الی 

۱۳ در محل سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار خواهد شد. 
اسامی کاندیداهای تایید شده عضویت در هیئت مدیره و بازرسی:

الف: هیئت مدیره ۱- سید محسن موسوی ۲- علی یوسفی ۳- شهرام امیر افشاری ۴- مریم میری 6- اکرم قائمی ۷- هادی صمدی ۸- زهرا 
اکبری ۹- محمد عطوفی دشت بیاض ۱۰- محمد علی ناعمی ۱۱- محمد ابراهیم محمودی

ب: بازرسین ۱- محمد حسین محمدی  ۲- محمد رسته  
هیئت مدیره و کال ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خراسان جنوبی

شـورای  اطـالع رسانـی

برادرزاده عزیزمان سرکار خانم الهه کریمپور
افتخارآفرینی و قبولی ارزشمندت )استعداد درخشان(

  را در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-  مخابرات 
دانشگاه صنعتی شریف که تنها پذیرفته شده از 

دانشگاه بیرجند در بین ۲ نفر قبولی از دانشگاه های کشور
هستید را تبریک عرض نموده و برایت آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم.

از طرف عموها
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خودپردازهای قرن
 بیست ویکمی مرکز ِده استان ! 
* مهرآیین

  ... )ادامه از صفحه 1( پیامگیر آن طرف خط از او
 می خواهد که اگر با فالن جا کار دارد شماره ... را 
شماره گیری کند. مخاطب آن سوی خط داستان ما 
یک آدم زنده نیست که کاری برایش انجام دهد او 
ناچار به نگهبانی دانشگاه می رود آنجا به او می گویند 
کلید دستگاه در اختیار کارمند بانک است.نگهبان بنده 
خدا با چند تماس باالخره شماره مسئول مربوطه را 
پیدا می کند و در اختیار مشتری می گذارد اما عصر 
پنجشنبه است و کارمند بانک در روستا به سر می 
برد و تا شنبه امکان زیارت میسر نیست خب چاره 
 چیست؟ کارها  تا دو شبانه روز بعد به تعویق  می افتد .

صبح شنبه مشتری برابر هماهنگی قبلی از ساعت هشت 
و ربع در محل حاضر است اما ساعت ده و نیم موفق 
 می شود کارت خود را تحویل بگیرد. این خود پرداز 
آن  و  شده  ساز  مشکل  بارها  مشتریان  روایت  به 
خورده  کارد!  گوید:  می  دیگری  که شهروند  گونه 
ایراد  اساسی  و  را خورده!   بارها کارت های مردم 
دارد با این همه و با وجود یادآوری مکرر نگهبانی 
دانشگاه به بانک درباره نارضایتی شهروندان، کاری 
برای تعمیر وتعویض دستگاه انجام نشده است. حاال 
یکی از سرگرمی های مشتریان این خودپرداز که 
بانک  کارکنان  برای  باال  زایی  اشتغال  باعث  گویا 
مراحل  طی  و  کارت  گیرکردن  همین  شده  هم 
معمول برای گرفتن آن است. قصه خودپردازهای 
معیوب، داستان بهم ریختگی زنجیره ای خودپردازها 
هنگام واریز حقوق و موارد مشابه دیگر در شهر ما 
از داستان های دنباله داری است که همواره مورد 
انتقاد شهروندان بوده و گاه گاه جواب های سرهم 
بندی شده برخی مسئوالن بانک ها هم البته گرهی 
از مشکل باز نکرده است.البته  خداییش این موضوع 
وقتی در کنار اتهامات بزرگی مانند انتقال سرمایه 
پایتخت، سودهای  و  به سایر شهرها  استان  مردم 
گزاف بانکی و مانع تراشی در کار تولید و... قرار می 
گیرد خیلی هم نکته مهمی نباید باشد. اما شهروند 
گرفتار داستان ما آدم کم صبریست و چون فقط به 
منافع آنی خود! فکر می کند می پرسد: اگر فردی 
مریضی داشته باشد نیازمند دارو و همه سرمایه اش 
در همین کارت باشد و با اعتماد به خدمات مدرن و 
فریبنده در بانک افتتاح حساب  کند و برای دریافت 
خدمات به خودپرداز معیوب شما مراجعه کند تکلیفش 
چیست؟ راستی اگر مسافری باشد که با تصور ورود به 
شهری مدرن و این که “علی آباد هم شهری است” 
مرکز استان! و نه یک دهستان وارد این شهرشود 
و در یک ظهر پنجشنبه گرفتار کارت خوردگی! آیا 
باید تا 48 ساعت دیگر در این مکان رحل اقامت 
افکند؟ اگر همه دارایی اش در همان کارت کذایی 
باشد چه! با کدام پول اتاق بگیرد یا خورد و خوراک 
تهیه کند؟ نگاه مسافرانی که به این شهر می آیند 
با مشاهده این حد از خدمات! به مدیران و مسئوالن 
و سطح تمدن و فرهنگ منطقه چگونه خواهد بود؟ 
در یک مرکز دهستان می توان پرسان پرسان سراغ 
مامور مربوطه را گرفت و جوری مشکل را حل کرد اما 
در یک مرکز استان راهکار مدیران توانمند برای حل 
مشکلی از این دست چیست؟ راستی مردم حق ندارند 
بپرسند حاصل هزینه های میلیاردی برای ساختمان 
های بلند و دفاتر مجلل، کالس و پرستیژ و...برای 
مردم چیست وچه بوده است؟ بانک هایی که به جای 
گره گشایی از کار مردم آنهم در یک کار معمولی و 
روزمره  مشکل سازی می کنند چگونه می توانند ادعای 
خدمت و توقع اعتماد از مردم داشته باشند. ارائه خدمات 
سریع ومطمئن از طریق سیستم های خودپرداز در دنیا 
سال هاست که رواج دارد و در قرن بیست ویکم این 
وظیفه از پیش پاافتاده ترین کارهای شبکه بانکی است  
وقتی در شهر ما که عنوان مرکز استان را یدک می 
کشد و باالترین تعداد شعب بانکی را نسبت به جمعیت 
خود دارد بانک هایی که همه سرمایه مردم را جارو کرده 
اند خدمات معمول شان این است وای به شیوه ارائه 
خدمات اساسی تر شان! که البته به مصداق آنچه 
عیان است چه حاجت به بیان است توضیح بیشتری 
الزم نیست فقط یک کالم و ختم کالم خوب است 
مدیریت و عمل در حد ادعا باشد نه در حد فشل !   

مادران شهیدان مقدوری و نیرومندزاده به فرزندان شهیدشان پیوستند

مادران شهیدان مقدوری و نیرومندزاده به فرزند شهیدشان پیوستند و قرار است در بیرجند تشییع شوند. لیلی علی آبادی مادر شهید هادی نیرومندزاده عصر دیروز در مسجد امام حسین )ع( تشییع 
شد.شهید نیرومندزاده فرزند احمد علی متولد 1346 بود که در تاریخ 16 فروردین سال 72 در محور زاهدان نهبندان در حین ماموریت به شهادت رسید. مادر شهید فریدون مقدوری نیز قرار است 
امروزعصر در بیرجند تشییع شود. همایون دخت لطفی مادر شهید فریدون مقدوری است که فرزند شهیدش در سال 1340 چشم به جهان گشود و در 30  آذر 62 در لبنان به شهادت رسید.

نقش چوب در آیینه “رزین”
جوان  که  است  نامی  چوب«  برزجی-»رزین 
هنرمندی از روستای محمودآباد برای دست ساخته 
هایش از تنه خشک درختان انتخاب کرده، او نقش 
چوب را در آیینه رزین به نمایش می گذارد و به 

درختان خشکیده جان دوباره می بخشد.  
بی  مرگ  خشکسالی  سال   18 ایرنا،  گزارش  به 
رحمانه هزاران درخت تنومند را در خراسان جنوبی 
رقم زد، تلخ کامی این تراژدی در بعضی روستاها 

بیشتر به چشم می آید.
شاید برخی سرنوشت این درختان خشکیده را به 
محفلی رقم بزنند تا چند ساعتی از سوختن آن 
گرم شوند. عده ای که ذهن شان کمی خالق تر 
است شاید بتوانند از این تنه های تنومند به زمین 
افتاده صندلی کوتاهی بسازند. اما خالقیت جوانی 
نشان  بیرجند  شهرستان  محمودآباد  روستای  از 
باز  داده که درختان حتی اگر خشک هم شوند 
می توانند قرن ها زنده بمانند. او با انعکاس نقش 
رزین  نام  به  ماده ای  شفافیت  در  چوب  زیبای 

هنرش را به نمایش می گذارد.
جرقه این کار زمانی در ذهنش رقم می خورد که 
 نمونه ای از رزین اپوکسی را در نمایشگاهی می بیند 
و همانجا عزمش را جزم می کند تا این هنر را بیاموزد 
و به کمک آن روحی تازه به کالبد خشک درختان 
در  را  آموزشی  دوره  برای شروع  بدمد.  روستایش 
تهران سپری می کند و اینگونه یک هنر جدید را 

برای اولین بار به شرق کشور می آورد.

کارآفرینی به جای پشت میزنشینی

علی شریفی جوان 26 ساله ای است که حدود سه 
سال پیش با مدرک کارشناسی معماری از دانشگاه 
سیستان و بلوچستان دانش آموخته شده است و 
همان زمان عالقه او به مصنوعات چوبی دغدغه 
ورود به کار دکوراسیون را در وجودش بیدار می کند.

 همین مساله باعث شده به جای اینکه در البه الی 
روزنامه ها یا پیشخوان ادارات به دنبال استخدام 
و شغل پشت میزنشینی باشد، اندیشه کارآفرینی 
را  سرنوشتش  آن  با  و  کند  زنده  ذهنش  در  را 

در  بزند.کارگاهی کوچک  پیوند  به هنری جدید 
این  ورودی روستای محمودآباد جایی است که 
است.  کار  به  مشغول  آن  در  اکنون  هم  جوان 
فضایی حدود ۵0 مترمربع که دور تا دور آن را 
تنه های خشکیده درختان توت، سنجد، گردو و 
غیره فرا گرفته است. شریفی در خصوص نحوه 
کارش به خبرنگار ایرنا گفت: برای ساخت یک 
میز چوبی اپوکسی نیاز نیست که چوب درختان را 
زیاد فرآوری کنیم بلکه ماهیت این کار آن است 

که نقش اصلی چوب در تراش با دستگاه نمایان 
شود، سپس رزین اپوکسی که ماده شیمیایی و 
اینگونه  و  ریخته  آن  بوده روی  زیرگروه چسب 
پدیدار  چوب  نقش  زیبایی  تلفیقی،  کار  یک  با 
می شود. این جوان کارآفرین با کمک ۵0 میلیون 
تومان  میلیون   100 و  شخصی  سرمایه  تومان 

توانست  امید  کارآفرینی  صندوق  از  تسهیالت 
بهمن سال ۹7 سه دستگاه و مواد اولیه مورد نیاز 
را تهیه و در این کارگاه فعالیتش را شروع کند.

بیرجند برای کار  از شهر  ابتدا چند سفارشی  در 
می پذیرد و اکنون با پیشرفت بیشتر مشتری هایی 
دست  این  از  که  دارد  هم  مشهد  و  زاهدان  در 
ساخته هنری سفارش کار می دهند. وی با بیان 
جدید  هنر  یک  عنوان  به  اپوکسی  رزین  اینکه 
افزود:  دارد،  کشور  در  محدودی  تولیدکنندگان 

فعالیت  تهران  در  کار  این  از  کننده  تولید  چند 
تولیدات  این  بار  اولین  اما در شرق کشور  دارند 
وارد بازار شده است. شریفی با اشاره به جنبه های 
مثبت و منفی رزین اپوکسی یادآور شد: نداشتن 
اما  بوده  این شغل  امتیازات ویژه  از  رقیب یکی 
از طرفی چون هنوز کار به خوبی معرفی نشده 

باید زمان زیادی سپری شود تا بازار مناسبی برای 
آن بتوانیم پیدا کنیم. وی در مدت کمتر از 6 ماه 
توانسته بالغ بر 40 اثر در این زمینه تولید و به فروش 
برساند، اما معتقد است که رزین اپوکسی به لحاظ 
اینکه قیمت تمام شده آن باال بوده، مشتری های 

خاصی دارد.

تولیدات متنوع راهی
 برای جذب مشتری

این جوان کارآفرین بیرجندی با گالیه از گران شدن 
مواد اولیه در مدت کوتاهی که فعالیتش را شروع 
کرده است، گفت: از آنجا که مواد اپوکسی وارداتی 
است افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه روی تولید 

اثرگذار بوده و تولید را تحت الشعاع قرار می دهد.
اشاره کرد  تولیدات موجود در کارگاهش  به  وی 

مشتریان  بیشتر  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  و 
سفارش میز در ابعاد بزرگ یا کوچک می دهند اما 
شاخه های دیگری هم از این تولیدات وجود دارد 
که بیشتر مشتری پسند است. شریفی ادامه داد: 
ساخت چراغ خواب با تلفیق چوب، برگ خشک 
درختان و اپوکسی نمونه ای از این تولیدات است 
که با نورپردازی نظر بسیاری از مشتریان را جلب 
می کند. وی ساخت زیورآالت را زیرگروه دیگری از 
تولیدات خود عنوان کرد و افزود: این نمونه کارهای 
کوچک که قیمت تمام شده آن نیز پایین هست 

بازار بهتری در عرصه تولیدات اپوکسی دارد.

ثبت برند رزین چوب
 در خراسان جنوبی

جوان کارآفرین بیرجندی در روستای محمودآباد با 
اشاره به برنامه های آینده خود در عرصه این هنر 
گفت: گسترش کار در حوزه دکوراسیون منزل و 
استفاده از اپوکسی در طراحی کابینت از مهمترین 
برنامه های آینده است که در حال حاضر نیز بخشی 
از آن را شروع کرده ایم. وی با تاکید بر اینکه فعالیت 
در حوزه رزین اپوکسی زمینه را برای اشتغال بیشتر 
فراهم می کند، اظهار کرد: مصمم هستم تیم طراحی 
در زمینه دکوراسیون تشکیل دهم و با گسترش 
فعالیت بازارهای خارج از استان را هم به دست آورم. 
شریفی، ثبت برند رزین چوب در خراسان جنوبی را 
از مهمترین اهداف خود عنوان کرد و یادآور شد: به 
طور قطع این برند در شرق کشور می تواند تولیدات با 
کیفیت به بازارهای داخلی و خارجی ارائه دهد که نیاز 

به حمایت بیشتر دارد.

کارآفرینی به جای پشت میزنشینی

۱۵۱ کیلوگرم مواد مخدر 
در درمیان کشف شد

ایرنا-فرماندار درمیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
1۵1 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.
محمد بشیری زاده در نشست شورای فرعی هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون پیشگیری از سرقت 
شهرستان افزود: این مقدار مواد مخدر طی 10 مرحله 
پاک سازی نقاط آلوده توسط نیروی انتظامی و هنگ 
مرزی گزیک که بیشتر از نوع سنتی بوده است، کشف 
شد.وی ادامه داد: در این کشفیات ۹ نفر قاچاقچی و 
14 نفر توزیع کننده خرد نیز دستگیر شدند.بشیری زاده 
بیکاری را یکی از علل گرایش به سمت مواد مخدر 
دانست و اضافه کرد: بیکاری در جامعه به یک معضل 
تبدیل شده که می توان با پرداخت تسهیالت کم بهره 
زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان را فراهم کرد. وی 
بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه مهمترین محور مبارزه با 
مواد مخدر است و خانواده ها با تبیین و آموزش مهارت 
های زندگی به فرزندان خود، زمینه کاهش آسیب های 
اجتماعی را فراهم کنند. فرماندار درمیان از مسئوالن 
خواست در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از 
موازی کاری خودداری کنند چرا که این اقدام دستیابی 

به نتیجه مطلوب را مشکل ساز می کند.
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 ۵۶۴ کیلومتر سامانه نوین آبیاری
 در سربیشه اجرا شد

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: از ابتدای سال 
با  آبیاری  نوین  سامانه  کیلومتر  تاکنون ۵64   ۹7
این  در  ریال  میلیون  و ۹۵8  میلیارد  پرداخت 44 
شهرستان اجرا شد. به گزارش ایرنا، مریم جوادی 
کیلومتر سیستم  مقدار 16۹  این  از  افزود:  بایگی 
آبیاری تحت فشار با کمک بالعوض 22 میلیارد و 
38 میلیون ریال و 3۹۵ کیلومتر آبیاری کم فشار 
با کمک بالعوض 22 میلیارد و ۹20 میلیون ریال 
اجرا شد.وی اضافه کرد: در مجموع با اجرای این 
طرح ها ساالنه 2 میلیارد و 484 میلیون مترمکعب 
شهرستان  کشاورزی  بخش  آب  مصرف  در 
صرفه جویی شده است. وی  افزود: همچنین از 
ابتدای سال ۹7 تاکنون یکهزار و ۵36 متر کانال 
کشاورزی با کمک بالعوض یک میلیارد و 8۹۵ 

میلیون ریال در سربیشه احداث شد.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی 

با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰   ۱۵

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مرزنشینان آریاسازان مهراب مود   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریاسازان مهراب مود  ساعت ۱۷ روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ در محل مسجد 
مجتمع خدمات رفاهی مهراب مود برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 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 
تعاونی مراجعه و برگ وکالت نامه 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. دفتر شرکت تعاونی: شهر مود- خیابان امام خمینی ۳
دستورجلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی ۹۸ - انتخاب 

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

     32 ۴۴ ۶۶ ۶۶/32 ۴2 ۴3 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

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

آخریـن اخطـار
   مودیان محترم اظهارنامه مالیات )مشاغل و خودرو(    

سایتاظهارنامهمالیاتوبیمهبهعلتترافیکدرپایانماهدچاراخاللمیشود
سریعامراجعهودرکمتراز۵دقیقهگزارشنماییدتاهرگزجریمهنشوید.

۸صبحتا۱۱شب)بهصورتیکسره(
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی - دفتر پیشخوان دولت
32۴2   32۴2 - چمنی

به تابلوها دقت نمایید

                          
 

 حیـات مجـدد آب تصـفیه فاضـالب،

 آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  تاریخ: 98/03/27    شماره: ۱۱3۶۵     شناسه آگهی: ۵0۱۶۶۴
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد پروژه عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری 
فاضالب شهرقاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید.
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200 قطر با گذاری لوله متر حدود94۸ اجرایی عملیات
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از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت ۴ روز پس ازتاریخ 
انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد 

نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های ۳2۴۳۳۴0۷-۳2۴۳0۹۹0-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحاتضروری:مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت ۱0 صبح  روز شنبه ۹۸/0۴/۱5 می باشد و ارسال مدارک و 
اسناد فقط از طریق سایت:  www.setadiran.ir  امکانپذیر است. پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور. پیمانکارانی که باالی ۷0 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. اعتبار این پروژه از محل 
اعتبارات عمرانی سررسید ۱۴00 می باشد. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی صالحیت ایمنی 

 www.setadiran.ir.در این مناقصه الزامی می باشد. لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید
دفترقراردادهاشرکتآبوفاضالبخراسانجنوبی                                                                                                                                                 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸02۹۱ اجرایی آقای علی طاهری خماری و داوود ظریف زاده حمیدی محکومند به پرداخت 
مبلغ ۱۸2/2۹0/۴۷۴ ریال در حق آقای محسن قربانی و مبلغ 6/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیها یک دستگاه خودروی سواری سمند سورن مدل ۱۳۸۷ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 25 س ۹۳5 ایران ۷۴ متوقف 
در پارکینگ نظام گستر )که حسب نظر کارشناس منتخب وضعیت الستیک های جلو و عقب خوب ، وضعیت تجهیزات داخل اتاق شامل 
صندلی ها، جلو داشبوردی و آمپرجات و رودری ها خوب می باشد. خودرو تا مورخ ۱۳۹۹/0۱/۱۱ بیمه با تخفیف یک ساله دارد، خودرو 
رنگ دارد، دوگانه سوز دستی می باشد. ضمنا به علت در دسترس نبودن سوئیچ، خودرو توسط کارشناس روشن و تست نشده است( معرفی 
و توقیف و به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱2 از ساعت ۹ 
الی ۹/۳0 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱0 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱0 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی ۱6و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
WWW.dadkj. خواهد بود. اجناس به صورت تکی و جمعا به فروش خواهد رسید. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

ir قابل مشاهده می باشد.
مهدیچاپاری-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

برگ سبز خودروی پژوپارس خاکستری متالیک مدل 85 با شماره موتور 12484244953 و شماره 
 پالک78936م19 به نام سیاوش برادران مهرآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

های  استانی  هم  اطالع  به 
عزیز می رساند: 

سازی  بهینه  به  عنایت  با 
ترافیک  شبکه،  تجهیزات 

اینترنت منطقه خراسان جنوبی از ساعت 
یک بامداد لغایت 6 صبح مورخ ۹۸/۳/2۸ 

قطع و یا دچار اختالل خواهد شد. 

 روابط عمومی مخابرات 
منطقـه خراسـان جنوبـی

 
 Operation and Maintenance Expert

Qualifications:
* 2-5 years’ related experiences in Electrical Industry
*An undergraduate degree in Electrical engineering

 * Solar and renewable energy experience is a  advantage
*Being Local of Birjand

 Excellent verbal and written English communication
skills(English Knowledge is a must(
Send your English CV to: Nedapirani7 @gmail.com

یرنا
ها: ا

کس
ع
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 27  خرداد 1398 * شماره 4373

آموزش 18 حرفه فنی به عالقه مندان در تابستان

صداوسیما -  18 رشته  فنی و حرفه ای تابستان امسال به عالقه مندان در خراسان جنوبی آموزش داده می شود. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: این رشته ها شامل 
اتومکانیک، برق خودرو، تراشکاری، تاسیسات، پرورش قارچ صدفی، پرورش دهنده زنبور عسل، برق کار ساختمان و صنعتی، کارآفرینی، روباتیک، سوخت نگار چوب، جواهر 

مسئوالن، سازی مهره ای، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، آشپزی درجه 2، تولید کننده عرقیات گیاهی، تراش شیشه و کریستال، عکاسی، کیف دوز چرمی و تعمیر تلفن همراه است. خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
ابتدای ورودی بند امیرشاه یا همان بلوار پیامبر اعظم 
که  به صورتی  باشد  می  آمیز  مخاطره  بسیار  )ص( 
هنگام دور زدن ماشین های سنگین تمام مسیر بلوار 
خواسته  می  ناگواری  حوادث  بارها  و   شده  مسدود 
صورت گیرد لذا باتوجه به عبور و مرور وسایل سنگین 
به تصفیه خانه یا اتوبوس ها به هتل کوهستان جا 
دارد نسبت به مسیر منتهی به بلوار بازنگری از طرف 
تلخی  تا شاهد حوادث  گیرد  انجام  مربوطه   ادارات 
خدایی نخواسته نباشیم چون چندین بار خودروها با 
تابلوی هتل برخورد و به داخل بلوارمنحرف شده اند.
915...315
آقای شهردار عزیز پارک محله الهیه و بلوار مجیدیه 
به جای سبزه و گل، خار و خاشاک دارد و به جای 
که  عدالتی  کجاست  ساختمانی  نخاله  بازی  وسایل 

میگین آیا این محله با بلوار آوینی فرقی دارد؟
915...092
روستای خونیک علیا بخش شوسف نهبندان آب قنات 
خیلی خیلی کم شده، آسفالت جاده که تا جاده اصلی 
5 کیلومتر فاصله دارد خیلی خراب است خواهشمند 
است مسئوالن اقدام الزم مبذول دارند گویا آب قنات 

از مسیر اصلی منحرف شده است
یک شهروند 
لطفا درباره پارک توحید هم مطلبی بنویسید از اینکه 
طراوت خود را از دست داده، حوض ها خالی و فواره 
چهره  پارک  اطراف  های  دستفروش  خاموشند  ها 
زشتی به پارک داده اند و پیاده روها را اشغال کرده اند.
چراغ ها و نورافکن های پارک یکی درمیان خاموشند 
بی  و  از شلوغی  اند  داده  پارک  به  تاریکی  و چهره 
... دوچرخه سوارها و اسکیت  نظمی که دیگر هیچ 
بازها که آرامش را از همه گرفته اند و هیچکس هیچ 
پارک  انتظاماتی در  نمی دهد. هیچ  آنها  به  تذکری 

حضور ندارد و... این هم تنها جای تفریحی!
ارسالی به تلگرام آوا
گران  اینقدر  که  است  تحریمی  اقالم  جزو  زمین  آیا 
است چرا اقدامی برای کاهش قیمت زمین و خانه به 

خصوص در شهرهای کوچک استان نمی شود؟
ارسالی به تلگرام آوا
با عرض سالم. دهستان دوست آباد از توابع شهرستان 
مسئوالن  از  است  محروم  ورزشی  سالن  از  سرایان 

خواهش داریم رسیدگی کنند!!!                      
                                                یک شهروند

 روستای دهن رود در بخش مرکزی شهرستان خوسف 
چرا طرح هادی روستا که در دهه 80 مطالعات آن به 
سرانجام رسیده عملیاتی نمی شود ؟ اینجا  یک روستای 
گردشگری مذهبی  با روزانه دهها گردشگر و مسافر است. 

ما را بیش از این  شرمنده مسافران و گردشگران  ننمایید.
یک شهروند 
 کتابخانه عمومی شهر نیمبلوک دارای مشکالتی می باشد 
فاقد  نمایند.  پیگیری  مسئوالن  است  خواهشمند 
نیاز  آن  ساختمان  باشد،  می  خواهران  مطالعه  سالن 
به توسعه دارد متاسفانه با توجه به تخصیص اعتبار 
هزینه  دیگر  شهری  در  آن  اعتبار  مسئوالن  قول  و 
گردیده شهروندان متقاضی تاسیس کتابخانه تخصصی 
با  کودکی  سنین  از  فرزندان  تا  باشند  می  کودکان 

کتابخوانی آشنا شوند.  
یک شهروند 
سمعک  وجه  دریافت  جهت   98/3/2۶ تاریخ  در 
تشریفات  از  ماه  چند  که  مادرم  پزشکی  کمیسیون 
مراجعه  اجتماعی  تامین  به  بود  گذشته  آن  اداری 
نمودم کارمند آنجا اظهار داشتند که شخصا بایستی 
پیگیری نمایم تا  کار اداری انجام شود. با توجه به 
وجود تمام مشخصات که در پرونده موجود بود چرا 
بایستی شخصا مراجعه کنم و انجام امور اداری چرا 

باید منوط به مراجعه ارباب رجوع به اداره باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

کاری - نیازهای بی پایان انسان و میل او به پیشرفت و توسعه 
باعث شده تا در طول سالیان متمادی به جان زمین بیفتد و 
تمام عناصر آن را خودخواهانه از بین ببرد و یا مورد استثمار 
قرار دهد. بیابان زایی یکی از نگران کننده ترین چالش های 
امروزی دنیاست که ذره ذره زمین را می خورد و در نهایت  از 
آن متروکه ای بی آب و علف به جای  می گذارد. افزایش 
المللی  بین  نهادهای  تا  شده  موجب  دنیا  در  بیابانی  سطح 
برای مقابله با این معضل جهانی، دست در دست هم دهند 
تا راهکارهای علمی و اصولی ارائه کنند و با فعالیتی به نام 

بیابان زدایی به مقابله با این درد برخیزند.
 

یک چهارم عرصه های جهانی
 را بیابان تشکیل می دهد

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه 25 سال 
با  مقابله  جهانی  روز  عنوان  به  خرداد(   27( 17ژوئن  پیش، 
بیابان زایی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی 
گردید، افزود: با آگاهی بخشی در سطوح جهانی و ملی برای 
کاهش خسارات زیست محیطی بیابان زایی و تقویت پاسخ به 
خشکسالی های در پیش رو، فعالیت های  اولویتی در دستور 

کار کشورهای عضو قرار گیرد.
علیرضا نصرآبادی با بیان اینکه یک چهارم عرصه های جهانی 
را بیابان تشکیل می دهد، اظهار کرد: وضع خراسان جنوبی به 
نسبت سایر مناطق بحرانی تر  است. وی با بیان اینکه منظور از 
»بیابان زایی« الزاما گسترش بیابان های موجود نیست بلکه این 
اصطالح بیشتر برای بیابانی شدن زمین های قابل کشت و مراتع 
هم به  کار می رود، بیان کرد:  در اغلب موارد علت آن کم آبی، 
مدیریت نادرست منابع آبی و بهره برداری بیش از ظرفیت از 
زمین است. وی ادامه داد: خاک یک منبع طبیعی تجدیدناپذیر 
است که تشکیل آن میلیون ها سال طول کشیده است و از بین 
رفتن آن در طول حیات بشر قابل جبران نیست. مدیرکل منابع 
طبیعی خراسان جنوبی ادامه داد: بیابان زایی و فرسایش خاک در 
کنار تغییرات اقلیمی )خشکسالی( و کمبود آب های شیرین سه 

بحران محیط زیستی دنیای امروز هستند.

سیاست های نادرست، بحران را عمیق تر می کند

وی با بیان اینکه هدر رفت آب در روش های سنتی آبیاری، 
ظرفیت  به  بی توجهی  و  آبی  منابع  از  حد  از  بیش  استفاده 
چراگاه ها، روند بیابان زایی را شتاب می دهد، خاطر نشان کرد:  
می کند.  عمیق تر  را  بحران  مسئوالن  نادرست  سیاست های 
عمیق  چاه های  حفر  و  بی رویه  سدسازی  کرد:  بیان  وی 
کشاورزی  رونق  به  محدودی  مناطق  در  و  مدت  کوتاه  در 
موارد، خشک شدن  اغلب  در  و  بلندمدت  در  اما  می انجامد 
دریاچه ها و تاالب ها و افزایش بیابان ها را در پی دارد. وی 
عنوان کرد: در سال جاری و به مناسبت بیست و پنجمین 
سالگرد روز جهانی مقابله با بیابان زایی “بیایید با هم جهانی 
سازمان  این  توسط  روز  این  شعار  عنوان  به  بسازیم”  سبز 
محیط  خواهد،  می  کشورها  تمام  از  و  است  گردیده  تعیین 
تا در جوامع و کشورهای  نمایند  ایجاد  برای مردم  مناسبی 
عضو، گام های شایسته ای برای ایجاد ثروت، رشد اقتصادی 
و...  انرژی  پاک،  آب  کافی،  غذایی  امنیت  نمودن  فراهم  و 
درصد   9۶.5 حدود  اینکه  بیان  با  نصرآبادی  شود.  برداشته 
گیرد  مي  بر  در  طبیعي  هاي  عرصه  را  استان  مساحت  از  

اظهار کرد:  حوزه های آبخیز با رویکرد جامع و سیستمیک 
مدیریت می گردد. وی با اشاره به اینکه این استان با قرار 
داشتن بر روی کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی 
کم،  نزوالت جوی  و  بسیار ضعیف  آبی  منابع  ذخایر  دارای 
اندک  گیاهی  پوشش  میزان  و  شدید  بسیار  سالیانه  تبخیر 
است، عنوان کرد:  بر اساس این شرایط  ازتمام عرصه های 
طبیعی استان 3۶ درصد را عرصه های بیابانی و 50 درصد را 

مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل دهد.
 وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با 12 میلیون و 989 هزار 

و 284 هکتار اراضی بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی، دومین 
استان بیابانی کشور است، ادامه داد: با توجه به وضع اقلیمی و 
 جغرافیایی 8۶ درصد مساحت استان را بیابان تشکیل می دهد. 
مدیرکل منابع طبیعی  تاکید کرد: می توان بارندگی کم و با 
پراکنش نامناسب، میزان تبخیر ساالنه بیشتر از میزان ریزش 
بادهای  وجود  و  گیاهی  پوشش  فقر  ساالنه،  جوی  نزوالت 
فرساینده را از ویژگی های نواحی بیابانی استان به شمار آورد.

3۵ کانون بحرانی فرسایش بادی در استان

وی با بیان اینکه از مساحت استان  52 میلیون و 430 هزار و 
9۶ هکتار آن تحت تاثیر فرسایش بادی است، افزود: از این 
میلیون و 447 هزار و 29 هکتار  آن جزو کانون  سطح 21 
تمام  در  بوده که  کانون  بادی در 35  بحرانی فرسایش  های 
شهرستان ها پراکنده می باشد. وی تاکید کرد: میزان خسارت 
های  کانون  در  اقتصادی  و  زیستی  منابع  به  بادی  فرسایش 
میلیون  از 20   بیش  سالیانه   استان  بادی  فرسایش  بحرانی 
ریال برآورد گردیده است.وی عنوان کرد: در بیشتر نقاط کشور 
 با سه معضل تخریب سرزمینی، کمبود آب و گرمایش زمین

رو به رو هستیم.وی ادامه داد: مجاورت خراسان جنوبی با دو کویر 
بزرگ ایران، وزش بادهای 120 روزه سیستان و خشکسالی های 

20 ساله جایگاه منابع طبیعی را در راستای حراست از فضای سبز 
و سازش با شرایط پیش روی استان بیشتر می کند.

خراسان جنوبی پنجمین استان درگیر گرد وغبار

 نصرآبادی ادامه داد: همچنین این استان جزو پنج استان درگیر 
پدیده گرد و غبار است که نگاه ویژه مسئوالن را می طلبد. وی 
سازمان  رویکرد  جامع  مدیریت  الگوی  اکنون  اینکه  بیان  با 
جنگل ها و امور آبخیزداری و اساس کار، مشارکت های مردمی 

است، افزود:  از اهداف اجرای پروژه ملی روی آوری به سمت 
پایداری آب و خاک و تثبیت اشتغال است. نصرآبادی با بیان 
اینکه الزم است در زمینه مقابله با ریزگردها نگاه جدی تری 
داشته باشیم، افزود: اگر چه کارهای  زیادی برای بیابان زدایی 

انجام شده، اما کافی نیست.

ماسه های روان و گرد وغبار 
موجب افزایش بیابان می شود

نصرآبادی، ماسه های روان را از دیگر عوامل افزایش بیابان 
بر  مستمر  پدیده ای  غبار  و  گرد  همچنین  گفت:  و  دانست 
افزایش بیابان است. وی  اجرای عملیات بیابان زدایی، اجرای 
اجرای  و  نهبندان  در  کربن  ترسیب  بین المللی  پروژه های 
طرح های گوناگون بیابان زدایی را از دیگر کارهای انجام شده 
دانست. وی با بیان اینکه فرسایش بادی بر افزایش ریزگردها 
چاهداشی   و  بشرویه  منطقه  در  یادآور شد:  است،  گذار  تاثیر 
ماسه بادی باال رفته و بیشتر است. به گفته وی، ماسه بادی 
باعث گرد و غبار و قطع برق ادارات شده و همچنین موجب 
شوری آب و خاک می شود در نتیجه کاهش پوشش گیاهی را 
در پی دارد. نصرآبادی ادامه داد: تاغزارها و پوشش گیاهی جنبه 
حفاظتی دارد و  بیشتر تاغزارها در بیابان ها قدمت طوالنی 

اخیر  چند سال  در  که  از مشکالتی  کرد:   اظهار  دارند. وی 
است  تاغ  تهدید می کند شپشک سفید  را  استان  تاغزارهای 
که در برخی نقاط سبب خشکیدگی و از بین رفتن جنگل های 

دست کاشت شده است. 
با  اینکه عرصه های مستعد شناسایی شده  به  اشاره  با  وی 
استفاده از روش مالچ پاشی توام با نهالکاری تثبیت خواهد شد، 
افزود: اجرای این طرح تاثیر چشمگیری در زمینه تحقق اهداف 
مد نظر، تثبیت عملیات بیولوژیک و در نتیجه سالمت مردم و 

پایداری اکوسیستم خواهد داشت.

هشدار برای تخریب سرزمین!

مدیر کل محیط زیست  نیز با اشاره به اینکه در سال 1992، 
سران کشورهای جهان در ریودوژانیرو آرژانتین جمع شدند 
و تصمیم قاطع گرفتند که پدیده تخریب سرزمین یا بیابان 
خرداد   27 بنابراین  شد:  یادآور  است،  جهانی  معضلی  زایی 
)برابر با 17 ژوئن( را به عنوان روز مبارزه با خطرهای تخریب 
سرزمین نامگذاری کردند. در این روز به مردم جهان هشدار 
داده می شود تا حدودی، تخریب سرزمین را کاهش دهند.

حسن اکبری با اشاره به چالش های مهم زیست محیطی در 
استان از جمله آب، گرد و غبار، تخریب زیستگاه اظهار کرد: 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  به  پژوهشی  اعتبارات  اگر 
اختصاص داده شود قطعا  از ظرفیت این مرکز استفاده خواهد 
نیاز استان  شد. وی آموزش و فرهنگ سازی را مهمترین 
است  الزم  افزود:  و  کرد  عنوان  زیستی  محیط  لحاظ  به 
مردم  طرف  از  هم  زیست  محیط  حوزه  در  گری  مطالبه 
محیط  حوزه  در  پذیری  مسئولیت  و هم یک  بگیرد  شکل 
زیست در تصمیم سازان استان رخ دهد. وی خاطر نشان 
پنج  جزو  زایی  بیابان  شدت  نظر  از  جنوبی  خراسان  کرد: 
از  استفاده  و  نامناسب  آبیاری  و  است  کشور  اول  استان 
سموم شیمیایی در استان نیز از کیفیت خاک کاسته است.

چرای بی رویه، فرسایش  از چالش های
 پیش روی خاک در استان

اکبری افزود: چرای بی رویه دام، ایجاد را ه های دسترسی به معادن و 
فرسایش خاک از مهم ترین چالشهای پیش روی خاک در خراسان 
جنوبی است. وی با بیان اینکه فعالیت های بیابان زدایی این استان 
ً بیشتردر قالب دو پروژه شاخص نهال کاری و مدیریت روان آب 
های سطحی انجام می گردد، بیان کرد:  عملیات نهال کاری 
در اراضی با شیب کم و پوشش گیاهی فقیرتر و عملیات احداث 

هاللی آبگیر در عرصه های با شیب انجام می شود.

بیابان، سومین چالش مهم جهانی محیط زیستی

وی با بیان اینکه گسترش بیابان بعد از تغییر اقلیم و کمبود 
آب شیرین سومین چالش مهم جامعه جهانی به حساب می 
بیابانی شدن بیش از  ادامه داد: در خراسان جنوبی خطر  آید، 
هر جای دیگر احساس می شود و نیازمند توجه ویژه مسئوالن 
به حوزه بیابان  است. وی با اشاره به اینکه نکته کلیدی برای 
 رها شدن از معضل بیابان پیشگیری از تخریب طبیعت است ،

افزود: با افزایش آگاهی عمومی خصوصا جوامع محلی طبیعت 
نجات پیدا می کند. مدیرکل محیط زیست خاطر نشان کرد: با 
توجه به نقش نظارتی حفاظت محیط زیست انجام طرح های 
مطالعاتی مرتبط و خرید و نصب ایستگاه های پایش سنجش 

کیفی هوا  روزانه انجام می شود.
 اکبری با اشاره به معضالت کاهش منابع آب های زیرزمینی، 
بحران و تنش آبی، پراکندگی نامناسب زمان بارش و تبخیر 
باال ادامه داد: گسترش پدیده بیابان زایی، فرونشست زمین در 
تعدادی از دشت ها، افت شدید سفره آب های زیرزمینی، نبود 
امکان توسعه صنعتی و کشاورزی را از جمله دیگر تهدید های 
زیست محیطی استان عنوان کرد. وی می گوید: استفاده غیر 
اصولی از منابع طبیعی توسط انسان، ایجاد انواع آلودگی از قبیل 
آلودگی هوا، آب، خاک و تجمع مواد زاید و آلوده کننده ها در 
محیط از دیگر آسیب های زیست محیطی استان است.وی تاکید 
کرد: اگر تفکر محیط زیستی و حفظ طبیعت دغدغه همه مردم 

باشد، می توان به آینده طبیعت امیدوار باشیم.

جنگل کاری و نهال کاری باید کارشناسی باشد

وی به اهمیت فرهنگ درختکاری اشاره کرد و افزود: قطعا 
برای نهال کاری و جنگل کاری نیاز به کار کارشناسی است. 
مدیرکل محیط زیست ضمن اشاره به تخلیه سفره های زیر 
زمینی افزود: درختکاری باید بیولوژیک و مناسب با منطقه و 

زیر نظر متخصصان باشد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبي تاکید کرد: بخش 
زیادي از مدیریت آلودگي هوا مربوط به ترافیک، مصرف انرژي 
و آب و بخشي به مدیریت عرصه هاي طبیعي بر مي گردد با 
توجه به اینکه بزرگترین مشکل کشور در حوزه آلودگي هوا تقریبا 
گرد و غبار است، بنابراین نیاز به همگرایي در این زمینه داریم. 
وی با بیان اینکه استان عالوه بر خشکسالی ، با گرد و غبار و 
ریزگردها نیز مواجه است، ادامه داد:  استان با افزایش ریزگردها 
رو به روست به گونه ای که ذرات آن کمتر از پنج میکرون است 
این پدیده در اثر فرسایش بادی در منطقه ای انجام می شود که 

متاثر از کانون های داخلی و خارجی باشد.

مرهمی برای زخم های زمین باشیم
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موفقیت و انرژی

هدف

نرخ شکست هایتان را دو برابر كنيد  
به ما آموزش نمی دهند كه در راه موفقيت ممكن 
است شكست های موقتی  بخوريم و ممكن است 
مجبور شويم لحظات سختي را تجربه كنيم، بلكه 
به ما آموزش می دهند از شكست دوری كنيم، به ما 
آموزش می دهند شكست جزو گزينه های ما براي 
انتخاب نيست و بايد از شكست مانند بيماري طاعون 
است  بهتر  كه  می دهد  نشان  واقعيت  كرد.  دوري 
شكست يكي از گزينه ها باشد، زيرا چه شما آن را 
به عنوان يك گزينه در نظر بگيريد يا نگيريد، شكست 
اتفاق خواهد افتاد،مهم نحوه  مواجه شدن ما با شكست 
است،نوع نگرش ما ميزان شكست يا موفقيت ما را 
تعيين می كند اگر شما با اين نگرش زندگي كنيد كه 
شكست يك گزينه نيست هرگز هيچ گونه فرصت 

خوبي براي پيشرفت و يادگيري به دست نمی آوريد.

انتخاب هدف

ما می توانيم در زندگی مان به موفقيت ها و پيشرفت های 
خيلی زيادی برسيم ولی ابتدا بايد موفقيت را برای 
خودمان تعريف كنيم، برای اين كار الزم است بدانيم، 
دوست داريم چه احساساتی را تجربه كنيم، ارزش های 
ما چه چيزهايی هستند كه اگر به آنها برسيم، به موفقيت 

دست يافته ايم، در اين رابطه از خودتان سوال بپرسيد:
- دوست داريد در زندگی چه احساساتی را تجربه كنيد؟

- چه چيزهايی هستند كه برای شما ارزشمندند؟
- دوست داريد چه ميراثی از خودتان باقی بگذاريد؟

- به چه كسانی عالقه منديد، چه ويژگی هايی دارند كه 
شما آنها را تحسين می كنيد؟

هرچه سواالت تان در اين زمينه بيشتر و بهتر باشد، 
تعريفی كه از موفقيت داريد هم بهتر و باكيفيت تر 
می شود.يك ليست از اهدافی كه دوست داريد به آنها 
برسيد، تهيه كنيد، سپس آنها را اولويت بندی كنيد، بعد 
زمان دستيابی به هر كدام را جلوی آن بنويسيد، از بين 
آنها، اهدافی كه می توانيد در يك سال به آنها برسيد 
را جدا كنيد و از بين آن اهداف يك ساله، سه مورد 
از مهمترين و تاثيرگذارترين آنها را انتخاب كنيد كه 
اگر به آنها برسيد، بهترين سال زندگی تان را تجربه 
خواهيد كرد. اين سه مورد، اهدافی هستند كه ارزش 
دنبال كردن را دارند و اينكه بخواهيد برای رسيدن 
به آنها، وقت و انرژی تان را بگذاريد. هر هدفی كه 
انتخاب می كنيد، بهترين كار اين است كه ببينيد قبال 
چه كسانی به آن دست يافته اند و چطوری اين كار را 
انجام داده اند تا آنها را الگو قرار داده و از روزها، ماه ها 
و سال ها هدر رفتن زمان و انرژی تان صرفه جويی 
كنيد و بهترين راه برای رصد كردن اين افراد مطالعه 
سرگذشت و عملكرد آنهاست. امروزه عواملی كه باعث 
حواس پرتی ما می شود بسيار زياد شده، تكنولوژی هم 

به اين موضوع دامن زده و آن را تشديد می كند. 

طرز تهیه محلول خانگی
 برای جرم گیری دندان

چند عدد پوست سخت گردو را برداشته و داخل آب 
بيندازيد تا حدود ۲۰ دقيقه جوش بخورد. پس از خنك 
شدن آب، آن را از صافی بگذرانيد. آب به جای مانده 

همان محلول جادويی است.دندان  هايتان را به كمك 
آن آب سه مرتبه در روز مسواک بزنيد. اگر اين كار را 
دو هفته انجام دهيد، به راحتی می توانيد از شر جرم و 
پالک دندان راحت شويد. عالوه بر آن، اگر با مشكل 
خونريزی لثه ها نيز مواجه هستيد، به كمك اين روش 

می توانيد مانع خونريزی لثه ها شويد. 

برای هضم بهتر این دو ماده
 را همراه با غذا نخورید

مصرف ساالد شيرازی و ساالد كاهو همراه با غذا در 
درازمدت منجر به كاهش عملكرد معده و در نتيجه 
اختالل هضم می شود، از ديدگاه طب سنتی، اختالل 

هضم زمينه ساز بروز بسياری از بيماری هاست بايد از 
مصرف اين ساالدها همراه با غذا يا بالفاصله، قبل يا 
بعد از غذا پرهيز شود. زياده روی در مصرف ميوه ها 
بر  سوء  تاثيرات  دليل  به  آبكی  ميوه های  خصوصاً 
دستگاه گوارش استعداد ابتال به عفونت را باال می برد 

و پرهيز از اين كار ضروری است.

ریختن سبوس
 بر روی نان، ممنوع 

ريختن سبوس بر روی نان بسيار غلط است و اصال 
سبوس  مانند  افزودنی  نيست.  نان  در  جذب  قابل 
غيرقانونی و غيربهداشتی است. برای پخت نان، گاهی 

اوقات از سبوس دامی استفاده می شود كه نه فقط 
هيچ خاصيتی ندارد بلكه مضر است. در واقع، با اين 
كار سم وارد بدن خودمان می كنيم زيرا همه سموم، 
فلزات سنگين و باقی مانده های شيميايی روی سبوس 
دامی می نشيند و با مصرف آن، به سالمت خودمان 

آسيب می زنيم.

نسخه درمانی طب سنتی  در درمان 
 اسهال  و استفراغ ویروسی

برای درمان بيماری اسهال و استفراغ ويروسی از 
تركيب زنيان + زنجبيل + شكر آسياب بعد از هر 
وعده غذايی ميل شود. ميزان مصرف از اين تركيب 

در كودكان يك قاشق چايخوری و برای بزرگساالن، 
يك قاشق غذاخوری است. در خانواده ای كه بيماری 
بايد  خانواده  افراد  بقيه  و  بيمار  افراد  مشاهده شد، 
مصرف كنند. اين دارو هر صبح و شب برای افراد در 

معرض خطر يا ضعف ايمنی الزم است.

دمنوش دارچین پیش از خواب 
سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد

دارچين سرشار از تركيب های مفيد برای بدن است. 
آنتی اكسيدان ها و خواص ضد التهابی اين ادويه گزينه 
مناسبی برای كاهش وزن است. مصرف اين ادويه 

به شكل دمنوش پيش از خواب سوخت و ساز بدن 
را افزايش می دهد. برای يك خواب راحت می توانيد 
قبل از خواب يك ليوان از آن ميل كنيد.  همچنين اين 
نوشيدنی مثل يك عامل سم زدا عمل كرده و فرآيند 
كاهش وزن را تسريع می كند. می توان برای بهتر شدن 

طعم اين دمنوش مقداری عسل به آن اضافه كرد.

گاهی اوقات نوک انگشتان دست پوسته پوسته می شود. علل متعددی برای اين مشكل وجود دارد.  در هر صورت بايد 
علت آن را بشناسيد و سعی كنيد آن را درمان كنيد. استفاده از آب گرم:  موقع پوسته پوسته شدن نوک انگشتان دست 
بايد از آب گرم استفاده نمود، زيرا آب گرم ويژگی های خاصی دارد كه برای اين مشكل پوستی مفيد است. دست های 
خود را در آب گرم قرار دهيد. اين كار باعث جذب آب توسط پوست می شود و پوسته ها می افتند. افزودن آب گرم به 
مواد نرم كننده طبيعی مانند عسل يا روغن زيتون و ماليدن آنها به پوست، مفيد است. بعد از شستن دست ها، از نرم كننده 
استفاده كنيد.ممكن است چند بار در روز دست هايمان را بشوييم، ولی به آنها كرم مرطوب كننده نزنيم. اگر خشكی 
پوست باعث پوسته پوسته شدن نوک انگشتان دست می شود، بهتر است بعد از شستن دست ها به آنها كرم نرم كننده 

بزنيم. مرطوب كننده های طبيعی مانند روغن زيتون می توانند رطوبت پوست را حفظ كنند.

 هفت تا نه ساعت خواب شبانه برای بزرگساالن توصيه شده است و ظاهر شما ممكن است به واسطه كمبود خواب 
منظم تحت تاثير قرار بگيرد. خواب اين فرصت را برای پوست فراهم می كند تا آسيب ديدگی ها را بهبود بخشيده و 
التهاب را كاهش دهد. زمانی كه خواب هستيم، كل بدن از جمله پوست در حال استراحت است. اگر به ميزان كافی 
استراحت نكنيم، آسيب ديدگی و التهاب پوست به خوبی بهبود نمی يابد. كمبود خواب ممكن است در روند بهبود زخم 
نيزاختالل ايجاد كند، التهاب در پوست را افزايش دهد و حتی به بروز آكنه منجر شود. زمانی كه به ميزان كافی نمی 
خوابيد، پوست می تواند آب از دست داده و خشك تر شود. پوست بزرگترين اندام بدن است و مانعی در برابر محيط بيرونی 
محسوب می شود. خارجی ترين اليه پوست به عنوان يك محافظ در برابر از دست دادن بيش از حد آب عمل می كند، 

اما زمانی كه به ميزان كافی نمی خوابيد، ممكن است قادر به انجام درست وظيفه خود نباشد.

بالیی كه با خوب نخوابيدن سر پوست می آیدراهکاری سریع برای درمان پوسته پوسته شدن نوک انگشتان

موفقيت كاری است اكتسابی كه با تالش و پشتكار هر فرد 
به دست می آيد. بسياری از افراد موفق جهان با استفاده از 
رعايت نكاتی مهم و قوانينی مشخص راه موفقيت را برای 
خود هموار ساخته اند. با استفاده از موارد ذيل می توانيد مسير 

زندگی موفق را پيش بگيريد.
1. قانون انگيزه:  هرگز فراموش نكنيد هر حرفی كه می زنيد و يا 
هر كاری كه انجام می دهيد ناشی از تمايالت درونی و خواسته های 
شماست. اين در واقع ندای درونی شماست. بنابراين برای رسيدن 
به موفقيت بايد انگيزه های خود را مشخص كنيد تا بتوانيد با يك 

برنامه ريزی اصولی به هدف های موردنظر خود برسيد.

۲. قانون انتظار:  مهمترين عامل در قانون انتظار داشتن اعتماد به 
نفس است. اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزی را در جهان 
اطراف خود داشته باشيد شك نكنيد كه آن چيز حتماً اتفاق می افتد. 
اگر مقداری به رفتار و اعمال خود توجه كنيد متوجه خواهيد شد 
كه هميشه هماهنگ با انتظارات خود عمل می كنيد و در واقع 

اين انتظارات بر چگونگی برخورد شما با اطرافيان تأثير می گذارد.
3. قانون تمركز:  تمامی افراد موفق تمركز را به عنوان يك عامل 
مهم در موفقيت خود معرفی می كنند. هر چيزی كه روی آن 
تمركز كرده و به آن فكر كنيد در زندگی واقعی، شكل خواهد 

گرفت و گسترش پيدا می كند. 

4. قانون عادت:  حداقل 95 درصد از كارهايی كه به صورت روزانه 
انجام می دهيم از روی عادت است. پس پرورش دادن عادت هايی 
كه موجب موفقيت ما می شود كار سختی نيست! اين اعمال را بايد 
تا زمانی كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غير ارادی انجام 

نشود، تمرين كرد و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم.
5. قانون انتخاب: زندگی نتيجه انتخاب های ما تا اين لحظه است. 
انسان هميشه در انتخاب افكار خود آزاد است، به همين دليل كنترل 
كامل زندگی و تمامی آن چه كه برايمان اتفاق می افتد در دست 
خودمان است. انتخاب های ما تعيين كننده ادامه راه زندگی ماست 

پس انتخاب های خود را آگاهانه و قوی انجام دهيد.

اصول موفقیت در زندگی

آیه روز

و هيچ جنبنده  ای در زمين نيست مگر ]اينكه[ روزي اش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل 
مردنش را می  داند همه ]اينها[ در كتابی روشن ]ثبت[ است. )سوره هود/ آيه ۶(

سخن روز

رشد هيچ گاه شانسی اتفاق نمی افتد؛ بلكه نتيجه كنار هم قرار گرفتن و همكاری نيروهای گوناگون است« 
)جيمز كش پنی(
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جدول ۴۳۷۳                        

 ... افقي: 1-  از محبت سركه ها 
پيدايش چيزی  می شود - محل 
دارد  ونامتناسب  زشت  ظاهری   -
۲- لگد چهارپا - رواج دادن- ايمنی 
و آرامش 3 - كاالهايی كه به كشور 
ديگر فرستاده می شود - ماسك 
سد  فارس-   در  ای  درياچه    -4
رودخانه جاجرود - دريا 5 - شماره  
- شنيدن - رادار ۶- برمال كردن-  
ضمير سوم شخص جمع - ضمير 
متكلم وحده 7 - چه كسی - آماده 
كردن - جوال 8- شتر بی كوهان 
-از لوازم بهداشت دهان و دندان-  
تازه به راه افتاده 9 - نقطه شروع 
جعلی  مصدر  نشانه   - ها  پايه   -
1۰ - قيمت - مدارک  -ميوه خون 
ساز 11-  گلی زيبا  مربوط به زمان 
بيهوده-  و  ياوه  سخن   - گذشته 
مدرسه   - آشغال  مترادف     1۲
پليس  مشهورترين   - بزرگساالن 
شهری   -  13 فرانسه  تلويزيونی 
دراستان خوزستان - دارای قدرت 
و مهارت در دعوا 14 - سرسرای 
رسانی-    كمك   - ورودی  بزرگ 
اداری 15-  قانون و عرف  مطابق 

وسيله كاهش فشار گاز-  مثل و 
مانند-  يك بعالوه  دو.

عمودي: 1-  در يكجا گرد آمده 
- همسايه برزيل و ونزوئال - قومی 
ايرانی ۲-  درهم پيچيدن - تحفه 
ها- نوعی سوسيس بلند 3 - حاصل 
يكديگر  به   - راننده  احتياطی  بی 
ساييده شده - زرنگ و زيرک 4- 
حيله گر-  عجله و تندی - سازمان 
و  خوشحال    -5 تبهكاریايتاليا 
از  دانه ۶-  هفت  آش   - شادمان 
زبانه  اروپا - ورم -  اشرافی  القاب 
آتش 7- از نمازهای يوميه - سوار 

براسب -  داالن زيرزمينی-  تلخ 
فوتبال  معتبر  باشگاههای  از   -  8
اسپانيا 9-  صدای گوسفند - فشار 
 - هميشگی  جاويدان،   - روحی  
وجود  منكر-  علف خشك 1۰-  
خدا - پشتگرمی - ويران شده 11- 
بندری در بلغارستان-  پيدا نمیشود 
1۲- محل تقاطع دو ديوار - مثل 
اين - چند وزير 13-  بدون خطر 
- از موتورهای جستجوگر اينترنتی 
واحدی   -14 سرويس  تاكسی   -
برای اندازه گيری زاويه - دو سال - 
فلز سرخ 15-  نفس خسته - نوعی 

طالق - از ماههای فرنگی.

جدول كلمات

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

1234567891۰1112131415
سناکرفلصویایور1
ازروقیافرتلاه2
لادارهقهقوکین3
اکلالولردساو4
رتروکددالاسر5
یشاداقاریاند6
هابهلفانکگنس7
امسککربتممتیر8
یتختهیلامومن9
اناندنلهاپسه1۰
سنایرگزیتسند11
تسداستارالاک12
ایورتانیاکولا13
رنکافمیرکتیار14
تیرکسناسدابدنت15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

به یک انباردار با سابقه و یک راننده 
کمپرسی جهت کار در شرکت راهسازی 

نیازمندیم.     09157213545

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

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

09363654746 - 32342315

به یک فروشنده )آقا یا خانم( 
حداقل دیپلم و مجرد جهت کار 
در شیرینی سرا واقع در خیابان 

انقالب نیازمندیم. 
09151601243
09155625263

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: 9/30 صبح الی 
12/30 و  17/30 الی  22 
آدرس دفتر: نبش توحید 

42- تقاطع محالتی

به یک نفر خانم طراح آشنا 
به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه  نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224582 
داخلی 201

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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
تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره 
پروانه 00001- 600- 39 به شماره 
عضویت 01498 - 600-39 فعالیت 

در استان خراسان جنوبی متعلق به محمد 
زهرایی با کد ملی 5239517061

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

به تعدادی نیروی برقکار ساده ، نیمه 
ماهر و ماهر در بیرجند نیازمندیم.

09910343275

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه خدمات 
بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. طالقانی 2- 

ساختمان آلما - طبقه دوم واحد 204
32213735

به یک کارمند بازنشسته
 جهت مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

به تعدادی راننده دارای گواهینامه 
پایه یک جهت کار در کشتارگاه 

صنعتی طیور قاین )حمل مرغ گرم 
از قاین به استان های همجوار(  

نیازمندیم .جهت گزینش  از ساعت 
8 الی  13 به مدت یک هفته به 

آدرس بیرجند، خیابان بهشتی نبش 
بهشتی 6 مجتمع اردیبهشت طبقه 
اول، واحد 103مراجعه فرمایید.

09153346112
09153346119
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خبر ویژه

*364 فرصت شغلی مستقیم، غیرمستقیم و تثبیت 
اشتغال با بهره برداری از طرح های کشاورزی در 

شهرستان طبس ایجاد شد.
*دو واقف سربیشه ای یک باب خانه بومگردی در 

روستای استانست بخش مود وقف کردند.
در  و خاک  آب  جهاد  های  حوزه طرح  * 2 طرح 
فردوس  در  کشاورزی  جهاد  هفته  از  روز  ششمین 
و  15طرح کشاورزی در شهرستان درمیان به بهره 

برداری رسید.
*محققان دانشگاه بیرجند برای اولین بار در شرق 
کشور موفق به طراحی و ساخت ربات دلتا با قابلیت 

انجام سریع و دقیق شدند.
*مأموران انتظامی شهرستان نهبندان  35 کیلوگرم 

هروئین کشف کردند.
*مدیرکل بهزیستی گفت: سال گذشته 254 میلیون 
و 546 هزار تومان برای توانمندسازی کودکان کار و 

خیابانی در استان هزینه شده است. 

اخبار کوتاه

 مسکن مهر خوسف
 در حد اسکلت 

یک ماه پیش با حضور وزیر راه و شهرسازی در بیرجند 
پرونده مسکن مهر در خراسان جنوبی بسته شد و جشن 
پایان کار برگزار شد اما همچنان 60 واحد مسکونی 
شهید مطهری خوسف در حد اسکلت است و چند واحد 
 دیگر از تعاونی های مسکن مهر هنوز بالتکلیف است.
به گزارش تسنیم، امام جمعه خوسف نیز چندی پیش 
از بالتکلیفی واحدهای مسکن مهر در این شهرستان 
زمینه مسکن مهر در حق  در  گالیه کرد و گفت: 
مردم شهرستان ظلم شده است، وام های مسکن مهر 
بالتکلیف مانده و قسط های سنگین امان مردم را 
بریده است که باید تدابیر ویژه ای برای رفع این مشکل 
اندیشیده شود.مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور در سفر سال 96 به خوسف در مورد 
60 واحد باقیمانده این تعاونی افزود: اگر مدیر عامل 
تعاونی مسکن شهید مطهری تمام اعضا را در یک 
مجمع با حضور اعضای شورای شهر جمع کند و امضا 
و موافقت همه اعضا را در مورد دریافت وام بگیرد وام 
60 واحد آزاد خواهد شد و حتی آمادگی داریم وام را 
به 30 میلیون تومان افزایش دهیم و دوران مشارکت 
را نیز افزایش دهیم به شرطی که این واحدها تکمیل 
و کلید آن تحویل متقاضی شود. مدیر بنیاد مسکن 
خوسف  هم در شورای مسکن شهرستان گفت: 118 
واحد مسکن مهر شهرستان خوسف باید تا خرداد تعیین 
تکلیف شوند در غیر این صورت به تملک بانک ها در 
خواهند آمد. نوفرستی افزود: طرح مسکن مهر در این 
شهرستان از سال 1387 در قالب 8 تعاونی آغاز شد 
که تاکنون 782 واحد ساخته شده است. وی بیان کرد: 
اکنون 87 مسکن در تعاونی مسکن شهید مطهری و 
29 مسکن در تعاونی مسکن آتیه سازان و 2 مسکن در 
تعاونی مسکن آشیانه سازان با مشکل مالی مواجه است 
و به مرحله فروش اقساطی در بانک نرسیده که باید 
تا خرداد تعیین تکلیف شود. مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خوسف در جلسه شورای مسکن شهرستان 
درباره مشکالت تعاونی های مسکن مهر گفت: با وجود 
برگزاری جلسه های متعدد با هیئت مدیره و مسئوالن 
شهرستان و استان هنوز مشکل تعاونی ها رفع نشده 
است که به اختالفات اعضای هیئت مدیره، پرداخت 
نشدن در واریزی سهم آورده اعضا، مراجعه نکردن 
اعضا برای عقد قرارداد و جلسه های مجمع عمومی و 
به ویژه تعاونی شهید مطهری بر می گردد. نوفرستی از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک های عامل 
خواست با اخطاریه کتبی به اعضا اعالم کنند در مدت 
10 روز مراجعه کنند در غیر این صورت برابر مقررات 
برای واگذاری واحدها به دیگر متقاضیان اقدام می شود.

مالکی معاون امور عمرانی فرماندار خوسف نیز با تاکید 
بر مهلت 10 روزه خواستار برگزاری نشست تخصصی 
دیگری در آینده نزدیک شد و گفت: با وجود در پیش 
بودن سفر استاندار به خوسف این موضوع به عنوان یکی 
از مهم ترین مشکالت مطرح خواهد شد چون باید در دو 

ماه آینده پرونده مسکن مهر بسته شود.

مخالفت دامپزشکی با عرضه شیر خام
مدیرکل دامپزشکی با بیان اینکه دامپزشکی با عرضه 
شیر خام مخالف است، گفت: طرح شیر کامل برای 
جایگزین شیر خام را پیشنهاد کردیم که هنوز عملی 
نشده است. اصغرزاده در گفتگو با مهر با اشاره به 
فروش فله ای شیر خام در بیرجند بیان کرد: فروش 
شیر خام ممنوع است. وی اظهار کرد: در بسیاری از 
موارد شیر خام در بستر مغازه ها به فروش می رود که 
تداخل صنفی بوده، بنابراین تعزیرات و اصناف نظارت 

داشته باشند.
اصغرزاده با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
از  برخی  بود  قرار  کرد:  بیان  این وضع  ساماندهی 
لبنیاتی ها مشخص و مجوز داده شوند تا شیر با نظارت 
دامپزشکی حمل شده و در این نقاط بهداشتی به 

فروش برسد که هنوز اتفاق نیفتاده است.

طرح شیر کامل اجرایی نشد
وی بیان کرد: همچنین طرحی مبنی بر شیر کامل 
به جای شیر خام را پیشنهاد دادیم که هنوز اجرا نشده 
است. وی با بیان اینکه در شیر کامل، تغییری در 
شیر انجام نشده بلکه شیر خام پاستوریزه می شود، 
ادامه داد: قرار بر این بود که شرکت های پاستوریزه 
در این راستا اقدام کنند که تمایلی نشان داده نشد.

به فروش  اگر شیر کامل  اینکه  بیان  با  اصغرزاده 
برسد، می توانیم با شیر فله ای خام برخورد کنیم، 
اظهار کرد: اگر شیر کامل جایگزین شود آمادگی 
حذف شیر خام از نقاط مختلف را داریم. وی افزود: 

متاسفانه محصوالتی مانند کشک محلی، سرشیر، 
پنیر و بستنی قابلیت جوشانده شدن ندارد. اصغرزاده با 
تاکید بر اینکه باید عزمی جدی برای رفع این مشکل  
انجام گیرد، افزود: اگر شیر کامل جایگزین شود می 
توان در کنارش سایر محصوالت لبنی را کنترل کرد.

مراکز عرضه لبنیات و شیرساماندهی شود
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی تاکید کرد: 
باید مراکز عرضه لبنیات و شیر خام ساماندهی، 
کنترل و نظارت شوند. وی با بیان اینکه باید به چند 
مرکز لبنیانی مجوز داده شود تا زیر نظارت دستگاه 
کرد:  اظهار  کنند،  فروش  به  اقدام  ذیربط  هلی 
سوپرمارکت ها شبکه نگهداری مطلوبی نداشته و با 

ساماندهی مراکز لبنیات، فروش شیر از سایر مراکز 
جمع می شود. اصغر زاده با بیان اینکه دامپزشکی 
با عرضه شیر خام و لبنیات مخالف است، بیان کرد: 
بیماری های میکروبی مانند تب مالت، سل، اسهال 
و استفراغ در کمین این دسته از مصرف کننده های 

لبنیات محلی است.

تخم مرغ بومی وارد بازار می شود
وی از بسته بندی تخم مرغ بومی خبر داد و گفت: 
به دنبال این هستیم که تخم مرغ بومی با نظارت 
دامپزشکی و با لیبل دسته بندی شود. اصغر زاده با 
بیان اینکه تاکنون سه واحد برای این امر پروانه گرفته 
 اند، افزود: به زودی تخم مرغ بومی با دسته بندی 

توزیع  استان  بازار  در  شده  نظارت  و  مناسب 
شود. می  عرضه  هم  کشور  نقاط  دیگر  به   و 
کل  اداره  نظارتی  اقدامات  به  اشاره  با  اصغرزاده 
دامپزشکی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
56 تن فرآورده خام دامی توقیف شده است. وی با 
بیان اینکه از این میزان پنج تن فرآورده خام دامی 
معدوم شده است، اظهار کرد: همچنین 9 پرونده 
به دستگاه غذا و دارو ارسال شده است. مدیر کل 
بیان کرد: در راستای  دامپزشکی خراسان جنوبی 
حفظ سالمت غذایی، تیم های نظارت دامپزشکی 
دامی،  خام  فرآورده  مراکز عرضه  مستمر  به طور 
رستوران ها، آشپزخانه ها، مرغ فروشی ها و تخم 

مرغ فروشی ها را کنترل و نظارت می کند.

تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی بیش از 60 درصد مودیان

کاوش-بیش از 60 درصد مشموالن مالیات اشخاص حقیقی هنوز اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکردند. مدیر کل امور مالیاتی گفت: پایان خرداد آخرین مهلت 
 www.tax.gov.ir ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی شامل صاحبان مشاغل و کسبه و همچنین صاحبان خودروهای عمومی از طریق سامانه
است.نباتی افزود: مودیان برای بهره مندی از هر گونه معافیت و مشوق های مالیاتی تا 31 خرداد نسبت به ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی خود اقدام کنند.

توسعه ورزش قهرمانی تقویت كننده 
وجهه و اعتبار كشور

ورزش  اینکه  به  اشاره  با  استاندار  آبادی-  مهدی 
قهرمانی یکي از ارکان مهم توسعه ورزش در کشور 
است، گفت: فعالیت 48 هیات ورزشي در استان و 
418 هیات ورزشي در سطح شهرستان هاي تابعه، 
حضور اولین مسافر المپیک 2020 توکیو از خراسان 
میزباني  در  استان  بهترین  عنوان  کسب  جنوبي، 
مسابقات قهرماني کشور، کسب عنوان اولین تعداد 
پروژه هاي ورزشي خیرساز در سطح کشور، مقام دوم 
توسعه ورزش روستایي، مقام پنجم ورزش همگاني 
و کسب مقام اول در حوزه پژوهش در سطح کشور 
و  ورزشکاران  همت  به  که  است  افتخاراتي  جزو 
زده  رقم  کشور  سطح  در  استان  ورزش  خادمین 
شده که امیدواریم در آینده شاهد تداوم و توسعه این 
افتخارات باشیم.به گزارش آوا، وی افزود: امید است 
دست اندرکاران و برنامه ریزان عرصه ورزش استان 
با استفاده از همه توان و ظرفیت   هاي ملي و استاني، 
در سراسر  زیرساخت هاي ورزشي  فراهم کردن  با 
استان و به ویژه در شهرستان هاي کمتر توسعه یافته 
و اعتالي سطح کمي و کیفي فعالیت هاي ورزشي، 
ورزش  فرهنگ  اشاعه  ورزشکاران،  از  حمایت 
همگاني در سطح مدارس، دانشگاه ها، ادارات و براي 
نوجوانان، جوانان، بانوان، سالمندان در راستای ارتقاء 
و توسعه فرهنگ و اخالق ورزشکاري در سطوح 
مختلف تالش کرده و در شکل گیري جامعه اي 
ورزشي، قهرمان پرور و اخالق محور، بیش از پیش 

موفق و سربلند باشند.

راه اندازی مركز حک اركان اصلی 
خودرو در بیرجند

صداوسیما-مرکز حک ارکان اصلی خودرو برای اولین 
بار در خراسان جنوبی، در بیرجند راه اندازی شد. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: با پیگیری 
های پلیس راهنمایی و رانندگی استان و با هدف  
خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و جلوگیری از 
صرف هزینه و زمان برای عزیمت به استان های 
 دیگر برای دریافت خدمات حک ارکان اصلی خودرو ،

برابر ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات، این مرکز با 
همکاری بخش خصوصی در مجاورت مرکز اسقاط 
خودروی بیرجند راه اندازی شد. سرهنگ  عباسی 
گفت: تاکنون خودروهایی که به دلیل تصادف مجبور 
به تعویض موتور و اتاق می شدند برای حک شماره 
شاسی و موتور جدید به شهرهای مشهد و تهران 
منتقل می شدند اما اکنون هم استانی ها می توانند 
با گرفتن معرفی نامه  از سوی پلیس به مرکز حک 
شماره اتاق و موتور بیرجند مراجعه کنند وی  گفت: 
مرکز حک ارکان اصلی خودرو شامل حک روی موتور 
و اتاق است که تاکنون در استان راه اندازی نشده و 

یکی از خواسته های مردم بود.

حضور میدانی استاندار برای رفع کارشناسی مشکالت
 گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی در بدو ورود به 
آرین شهر در شهرستان قاین با حضور در مزار شهدا 
به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. معتمدیان 
روز گذشته وارد آرین شهر در شهرستان قاین شد و از 
سوی امام جمعه ، فرماندار و مسئوالن این شهرستان 
مورد استقبال قرار گرفت و بعد از ادای احترام به مقام 
شهدا با خانواده شهید علی توانا نیز دیدار کرد. معاون 
مدیران  برخی  و  استاندار  امور عمرانی  هماهنگی 
استانی، معتمدیان را در این سفر همراهی می کنند. 
استاندار در سفر دو روزه خود به شهرستان قاین از 
شهرهای آرین شهر، اسفدن، خضری و روستاهای 
کرغند، نیمبلوک، تیغاب، خرم آباد و سینیدر، بازدید 
خواهد کرد. بازدید از پروژه های شهری آرین شهر، 
دیدار مردمی، بازدید از شرکت فوالد قاین، بازدید 
از مناطق عشایری، چمن مصنوعی، زندان، پادگان 
ارتش، نیروگاه سیکل ترکیبی، دیدار با نخبگان و میز 
خدمت و جمع بندی سفر از مهمترین برنامه های 

معتمدیان است.
استاندار در جمع مردم آرین شهر گفت: مطالبات 
به حق مردم در سفرهای شهرستانی در دستور کار 
مدیران قرار می گیرد و امیدواریم تا پایان سفر و 
در نشست جمع بندی مصوبات با کار کارشناسی 

مصوب و ابالغ شود. معتمدیان افزود: هدف مدیران 
استان از سفرهای شهرستانی در مرحله نخست دیدار 
مردمی است تا از نزدیک مسایل و مشکالت مردم 
را مورد بررسی قرار دهند که نتایج ملموسی از این 

جهت کسب شده است.
وی ادامه داد: حضور میدانی مدیران در مناطق کمتر 
توسعه یافته و بررسی میدانی این حسن را دارد که 
برنامه ریزی ها بر اساس مطالبات مردمی است و 

خروجی آن رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
استاندار گفت: پروژه ساماندهی ورودی آرین شهر 

از مطالبات به حق مردم است که امید است طرح 
مطالعاتی و اجرایی آن در هفته دولت آغاز شود و 
تا پایان سال جاری به پایان برسد. وی یادآور شد: 
در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان نیز وضع 

قرار  پیگیری  مورد  شهر  آرین  ورودی  ساماندهی 
گرفت. معتمدیان ادامه داد: در حوزه های بهداشتی، 
کتابخانه و سرانه آموزشی نیز خواسته های مردم 
آرین شهر بر اساس سرانه ها تطبیق داده می شود 
تا مشکالت رفع شود.وی یادآور شد: مردم خراسان 
جنوبی بیشترین مشارکت سیاسی را در کشور دارند 

اراده و همتی است که در 40 سال  از  که نشان 
گذشته به اثبات رسیده و ستودنی است.

 استاندار گفت: دولت منابع محدود و شرایط خاصی 
دارد و در وضع حساسی به سر می بریم، همچنین 

تحریم های ظالمانه که دشمنان اعمال کردند به 
باالترین حد خود رسیده که با تدبیر رهبری، دولت و 
مقاومت مردم همه توطئه های دشمن در کنار همه 
مشکالت اقتصادی بی ثمر خواهد بود. وی تاکید کرد: 
بازگشت درآمدهای نفتی و محدودیت های اقتصادی 
کشور به آن معنا نیست که دولت برنامه نداشته باشد 

بلکه جمهوری اسالمی به عنوان یکی از قدرتمندترین 
کشورهای منطقه با هشت هزار کیلومتر مرز از فرصت 

ها به بهترین نحو بهره مند خواهد شد. 

 اقدامات زیربنایی در روستاها
 زمینه ساز اشتغال شود

استاندار ضمن بازدید از روستای تیغاب بخش سده 
قاینات در جمع مردم این روستا  گفت: مجتمع های 
دامداری و گلخانه ای و صنایع فرآوری محصوالت 
کشاورزی زمینه ساز اشتغال در روستاها است و باید 
تمام اقدامات زیربنایی روستایی زمینه ساز اشتغال باشد.
معتمدیان  افزود: ظرفیت خوبی در بخش های مختلف 
دامداری، کشاورزی و صنایع دستی در این روستا وجود 
دارد.وی بیان کرد: مشکالتی هم در بحث زیرساخت 
ها در روستای تیغاب وجود دارد که هدف از حضور 
میدانی در روستاها رفع مشکالت به صورت کارشناسی 
است.معتمدیان عنوان کرد: امیدواریم با استفاده از تمام 
ظرفیت ها اکثر مشکالت این روستا را مرتفع کنیم و 
در همین ارتباط وضعیت منبع آب روستای تیغاب در 
اسرع وقت مورد توجه قرار می گیرد و سالن ورزشی 
این روستا تا پایان امسال براساس تفاهم نامه چند جانبه 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 قاین ؛ میزبان دو روزه سفراستاندار و مدیران عالی استان 

غالمی-مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی 
می توانند  سال   50 تا   18 زنان  تمامی  گفت: 
از  استان  اجتماعی  تأمین  شعب  به  مراجعه  با 
بیمه صاحبان حرف  قانون  حمایت های مقرر در 
از  برخورداری  که  شوند  بهره مند  آزاد  مشاغل  و 
این حمایت ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی 
نیست. درویشی با اشاره به بیمه زنان خانه دار اظهار 
کرد: این  سازمان به منظور گسترش و توسعه بیمه 
اساس  بر  را  دار  خانه  زنان  جامعه،  افراد  آحاد  به 
مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت 
پوشش تامین اجتماعی قرار داده تا این گروه از 
جامعه بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه 

مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند. وی 
گفت: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا 
وی  درخواست  پذیرش  باشد،  سال   50 از  بیش 
منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی 
معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. زنان خانه 
داری که حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق 
بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ شرط سنی، 
نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

درویشی بیان کرد: در صورتی که فرد متقاضی 
نیز استفاده  از مزایای درمانی این بیمه  بخواهد 
کند باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان 
که همه ساله به تصویب هیئت وزیران می رسد 

برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت کند اما از 
آنجایی که زنان خانه دار تحت تکفل همسران خود 
بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود 
هستند ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهند 
زنان  بیمه  خاص  ویژگی های  دیگر  از  وی  بود. 
خانه دار؛ امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و 
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برشمرد و گفت: 
متقاضیانی که کمتر از 5 سال دارای سابقه پرداخت 
حق بیمه هستند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت 
مصوب  دستمزد  حداقل  بین  را  خود  بیمه  حق 
شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب 
حمایت های  و  بیمه  حق  نرخ  درویشی  کنند. 

بیمه ای در این نوع بیمه را همانند ضوابط بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد عنوان کرد و گفت: 
زنان خانه دار می توانند یکی از سه نرخ حق بیمه 
را برای بیمه شدن انتخاب کنند. نرخ حق بیمه 
14 درصد )12 درصد سهم بیمه شده + 2 درصد 
از  بعد  فوت  و  بازنشستگی  شامل  دولت(  سهم 
بازنشستگی، نرخ حق بیمه 16 درصد )14 درصد 
شامل  دولت(  سهم  درصد   2 شده+  بیمه  سهم 
بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و 
نرخ حق بیمه 20 درصد )18 درصد سهم بیمه 
شده+ 2 درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی، 

فوت و ازکارافتادگی است.

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه از مزیت های بیمه زنان خانه دار است
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كنتور هوشمند ۸۵ درصد چاه های 
كشاورزی نهبندان نصب شد

ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
با نصب کنتور هوشمند  ای خراسان جنوبی گفت: 
های  چاه  درصد  نهبندان، 85  کشاورزی  چاه   214
کشاورزی این شهرستان مجهز به این کنتور شدند.

پورجعفر در آیین تودیع و معارفه مدیر امور منابع آب 
نهبندان افزود: به دلیل کاهش دبی آب برخی چاه 
های نهبندان برخی اوقات کمتر از پروانه های صادره 
شود. می  برداشت  آب  شهرستان  این  های  چاه   از 

وی بیان کرد:  بیش از 300 حلقه چاه غیرمجاز در استان 
شناسایی شده که بعد از تعیین تکلیف در مراجع قضایی 

نسبت به مسدودسازی آنها اقدام خواهیم کرد.

نت
نتر

س: ای
عک

مجتمع شهرک اهی کشاورزی )گلخاهن  دعوت از متقاضیان رسماهی گذاری رد 
ای( 

شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت مستحدثات 
ای( )گلخانه  و شهرک های کشاورزی  از مجتمع  تعدادی  موجود،   و وضعیت 
را به شرح جدول ذیل واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر از شرایط 
و ضوابط واگذاری به دفتر شرکت شهرک های کشاورزي شعبه استان خراسان 
جنوبی واقع در پاسداران ۲۴ - ساختمان شماره ۲ سازمان جهاد کشاورزی مراجعه 

یا با شماره ۳۲۴۳۰۴۴۷ تماس حاصل فرمایند.
 فهرست مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای فراخوان ۲ - ۹۸

عنوان شهرستاناستانردیف
شهرک

مساحت براینوع فعالیت
 فراخوان

)متر مربع( 

۸۳۷۰۰گلخانه ایدرمیاندرمیانخراسان جنوبی۱

۱۱۲۴۲۴گلخانه ایسربیشهسربیشهخراسان جنوبی۲

۱۲۴۰۰گلخانه اینهبنداننهبندانخراسان جنوبی۳

۱۲۸۰۰گلخانه ایفردوسفردوسخراسان جنوبی۴

شرکت شهرک های  کشاورزی شعبه خراسان جنوبی 

تولید كننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

س   طــو

آدرس: بيرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار توليد و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قيمه و سيب زمينی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانيه - وصال جنوبی 32311717

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

L.E.D و فلکس

با بیـش از نیـم قرن
 تجـربه كـاری 

با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان
آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3

322302۵1 - 091۵16142۸7- 09904۸69971 

اتبلوسازی عابدپور
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اهی سومین دوره اسامی کاندیدا
 انتخابات هیئت مدریه و بازرسین 

وکالی مرکز قوه قضائیه خراسان جنوبی
مکان: سالن اجتماعات دادگستری کل استان

تاریخ برگزاری انتخابات
 سه شنبه:  ۹۸/۳/۲۸     ساعت:  ۹ الی ۱۳
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محمدحسین محمدی محمد رستـه  مریم میری زهرا  اکبری اکرم قائمی محمدابراهیم محمودی

چرا شورای نگهبان دلیل
 ردصالحیت ها را نمی گوید؟

شورای  نظارت  گویم  نمی  گفت:  زیباکالم  صادق 
اگر  این است که  انتقادم  بلکه  باشد،  نباید  نگهبان 
فردی رد صالحیت می شود، دلیل این رد صالحیت 

با صراحت بیان شود.

بیادی: اصولگراها، هم بزرگ تر 
ندارند و هم توهم شان زیاد است

بیادی با بیان اینکه اصولگرایان بعد از مرحوم آیت ا... 
مهدوی کنی نتوانستند بزرگتری برای خود پیدا کنند و 
شاید دلیلش وجود باندهای متصل به قدرت و ثروت 
باشد، گفت: دلیل دیگری که باعث می شود اصولگرایان 

به وحدت نرسند این است که توهم شان زیاد است!

واکنش ذوالنور به انتشار
 یک فیلم از جلسه فرماندهان سپاه

حجت االسالم مجتبی ذوالنور در واکنش به ویدئوی 
منتشر شده از سخنان فرماندهان سپاه بعد از انتخابات 
سال ۸۸، می گوید: دغدغه داشتن و رصد تحوالت 

جامعه، دخالت سپاه در سیاست نیست.

توصیه تاجزاده به اصالح طلبان

مصطفی تاجزاده با بیان اینکه جناح اصالحات باید قبول 
کند شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب هراسی دیگر 
نتیجه پذیرفته شده ای به ارمغان نمی آورد ، گفت: بسیاری 
از مردم دیگر برای رأی نیاوردن فالن فرد، به نامزد رقیب 

او رأی نمی دهند.

 خروج از برجام در دستور کار 

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در 
رابطه با تمدید مهلت تعیین شده برای طرف های برجام 
اظهار کرد: مهلت ۶۰ روزه که 35 روز آن سپری شده 
به هیچ عنوان تمدید نمی شود. تعهدات خود را بر طبق 
برجام پله پله کاهش می دهیم و در حقیقت خروج ایران 

از برجام در دستور کار قرار دارد.

قالیباف فراخوان انتخاباتی داد

محمدباقر قالیباف در پیامی ویدئویی با تاکید بر اهمیت 
جوانگرایی در تغییر شرایط سیاسی و مناسبات قدرت در 
کشور از جوانان انقالبی خواست تا در انتخابات پیش 
روی مجلس به میدان بیایند و خود را در معرض رقابت 
قرار دهند.گویا ایجاد سایتی برای ثبت نام درخصوص 

حمایت از کاندیداها نیز جدی است.

مسئوالن ما نباید به خاطر
 حرف پمپئو لج کنند

هاشمی طبا با بیان اینکه نباید نسبت  به ضرب االجلی 
که FATF داده بی توجه باشیم، گفت:  مسئوالن ما 
نباید به خاطر حرف پمپئو لج کنند و باید مثل ماجرای 

برجام عاقالنه برخورد کنیم.

ماهیانه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت 
یارانه بگیر اضافه می شود

تسنیم- سخنگوی برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه هر ماه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت 
یارانه بگیر اضافه می شود، اظهار کرد: این رقم عالوه بر 
جمعیت ۸۷ میلیونی یارانه بگیر است که ماهانه از یارانه 

نقدی استفاده می کنند. 

بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی 
۳۰ درصد کاهش یافت

باشگاه خبرنگاران-  اسالمی وزیر راه و شهرسازی با 
پیشنهاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مبنی 
بر اعمال تخفیف تا سقف 3۰ درصد بهای خدمات 
عمومی  هوانوردی  حوزه  برای  فرودگاهی  و  ناوبری 

موافقت کرد.

دالر دوباره به کانال
 ۱۳هزار تومان صعود کرد

صرافی  بانک ها دیروز قیمت دالر را برای فروش به 
مردم، با افزایش نسبت به روز شنبه، ۱3 هزار و ۱۰۰ 
تومان اعالم کردند. این صرافی ها دالر را از مردم با 

قیمت ۱3 هزار تومان خریداری کردند.

توصیه به مشموالن غایب
 جهت قسط بندی جریمه غیبت

 رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:افرادی که چند 
سال گذشته برای پرداخت جریمه غیبت سربازی مراجعه 
کرده اند، اما هیچ قسط بندی و پرداختی را انجام داده 
فرصت چندانی ندارند و سال ۹۸ از برنامه خارج می شوند.

درخواست برای سهمیه
 ۱۰ هزار نفری مازاد حج ۹۸

میزان- رئیس سازمان حج و زیارت گفت: درخواست 
به طرف  تمتع ۹۸  برای حج  مازاد  دریافت سهمیه 
سعودی اعالم شده و قرار است تا نیمه ماه شوال پاسخ 

این درخواست ارائه شود.

پلیس با افزایش اعتبار 
گذرنامه ها موافقت کرد

فرمانده نیروی انتظامی در خصوص افزایش اعتبارگذرنامه 
از پنج سال به ۱۰ سال گفت: نیروی انتظامی موافق 
این کار است و کار کارشناسی اولیه در این زمینه را 
انجام داده و تصمیم نهایی به زودی اتخاذ می شود.

 محمد عطوفی دشت بیاض

خانواده های محترم علیزاده بیرجندی، نادی مقدم 
دکتر دهقانی و مدیحی 

با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده
 از درگاه باریتعالی برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 
ضمنا به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت

 مرحومه حدیقه نادی مقدم )همسر مرحوم حاج غالمرضا علیزاده بیرجندی(
 امروز دوشنبه ۹۸/۳/۲۷ از ساعت ۱۷/۱۵ الی ۱۸/۱۵ در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی - داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن:44 45  42  32 - 056

آغاز ثبت انم دوره اهی اتبستانی آموزاگشه زیبایی ماریا
 آموزش رشته های مقدماتی و تخصصی آرایش و پیرایش

 با ۵۰ درصد تخفیف شهریه
گریم عروس - شنیون - کاربر مواد شیمیایی - کوپ 

خودآرایی

آدرس: بهشتی ۲ - جنب پلیس +۱۰  تلفن: ۰۹۱۵۹۶۳۲۰۶۸

فراخوان مزایده ) اجاره( عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم   شناسه: 4۹۸۱7۰
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

۱۲۲.۵۵۰.۰۰۰۵.4۰۰.۰۰۰ ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (۹۸/۲۰

۱۸.۲۰۰.۰۰۰۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال + نیم درصد بارنامه ها۱۲ ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه حمل و نقلی به متراژ ۲۳/۵  مترمربع در پایانه بار بیرجند۹۸/۲۱

۱۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰۲۷.۰۸۵.۵۰۰ ماهتجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه تایپ و تکثیر و امور پستی به متراژ ۲۲ متر مربع در پایانه مرزی ماهیرود۹۸/۲۲
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 گذار گردد:

الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره كل 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 تمركز وجوه سپرده اداره كل 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.  كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مزایده محقق سازند. اجاره بها:  مبلغ اجاره به استناد مصوبه كمیسیون 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 كارفرما تا حداكثر 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  ) ۹۸/۲۰ ( : كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت  جهت مزایده ) ۹۸/۲۱ ( : شركت های واجد الشرایط دارای پروانه فعالیت مستقر در پایانه بار و شركت های حمل و نقل در شرف تاسیس كه به ثبت رسیده و متقاضی فعالیت در شهرستان بیرجند می باشند.
جهت مزایده ) ۹۸/۲۲( : 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 تاریخ 98/03/26  لغایت ساعت 14/30 روز یکشنبه 
 تاریخ 98/04/02  مهلت زمانی بازدید ) بجز ایام تعطیل در ساعات اداری روز ( :  یکشنبه تاریخ 98/04/02  لغایت چهارشنبه تاریخ 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 كل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056     كد پستی : 9717833115  
براي كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021            دفتر ثبت نام مركزی : 88969737 - 021 


