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دوچرخه سواری ؛ 
از شعار تا واقعیت

 از چند سال قبل، تالش هایی برای 
ترویج دوچرخه سواری در شهر بیرجند 
آغاز شده است.کوشش هایی که چندان 
ادامه دار نبود و مانند بسیاری از کیوسک 
های تحویل دوچرخه ، به تعطیلی کشید. 
چند روز پیش هم نیروهای شهرداری 
بیرجند در اقدامی نمادین مسیر پارک 
به  و  زدند  رکاب  دوچرخه  با  را  نشاط 
پویش ملی حمل و نقل پاک شهرداری 
با  که  موضوعی  پیوستند.  های کشور 
هدف ترویج دوچرخه سواری بین مردم 
انجام شد.البته ترویج دوچرخه سواری 

بین مردم، امری با ... ادامه در صفحه 2

۹۰مصوبدرراستایتوسعهشهرستانقایناتدرزمینههایگوناگونآموزشی،زیرساختها،تامینآب
ومشکالتحوزهتولیدابالغمیشودکهتعدادزیادیازآنهاتاپایانسالجاریمهلتاجراییدارند

۹۰ مصوب برای قاین
آغاز و پایان سفرهای شهرستانی استاندار به برکت دیدار با خانواده شهدا
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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحـوم دکتـر حسـن لطفـی
  انسانی نیکوکار و خیر را خدمت خانواده محترم آن مرحوم و همشهریان عزیز بیرجندی 

تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان غفران الهی
 و برای بازماندگان عزیز صبر و بردباری مسئلت می نماییم. 

مهندس محمدرضا ابوالفطحی مقدم، زهرا خواجوی ، نرگس و ایمان ابوالفطحی مقدم
 حمیده راسته

خانواده های معزز لطفی، قندهاری، فرزین، خیریه و ذوالفقاری
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحوم دکتر حسن لطفی
 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 نمایم.
محمد حسن بشیری زاده - مدیرعامل شرکت بیرجند گستر

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  شماره مجوز: ۱۳۹۸/۱۷۴۶
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد: با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغتضمینشرکتدرفرآیندبرآورداولیه)ریال(مدتاجرایکارعنوانمناقصه
ارجاعکار)ریال(

واگذاریادارهامورعملیاتکنترلموجودیباکخودروهای
مترددهبهبازارچهومنطقهویژهاقتصادیماهیرود)ورودو
خروج(وخودروهایخروجیازمرزدرپایانهمرزیماهیرود

یکسال
شمسی

۷/۲۴۷/۷۲۸/۹۵۷۳۶۲/۴۰۰/۰۰۰

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
محلدریافتاسنادمناقصهوتسلیمپاکاتالف)تضمین(،ب)اسنادومدارکمناقصه(وج)پیشنهادقیمت(

به صورت الک و مهر شده و جداگانه: بیرجند - خیابان جمهوری اسالمی 6 - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه  دوم - اتاق ۲۱۵ 
و همچنین قابل برداشت از سایت های http://www.iets.mporg.ir و http://www.monaghese.niopdc.ir مبلغتضمینونوعآنجهت

شرکتدرفرآیندارجاعکار:ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی به مبلغ یاد شده در جدول فوق.
مهلتدریافتاسنادمناقصهوتسلیمپاکات: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۵

تاریخبرگزاریجلسهتوجیهی:روز دوشنبه مورخ ۴/۱۰//۹۸ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت.
تاریخومحلگشایشپیشنهادها: روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت.

مدتاعتبارپیشنهادات:سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات
حداقلشرایطپیمانکاران:

 ۱- ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر و مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان محل فعالیت ۳ - ارائه تصویر کلیه  صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی 
 ۴ - ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ۵- ارائه گواهی نمونه امضا و گواهینامه ثبت نام 

در نظام مالیات بر ارزش افزوده. کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(
تذکر:پاکت های پیشنهاد قیمت شرکت هایی که در ارزیابی شکلی مورد تایید واقع گردند، گشوده خواهد شد. لذا تاکید می گردد پاکت های پیشنهاد قیمت 

مناقصه گرانی که اسناد و مدارک ارزیابی را به صورت کامل و دقیق تکمیل نکرده و یا مستندات مورد نیاز را ارائه نمایند ناگشوده مسترد می گردد. 
تاریخانتشارآگهینوبتاول: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۹   تاریخانتشارآگهینوبتدوم: روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۱

شمارهتماسدرصورتهرگونهابهام: ۴-۳۲۲۱۱۸6۱-۰۵6 داخلی ۱۵۰
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

2۷ خرداد ماه، سالروز تشکیل جهاد سازندگی
 فرصتی است مغتنم تا تالش های خالصانه این سنگر سازان بی سنگر را ارج نهاده
 و بر دستان پرتوان جهادگران در تمامی عرصه های خدمت رسانی به محرومین

 که تبلور خدمت بی منت است، بوسه زنیم و قدردان خدمات جهادگونه آنان باشیم.

مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی

فروشانواعیخچالخانگی)یخچالوفریزر،دوقلو،سایدو...(
فروشانواعیخچالوفریزرهایقنادی،قصابی،نوشابه،اپنو....

فریزرهایروبازصندوقی،بستنیوآبسردکنو...(
فروشاقساطییکالیسهساله

@esbirjand۳۲۲۳۶۲۶۵:خیابانمطهری،جنبمطهری1تلفن

مژده به همشهریان عزیز

افتتاح نمایندگی الکترواستیل در شهرستان بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان  دکتر حاج محمود عبادیان
 )عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند(

جلسه یادبودیامروزچهارشنبه۹۸/۰۳/۲۹ازساعت1۶
الی1۷درمحلحسینیهآیتا...آیتی برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: عبادیان ، گنجی ، علی آبادی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان میرمحمدحسین لطفی پور 
مراسم یادبودیامروزچهارشنبه۹۸/۰۳/۲۹ازساعت1۷الی
1۸درمحلهیئتمحترمحسینیواقعدرخیابانانقالب 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های لطفی پور و سایربستگان

اجرای نمای آلومینیوم  
فروش ورق  

09151۶55537  
 بلوچی

فروش الستیک سواری و سایزهای فابریکی ، جک ، MVM و .... 
برند Giti با قیمت مصوب دولتی 

میدان فرودگاه - جنب شرکت گواه     تلفن: 05۶32338015  ذابحی

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155۶18398 - 05۶32237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

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

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(

آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک 2۶
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 دوچرخه سواری ؛
 از شعار تا واقعیت
* امین جم

از چند سال قبل، تالش هایی برای ترویج دوچرخه 
سواری در شهر بیرجند اغاز شده است.کوشش هایی 
که چندان ادامه دار نبود و مانند بسیاری از کیوسک 
های تحویل دوچرخه ، به تعطیلی کشید. چندروز 
اقدامی  در  بیرجند  شهرداری  نیروهای  هم  پیش 
نمادین مسیر پارک نشاط را با دوچرخه رکاب زدند و 
به پویش ملی حمل و نقل پاک شهرداری های کشور 
پیوستند. موضوعی که با هدف ترویج دوچرخه سواری 
بین مردم انجام شد.البته ترویج دوچرخه سواری بین 
مردم، امری با دامنه ی بسیار است که باید برای آن 
ابعاد گوناگونی در نظر گرفته شود. مهمترین و اولین 
به ذهن مخاطب خطور  که  پرسشی هم  و  سوال 
می کند، زیرساخت هاست که متاسفانه وجود ندارد. 
البته این معضلی در کشور  است و مختص استان 
ما نیست. ولی در هرحال اگر می خواهیم به شهر 
دوچرخه سواری کشور تبدیل شویم و نماد تازه ای 
برای خود بسازیم، اولین گام همین موضوع است.

موضوعی که شاید حتی ارجح از فرهنگ سازی در 
این باره هم هست. زیرا مستقیما با امنیت مردم سرو 
کار دارد. خصوصا اینکه آمار تصادفات عابران پیاده در 
تصادفات درون شهری بیرجند رو به افزایش است که 
دالیلی چون بی دقتی رانندگان، مشکالت روشنایی، 
بی توجهی و کم دقتی عابران پیاده و ...را می توان  
برای آن برشمرد. عواملی که شاید در دوچرخه سواری 
ها هم با آن دچار مشکل شویم و آثار نامطلوبی به بار 
آورد.نکته دیگرموضوع فرهنگ سازی است. در این 
نیاز به  موضوع هم فقط شعار جواب نمی دهد و 
کار عملی و برنامه های جذاب به شدت احساس 
در  ها  مسافت  بیشتر  اینکه  به  توجه  شود.با  می 
شهر بیرجند کوتاه است، می توان به طور مثال از 
روز  چند  حداقل  که  خواست  شهرداری  کارمندان 
در هفته با دوچرخه به محل کار خود بیایند تا کم 
کم این موضوع ترویج و در سایر ادارات هم باب 
شود. اگر این مهم رونق بگیرد، تعداد خودروهای 
تک سرنشین هم کاهش پیدا می کند و عالوه بر 
ارتقای سالمت شهروندان، معضالتی چون ترافیک، 
نبود جای پارک و ... را هم حل می کند. البته باز هم 
نیاز به تاکید بسیار است که اقدام عملی در این زمینه 
بسیار کارساز تر است.به عنوان مثال چندین سال است 
که یکی از متخصصان معروف بیرجند فاصله مطب 
تا خانه خود را با دوچرخه طی می کند و این امر هم 
برای فرزندان و هم برای مراجعه کنندگان وی تبدیل 
به ملکه شده است.ضمن اینکه اگر مسئوالن خود 
با دوچرخه تردد کنند، مطمئنا بیشتر مشکالت و 
آسیب هارا دیده و با دقت بیشتر به حل و فصل آنها 
می پردازند. نکته دیگر که در اینجا جای کار بسیار 
دارد، توصیه های ایمنی به دوچرخه سواران است. 
نکاتی همچون محل رفت و آمد، قوانین مربوطه، 
استفاده از چراغ و شبرنگ و ... که کمک شایانی می 
کند.خصوصا اینکه واقعا بسیاری هنوز نمی دانند جای 
دوچرخه در پیاده روهاست یا خیابان؟! به هر روی، 
تابستان فرصتی طالیی برای شروع این پویش همگانی 
است. پویشی که با توجه به شرایط بیرجند و برخی 
تمهیداتی که از گذشته دیده شده است و البته عزمی 
که مشاهده می شود، می توان بسیار به آن امیدوار بود.

آغاز اردوهای خانوادگی راهیان نور از 2 تیر

صداوسیما- اعزام اردوهای راهیان نور برای مناطق غرب کشور از 2 تیر در خراسان جنوبی آغاز می شود و تا 25 مرداد ادامه دارد. مسئول اردوهای راهیان نور و گردشگری 
سپاه انصار الرضای استان گفت: متقاضیان برای نام نویسی به نواحی مقاومت بسیج سپاه مراجعه کنند.قنبری مدت این سفر را 7 روز و  هزینه آن را برای هر نفر 350 
تا 400 هزار تومان اعالم کرد و افزود: بازدید از مناطق عملیاتی مرصاد، شهدای پاوه و سایر یادمانها در کرمانشاه، سنندج و بانه از جمله برنامه های این سفر است.

شناسایی دو کانون ملخ های مهاجم در استان

بازگشت 3 هزار معتاد به زندگی

گروه خبر- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی از شناسایی دو کانون ملخ های مهاجم صحرایی در استان 
خبر داد و گفت: هم اکنون مبارزه در این کانون ها ادامه دارد.مهدی 
عصمتی پور اظهار کرد: بعد از شناسایی نخستین کانون ملخ های 
مهاجم صحرایی در استان ستاد پایش ملخ استان با حضور معاون 
مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتا ت 

کشور تشکیل جلسه داد و مبارزه با این آفت آغاز شد.
وی، نخستین کانون این ملخ های مهاجم را واقع در منطقه کهنو 
شهرستان نهبندان اعالم کرد و گفت: تاکنون در این منطقه بالغ بر 
۶0 هکتار با ملخ بالغ و ۱35 هکتار با پوره ها مبارزه و عملیات مبارزه 
ادامه دارد.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر با خروج پوره های ملخ مواجه هستیم، عنوان 
داشت: از آنجا که آفت فاز مهاجرتی داشته نیاز به رصد و پایش 

مستمر منطقه و سایر مناطق استان داریم.
عصمتی پور اضافه کرد: از همین رو رصد و پایش مستمر استان در 

اولویت کاری شبکه های مراقبت و پایش قرار گرفته است.

 هجوم ملخ کوهان دار به عرصه های
 منابع طبیعی خراسان جنوبی

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

خراسان جنوبی از آغاز اقدامات اجرایی و عملیات پیشگیرانه آفت 
ملخ کوهان دار  با هدف حفاظت از پوشش گیاهی در عرصه های 

منابع طبیعی شهرستان سرایان خبر داد.
باقرپور در بازدید از تاغزارها و عرصه های منابع طبیعی سرایان 
اظهار کرد: با توجه به هجوم ملخ کوهان دار به بخشی از عرصه ها 
و روستاهای این شهرستان کارشناسان منابع طبیعی راه کارهایی 

ارائه کردند.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: متاسفانه راهکارهای ارائه شده 
توسط کارشناسان مورد قبول کشاورزان و دهیار روستا واقع نشد و 
درخواست آنها سم پاشی فوری بود اما بر اساس دستورالعمل های 
حفاظت تا جایی که مقدور باشد برای حفاظت از محیط زیست و 

عوامل مربوط به آن استفاده از سم در آخرین مراحل باید انجام شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر پوره ملخ های کوهان دار تبدیل به 
حشرات بالغ شده که پرواز می کنند لذا سم پاشی برای دفع آن ها نه 
تنها سودی نداشته بلکه می تواند باعث آلودگی مرتع شود. باقرپور 
تصریح کرد: مقرر شد پایش روزانه عرصه های منابع طبیعی این 
شهرستان در راستای مقابله با این ملخ و هجوم این آفت به  سایر 

نقاط استان انجام شود و در حال حاضر عملیات اجرایی مقابله با 
افزایش جمعیت ملخ ها به صورت روزانه در حال انجام است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی افزود: پس از تعیین محل دقیق تخم ریزی آفت 
محل مورد نظر به عنوان کانون آلوده  برای کنترل پوره های سن 

یک در سال آینده مدنظر خواهد گرفت.وی جلوگیری از آسیب 
و خسارت به عرصه های مرتعی و پوشش گیاهی را از اهداف 
مهم اقدامات انجام گرفته در این راستا عنوان و بیان کرد: تمامی 
عرصه های طبیعی این شهرستان به 5 پهنه تقسیم بندی شده و 5 
گروه ویژه سیار عملیات پایش منطقه ای آفت ملخ کوهان دار را به 
صورت تمام وقت انجام می دهند.باقرپور ادامه داد: اقدامات الزم 
برای پیشگیری و مبارزه با این آفت در سطح شهرستان ها انجام و 

جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. 
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و به موقع تاکنون هیچ گونه طغیان 
و وضعیت بحرانی گزارش نشده و شرایط تحت کنترل است.وی 
گفت: با توجه به سطح وسیع عرصه های منابع طبیعی نخستین قدم 
در مورد آفات، پایش و مونیتورینگ آنها بوده که در ادامه با مشاهده 
طغیان آفت از روش های کنترلی همچون مکانیکی، فیزیکی و 
بیولوژیکی استفاده می شود و مرحله نهایی کنترل استفاده از مواد 
شیمیایی برای کنترل است. باقرپور تصریح کرد: در این راستا هزینه 
روش های کنترل مذکور برای سطح عرصه های منابع طبیعی به 
مراتب بسیار باالتر از کنترل آفات در سطح مستثنیات است که این 
مسئله دلیلی بر تجدید نظر در مورد میزان اعتباراتی است که در 

مورد کنترل آفات در نظر گرفته می شود.

مراکز ترک اعتیاد خراسان جنوبی تا کنون 3 هزار معتاد را درمان 
شورای  صداوسیما،دبیر  گزارش  به  اند.  برگردانده  زندگی  به  و 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در نشست خبری با بیان 
این مطلب گفت: در استان 8۶ مرکز درمان اعتیاد فعال است که 
تا کنون 3 هزار معتاد را درمان کرده اند و هم اکنون نیز ۱۶ هزار 
نفر را تحت درمان دارند. حسنی مقدم با بیان اینکه  وام اشتغال 
اختصاص یافته به معتادان بهبودیافته از ۱0 به ۱5 میلیون تومان 
افزایش یافته است افزود: تا کنون 200 نفر از معتادان بهبودیافته 
استان برای دریافت وام اشتغال به بانک ها معرفی شده اند.وی 
همچنین با اشاره به کشف ۱0 تن انواع مخدر از آغاز امسال در 
خراسان جنوبی گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
42 درصد افزایش داشته است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان افزود: برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر از 3۱ 
خرداد تا 7 تیر در خراسان جنوبی برگزار می شود که تجلیل از 
فعاالن عرصه مبارزه با مواد مخدر، برگزاری کارگاه آموزشی برای 
روابط عمومی دستگاه های اجرایی، برپایی نمایشگاه های سیار در 

بوستانهای بیرجند، برگزاری میزگرد تخصصی در صدا و سیمای 
استان، نمایش خیابانی و مسابقات موتور سواری و دوچرخه سواری 

با شرکت بهبودیافتگان از جمله این برنامه هاست. 

کشفیات مواد مخدر ۴2 درصد افزایش یافت
از  جنوبی  خراسان  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
افزایش 42 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و 
اظهارکرد: شعار امسال روز جهانی مبارزه با موادمخدر نیز »سالمت 

همگام عدالت و عدالت همگام سالمت« است.به گزارش تسنیم
موادمخدر در همایش موتورسواری و  بهبودیافتگان  افزود:  وی 
مسابقه دوچرخه سواری شرکت می کنند تا تاثیرگذاری بیشتری 
نسبت به جامعه هدف داشته باشند و در پایان جوایزی نیز اهدا 
خواهد شد. حسنی مقدم تصریح کرد: آسیب های حوزه مبارزه با 
موادمخدر و آسیب های اجتماعی در جامعه رسوخ پیدا کرده و دامن 
بسیاری از افراد را می گیرد لذا با کمک روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی استان کارگاه آموزشی در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد 

مخدر برگزار می شود.وی با بیان اینکه 8۶ مرکز کاهش آسیب در 
استان وجود دارد ادامه داد: مراسم تجلیل از فعاالن حوزه مبارزه 
با موادمخدر استان پنجم تیرماه همزمان با سالروز جهانی مبارزه 
با موادمخدر برگزار خواهد شد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون بالغ بر ۱0 تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که 

نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است.
حسنی مقدم با بیان اینکه بزرگترین محموله کشف شده موادمخدر 
در استان بیش از یک تن بوده است اظهار کرد: تریاک، هروئین، 
مرفین و حشیش عمده ترین کشفیات بوده است.وی افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون دستگیرشدگان ۱۱ درصد کاهش، توقیف خودرو 23 
درصد افزایش و توقیف موتورسیکلت نیز ۱7 درصد افزایش داشته 
است. وی با تأکید بر اینکه ادامه کار درمان معتادان رها نشود و 
موضوعات اجتماعی و معیشت معتادان باید مدنظر قرار گیرد گفت: 
بیش از 3 هزار نفر در مراکز اقامتی استان درمان شدند و ۱4 هزار 
نفر نیز تحت درمان قرار دارند.حسنی مقدم با بیان اینکه درمان تنها 

سم زدایی نیست بلکه کاهش آسیب را دنبال می کنیم بیان کرد: در 
سال جاری مبلغ ۱0 میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی در حوزه 
کارآفرینی به هر نفر بهبودیافته پرداخت می شود و سال گذشته نیز 
به بیش از 200 نفر تسهیالت پرداخت شده است.وی عنوان کرد: 
اعتیاد در کودکان، دانشجویان و نوجوانان جز آسیب ها و معضالت 
و دغدغه های اصلی است و 50 درصد از دانش آموزان استان تحت 

پوشش برنامه های فرهنگی و پیشگیری قرار دارند.

راه اندازی بزرگترین کارگاه تولید 
حفاظ های بتنی شرق کشور در بیرجند

حفاظ  تولید  کارگاه  اولین  و  صداوسیما-بزرگترین 
شرق  )نیوجرسی(  مفصلی  جداکننده  بتنی  های 
مهندسی  شد.معاون  اندازی  راه  بیرجند  در  کشور 
و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان 
اینکه قبل از این، نیاز استان در حفاظ های بتنی از 
تهران تامین می شد، گفت: تولیدات این کارگاه در 
محور بیرجند - قاین و محورهای شرق کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد.مودی، با اشاره به هزینه کرد 
5 میلیارد تومانی بخش خصوصی برای ساخت این 
کارگاه گفت: ۱ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل 
این طرح نیاز است.معاون مهندسی و ساخت اداره 
کل راه و شهرسازی استان با اشاره به عقد قرارداد 
23 میلیارد تومانی با این کارگاه برای تامین حفاظ 
های بتنی مسیر گفت: 80 کیلومتر از مسیر دوبانده 
محور بیرجند - قاین با نیوجرسی های این کارگاه 
جدا می شوند. مدیرعامل این کارگاه هم با اشاره به 
اشتغالزایی حدود 40 نفر در کارگاه تولید حفاظ های 
بتنی شرق کشور گفت: 5 متخصص نیز از تهران در 
این کارگاه مشغول به کار خواهند شد.عبدالمالکی 
افزود: این کارگاه ساالنه ظرفیت تولید ۱0 هزار قطعه 
دارد. بتنی  مترمکعب قطعه  نیوجرسی و 40 هزار 

آغاز مرمت 20 رشته قنات
 خسارت دیده از سیل

مرمت و بازسازی 20 رشته قنات خسارت دیده در 
سیل اخیر خراسان جنوبی به همت بسیج سازندگی 
بسیج  مسئول  صداوسیما،  گزارش  شد.به  آغاز 
سازندگی استان در بازدید از قنات های آسیب دیده 
روستای بیدسک شهرستان درمیان گفت: در سیل 
اخیر تعداد قابل توجهی از قنوات استان دچار خسارت 
پیگیری  برای  استان   سازندگی  بسیج  که  شدند 
مرمت  کار  اعتبار،  تأمین  از  قبل  مردم  مشکالت 
20 قنات را آغاز کرده است.هنری افزود: در این 
کشاورزی  جهاد  سازمان  با  ای  نامه  تفاهم  راستا 
نامه  تفاهم  این  براساس  که   شده  امضا  استان 
مشکل  با  که  قنات  رشته  بازسازی 50  و  مرمت 
آبیاری و کاهش آبدهی مواجه شدند در دستور کار 
رفع  اقدام  اولین  در  افزود:  است. وی  گرفته  قرار 
مردم  همکاری  با  آب  مسیر  بازگشایی  و  انسداد 
انجام و آب از مسیر مسدود شده جاری شد.مسئول 
بسیج سازندگی استان برآورد اعتبار مورد نیاز برای 
بازسازی و مرمت این 50 رشته قنات را 3 تا  4 

میلیارد تومان اعالم کرد.
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 فراخوان ایده های نو در
 مدیریت مصرف آب

کاوش-شرکت آب و فاضالب شهری برای ایده های 
نو در مدیریت مصرف آب فراخوان داد. مشترکان کم 
مصرف خالق می توانند ایده های خود را از یکم تا 
هفتم تیر با محوریت ارائه راهکار های ابتکاری و حتی به 
ظاهر ساده در کاهش مصرف آب به دفتر روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی ارسال کنند.عالقه 
مندان می توانند با ارائه خالصه ای از راهکارهای خود در 
قالب عکس ، فیلم و مستندات و همچنین مشخصات 
خود شامل نام و نام خانوادگی ،شماره اشتراک و نشانی 
به دفتر روابط عمومی شرکت  لوح فشرده  بر روی 
آب و فاضالب خراسان جنوبی به آدرس بیرجند بلوار 
شهدای عبادی روبه روی پست برق به کد پستی 
97۱9873۱98 مراجعه یا از طریق ارسال مستندات 
به شبکه های اجتماعی به شماره 09035558۱22  
ارسال کنند.از نفرات برتر در هفته صرفه جویی در 
مصرف آب با اهدا جوایزی ارزنده قدردانی می شود.

حضور عشایر بشرویه در جشنواره ملی 
فرهنگی ورزشی عشایر کشور

صداوسیما-عشایر بشرویه در جشنواره ملی فرهنگی 
ورزشی عشایر کشور حضور یافتند.مدیرکل امور عشایر 
استان گفت: در جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر 
استان  در  عشایری  شرکت ۱5استان  با  که  کشور 
خراسان شمالی شهرستان اسفراین برگزار شد، شرکت 
تعاونی عشایری بشرویه شرکت کرد.حسین حسین 
پور افزود:این شرکت تعاون با هدف معرفی آداب و 
رسوم و سبک زندگی و فرهنگ اقوام و طوایف و 
معرفی پتانسیل ها و ظرفیتهای گردشگری و تولیدی 
جامعه عشایری به نمایندگی از عشایر سختکوش و 
مولد استان در این جشنواره شرکت کرد.وی گفت: در 
این جشنواره که با حضور مقامات کشوری و استانی 
از 23خرداد تا 24خرداد ماه برگزار شد، عشایر استان 
در بخش های فرآوری محصوالت لبنی ) شیر،دوغ 
دستی،  صنایع  دارویی،  گیاهان  شتر(،  کشک  و 
محصوالت تولیدی و تبدیلی، پخت غذا و نان محلی 

حضور پررنگ و فعال داشته است.
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درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی 

با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی ۱۵  
۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰ 
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مودیان محترم اظهارنامه های مالیات )مشاغل - خودرو( 
مرکز تخصصی بیمه و مالیات در روز جمعه ۹۸/3/3۱ 

از ساعت ۸ صبح تا ۱2 شب یکسره دایر می باشد. 
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32۴2    32۴2- چمنی
به تابلوها دقت فرمایید

آگهی تغییرات موسسه خیریه و غیرانتفاعی حضرت علی اکبر )ع( خراسان جنوبی به شماره ثبت 153 و شناسه ملی 10360048731 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/02 و مجوز شماره 808/98/119 مورخ 1398/01/25 اداره بهزیستی 
شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی در راستای تقویت خدمات توانبخشی معلولین و سالمندان با توجه به نیاز معلولین در 
زمینه های مختلف )توانبخشی ، بهداشتی، درمانی، خدمات ، حرفه آموزی و اشتغال( موسسه می تواند کاالهای مورد نیاز را از خارج 
از کشور خریداری و وارد نماید. با توجه به این که موسسه فاقد هرگونه سرمایه مستقل بوده و تمامی سرمایه موسسه از محل کمک و 
هدایای مردمی و عمدتا مقید بودن دست اندرکاران موسسه به جذب 100 درصد هدایا )نقدی و غیرنقدی ( برای معلولین می باشد 
می توانند هدایای غیرنقدی و یا محصوالت حاصل از دسترنج معلولین رابه فروش رسانده و یا صادر نمایند به نحوی که 100 درصد وجه 
حاصل از فروش یا صدور مجددا در خدمت معلولین قرار گیرد ) با مشورت بهزیستی شهرستان ( 2 - اساسنامه جدید موسسه در 35 ماده 

و 25 تبصره به تصویب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497746(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 26 و شناسه ملی 14005800468 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/10 و نامه شماره 11048/33 مورخ 1398/03/08 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم سمیرا میرشاه به شماره ملی 0640429564 )خارج از اعضای هیئت مدیره( 
به عنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399/02/08 انتخاب گردید. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سمیرا میرشاه )مدیرعامل( و آقای سلطانعلی میر شاه جمال )رئیس هیئت 
مدیره ( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای مهران میرشاه جمال )منشی هیئت مدیره( همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )502319(

آگهی تغییرات شرکت بنیان مرصوص خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3694 و شناسه ملی 10360051121 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مجتبی رمضانی به شماره ملی 0640116531 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فائزه بارانی به شماره ملی 0640186106 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای 
حفیظ الرحمان الهیاری به شماره ملی 0653178271 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای خانم فائزه بارانی )مدیر عامل( یا آقای مجتبی 

رمضانی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )502318(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهیاریهای دهستان درح به شماره ثبت 3969 و شناسه ملی 10360054027 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/17 و مجوز شماره 3167 مورخ 
1398/01/25 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - دهیاری روستای النو به شناسه ملی14002821949 با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی 
0640077791 به سمت رئیس هیئت مدیره و دهیاری روستای مرکه به شناسه ملی 14002812546 با نمایندگی آقای محمدرضا محمدیان به شماره ملی 0653349742 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و دهیاری باغ سنگی به شناسه ملی 14004888164 با نمایندگی آقای رضا خسروی به شماره ملی 0924544041 به سمت منشی هیئت مدیره و دهیاری روستای چاه پنسر به شناسه ملی 14002811930 
با نمایندگی آقای محمد زارعی به شماره ملی 0652980988 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و دهیاری روستای کفاز به شناسه ملی 14002812259 با نمایندگی آقای پرویز رحمانی به شماره ملی 
0640202934 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1398/03/17 انتخاب گردیدند. 2- خانم نرگس قربانی با کد ملی 0640392733 به سمت مدیرعامل تعاونی برای 
 مدت 3 سال انتخاب گردید . 3- کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین ابراهیمی نماینده دهیار روستای النو )رئیس هیئت مدیره (

و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای محمدرضا محمدیان نماینده دهیار روستای مرکه ) نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق خانم نرگس قربانی )مدیر عامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها با امضای خانم نرگس قربانی )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497749(

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی هدایت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 423 و شناسه ملی 10360016166 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- تراز مالی سال 1392 شرکت مورد تصویب 
قرار گرفت. 2- آقای محمدحسن زارع فرد به شماره ملی 0651671981 به عنوان بازرس اصلی ، آقای احمد آرین به شماره ملی 
0652769802 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بیرجند محمدرضا ابراهیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497748(

آگهی تغییرات شرکت دنا بنیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4762 و شناسه ملی 10480090464 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مهدی سلیمانی با شماره ملی 0910031622 و خانم سودابه بیجاری با شماره ملی 0653148232 و خانم فاطمه سلیمانی با شماره ملی0919364756 و آقای سید مرتضی سید 
محمدی با شماره ملی 0859941817 و خانم لیال واعظیان با شماره ملی 4591204081 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - موسسه آئین پژوهان ایرانیان به 
شناسه ملی 14006282050 و شماره ثبت 5235 به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه ارشادی نیا به شماره ملی 0650172000 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )497747(

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
 ۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵

 ناصری نژاد

آگهی تغییرات شرکت بنیان مرصوص خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3694 و شناسه ملی 10360051121 به استناد 
ملی  شماره  به  رمضانی  مجتبی  آقای   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/04/05 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
0640116531 و خانم فائزه بارانی به شماره ملی 0640186106 و آقای حفیظ الرحمان الهیاری به شماره ملی 0653178271 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی جعفری به شماره ملی 0652255711 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای علی حاجی پور به شماره ملی 0653189796 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )502317(

آگهی تغییرات شرکت عمرانی خدماتی دهیاریهای بخش دیهوک شرکت تعاونی به شماره ثبت 750 و شناسه ملی 10861054728 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/09/15 و به موجب نامه شماره 5996 مورخ 1398/02/07 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - برابر گواهی بانکی شماره 874/3466 مورخ 97/9/15 
مبلغ صدوسی میلیون ریال به حساب شرکت واریز گردیده و سرمایه شرکت از مبلغ 19500000 ریال به 149500000 ریال منقسم 

به 299 سهم 500000 ریالی افزایش یافت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )497758(

آگهی تغییرات شرکت بنیان مرصوص خاوران )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 3694 و شناسه ملی 10360051121 به استناد 
مورخ 1397/04/05  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 
5 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحیان 
سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران کال یا بعضا 

قابل عزل می باشند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)502320(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید 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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آغاز رسمی نظام ارجاع الکترونیکی  پرونده های پزشکی

صداوسیما-طرح تشکیل پرونده الکترونیکی نظام سالمت در همه مناطق خراسان جنوبی از 15 تیر اجرا می شود. در این طرح قرار است پرونده های بیمار به صورت الکترونیکی ثبت و بیمار در 
صورت ارجاع به مراکز درمانی و تخصصی حتی در مراکز درمانی استان به صورت الکترونیکی ارجاع و نوبت دهی و خدمات دهی به صورت کاغذی حذف می شود. معاون بهداشت و درمان 

با سالم و تشکر از زحمات شهردار محترم که فضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حاشیه نشست توجیهی دهیاران نهبندان گفت : طرح نظام ارجاع  پرونده های الکترونیک پزشکی به صورت پایلوت و با موفقیت در سرایان اجرا شده است.
شهر رو متحول نموده اند ولی الزم است یادآوری نمایم 
شهرکی به نام امام علی علیه السالم نیز وجود دارد که 
مانند خود حضرت مظلوم واقع شده است و هیچ گونه 
خدمات شهری در آن نیست. نبود نانوایی،  بازارچه،  
پارک،  سرویس اتوبوس و حتی نام گذاری خیابان ها 
و کوچه ها و... از طرفی فضای سبز که با زحمت زیاد 
به بهره برداری رسید اما به علت آبیاری نکردن در حال 
خشک شدن است چه کسی جوابگوی قتل درختان 
است؟ مقصر کیست؟ به ساکنان رحم نمی کنید به 

درختان و فضای سبز رحم کنید.
913...070

سالم آوا ساعت 2 از آژانس ... سرویس خواستم اپراتور 
گفت فرستادم یک ربع تو هوای گرم منتظر شدم تا 
از  مشکل  خرابه  افزار  نرم  میگه  راننده  اومد  ماشین 
باالست واقعا کسی نیست رسیدگی کنه چرا با اعصاب 
سرویس  بگین  راحت  کنید  می  بازی  مردم  روان  و 
نداریم هم پول بدیم هم تو هوای گرم اذیت بشیم این 
رفتار خداپسندانه است؟  مسئول محترم رسیدگی کنید.
935...464
آوای عزیز سالم لطفا به گوش شهردار و اداره برق 
برسان آیا جاده سالمت حد فاصل میدان سفیر امید 
و میدان آوینی فقط در ایام ماه مبارک رمضان بعد از 
افطار محل پیاده روی مردم بوده؟ اکنون نورافکن ها 
خاموش و بعضی وسایل ورزشی هم شکسته و غیر 
تونیم  می  دیگه  که  ورزش  باشد  می  استفاده  قابل 
بکنیم حاال گردش و کمبود فراوان فضای سبز که 

بماند!!! لطفا رسیدگی فرمایید  
915...827
اینکه  با توجه به  سالم. صبح شما بخیر. خدا قوت. 
بیرجند به عنوان پاکیزه ترین شهر معرفی شده. حضور 
شما بگم در منطقه الهیه بیرجند، الهیه 1 یا بین امیدیه 
2و 4 مقابل تعاونی مسکونی دادگستری بیشتر از چند 

روز هست وضع بهداشت پیاده رو مناسب نیست واقعا
ارسالی به تلگرام آوا

سالم. نیروگاه برق قدیم غفاری رو بروید و ببینید. برسر 
درختان بی زبان چی آمده. بخدا دشمن با فضای سبز و 
طبیعت این کار رو نمیکنه. الاقل جایگزین نهال برای  

نسل آیندتان بکارید. وای برما
915...955

آقای مدیر کل محترم که دستور میدین که هردانش 
آموز در محله خودش ثبت نام کنند. ما محله الهیه و 

مجیدیه بایدکجا ثبت نام کنیم؟
935...230
سالم. مسئوالن ساختن یک سوله نگهداری محصوالت 
کشاورزی چقدر مجوز الزم داره که تا دو تا استعالم رو 

می گیریم دوباره مجوزاش عوض میشه؟
915...234
سالم آوا با توجه به خاکی بودن بعضی کوچه های 
آسفالت  پیگیری جهت  لطفا  ظفر  و  پیروزی  خیابان 

خیابان پیروزی و انتهای ظفر 16 انجام شود با تشکر
915...318
باسالم روزنامه آوا لطفا به مسئوالن بیمارستان ... بگین 
انجام میده کنار در  آبگرمکن  آبسردکن که کار  اون 
درمانگاه هست جمع کنند چون ما آب سردی از اون 

دستگاه نمی بینیم لطفا بگین چرا پیگیری نمیشه
915...241
 18 تخصیص  بابت  بیرجند  مردم  ما  تشکر  مراتب 
دستگاه اتوبوس و 5 دستگاه مینی بوس درون شهری  
بالغ بر 20 میلیارد تومان  از دولت عزیز. استاندار محترم 
.شهردار و ریاست سازمان اتوبوسرانی و همکارانشان  
را داریم و از زحمات تک تکشان سپاسگزاریم به امید 

آبادانی بهتر شهرمان
938...491

نسرین کاری - پاراگالیدینگ رشته ورزشی مفرح و شامل مجموعه ورزش های 
هوایی ازجمله پاراگالیدر است که این رشته خود نیز در رشته های آکروباسی 
و مسافت در سطح قهرمانی جهان برگزار می شود. تاریخچه پرواز با پاراگالیدر 
از اروپا آغاز شد و در زمان جنگ جهانی دوم چترهایی با کاربرد نظامی طراحی 
کردند اما سازمان »ناسا« امریکا موجبات پیشرفت این ورزش را فراهم کرد 
و تحقیقات زیادی انجام شد. تا سال 2009 پاراگالیدر آن چنان که باید ازنظر 
امنیت و کارایی قابل اعتماد نبود اما سال 2010 اوضاع خیلی بهتر شد و 2014 
اما انقالبی در پاراگالیدر به وجود آمد و پاراگالیدرهایی تولید شد که از امنیت و 

کارایی بسیار زیادی برخوردار بودند
ورزش مفرح و نشاط آور پاراگالید این روزها عالقه مندان زیادی را به سوی 
خود جلب کرده است. چندین سال است که جوانان ورزشکار در این رشته با 
صرف هزینه های شخصی و یادگیری آموزش های الزم در مراکز اصلی این 

رشته، مشتاق راه اندازی سایت هوایی در استان هستند.  

از بچگی به ورزش های هیجانی عالقه مند بودم

مهدی هادی نیا مربی و خلبان پاراگالیدر در خراسان جنوبی  که 40 سال سن 
دارد ولی به دلیل ورزش از کودکی و روحیه شاد و پر انرژی اش بسیار کمتر از 
سنش دیده می شود،  در گفتگو با خبرنگار آوا، اظهار می کند: از بچگی ورزش های 
گوناگونی چون بوکس، وشو، فوتبال، ژیمناستیک، شنا، کونگ فو و بدنسازی را را 
 تجربه کردم، همچنین  عنوان مربیگری کونگ فو را  هم دارم که در این رشته

قهرمانی های متعددی نیز دارم. وی با اشاره به اینکه تمام این ورزش ها  نتوانست 
حس شور و  هیجان مرا ارضا کند می افزاید:  بعد از مطالعه و تحقیق به ورزش 
هوایی پاراگالیدار عالقمند شدم.  به گفته وی هزینه های بسیار زیادی را برای 
آموزش در شمال کشور نیز کردم تا بتوانم به سطح پیشرفته این رشته برسم.  
گواهینامه های متعددی در این خصوص گرفتم و از طرف  رئیس هیئت های 
انجمن های ورزشی  آقای علیزاده  به عنوان سرپرست ورزش های هوایی استان 

از طرف انجمن ورزشهای هوایی کشور معرفی شدم. 

وی یادآور می شود: پاراگالیدر در معنای لغوی چتر ُسرنده نام  دارد و این بدان 
معناست که همواره در حال سرخوردن به سمت پایین می باشد که البته بعد 
از تیک آف از یک سایت امن در بلندی می توان از توده های هوای گرم باال 
آن  درون  با چرخیدن  و  کرد  استفاده  نامرئی هستند  که  ترمال  نام  به  رونده 
همچون عقاب ارتفاع گرفت. ورزشکار هم استانی تاکید می کند: مکان سایت 
باید جایی باشد که از لحاظ امنیتی صد در صد تایید شده باشد که در بیرجند 
باالی آبشار چهارده مشرف به شهر توسط کارشناس انجمن هوایی کشور تایید 
شده ولی افسوس که جاده دسترسی ندارد که همکاری زیاد مسئوالن شهر را 
می طلبد. وی می افزاید: چنانچه این سایت راه اندازی شود بهترین مسابقات 

مسافت و جشنواره ها را می توان دربیرجند برگزار کرد.

 هوا در بیرجند نسبت به شمال رقیق تراست  
و خلبانان حرفه ای تری می طلبد

مربی پاراگالیدر در خراسان جنوبی  بیان می کند: از طرفی به دلیل ارتفاع  هزار 
و 520 متری بیرجند از سطح دریای آزاد هوای اینجا نسبت به شمال رقیق تر 
و چگالی کمتری دارد در نتیجه خلبانان حرفه ای تری را می طلبد. وی اظهار 
می کند: 3 سال  است هر ماه اعضای تیم و باشگاه هوانوردی ققنوس مسیر 
1200 تا 1500 کیلومتری شمال کشور را برای پرواز طی می کنیم تا از امنیت 
باالتری برخوردار باشیم .  هادی نیا با اشاره به اینکه از ابتدایی که باشگاه را 
استاد  افزاید:  می  ام  بوده  پاراگالیدر  مربیگری  گرفتن  در شرف  کردیم  ثبت 
مهدی فیضی از مربیان بزرگ و به نام مشهد تیم ققنوس را حمایت و مربی 
گری می کند. وی ادامه می دهد: اکنون این ورزش 25 شاگرد دارد که موفق 
به گرفتن 5 گواهینامه خلبانی شده اند. دو نفر از خلبانان بنام سمیه زنگویی 
)نایب رئیس بانوان استان ( و تهمینه کیانی خلبانان زن پاراگالیدر استان هستند 

که گواهینامنه نوایس )مستقل( آنها صادر شده و در دوره اینترمدیت هستند. 
وی تاکید می کند: سانحه های پاراگالیدر بیشتر مربوط به خطای فردی خلبان 
است. مسیر تکامل در این رشته یک مسیر 2 تا 3 ساله است، ولی تازه کارها یا 

این را نمی دانند یا زیاد از حد اعتماد به نفس دارند.

پاراگالیدر ورزشی که باید
 پله پله آموزش ها را جلو رفت

این ورزشکار هم استانی با بیان اینکه اکنون ورزشکاران مستقل شده اند و 
خوشبختانه پروازهایشان زیاد شده است ادامه می دهد: هنوز تجهیزات زیادی 
نیاز داریم و باید حمایت شویم.  به گفته هادی نیا خلبان پاراگالیدر آهسته 
و  )مستقل(  نوایس  مبتدی،  دوره  ابتدا  کند.  می  پیشرفت  تمرین  با  آهسته 
اینترمدیت )متوسطه( را طی می کند. بعد از این دوره نوبت به دوره امنیت پرواز 

یا SIV  می رسد که تحت نظر مربی مجرب روی سطح دریا انجام می شود.
وی  با اشاره به اینکه در دوره امنیت پرواز خلبان روی دریا و در ارتفاع مناسب 
تمامی شرایط بحرانی را برای خود بوجود می آورد و سپس با کمک مربی شروع 
به ریکاوری می کند، می افزاید:  انواع مانورهای کاهش ارتفاع را تمرین می 
کند که دروضع بحرانی از آنها استفاده کند.  وی با بیان اینکه پس از گذشتن از 
این مراحل خلبان وارد مرحله آزمون ادونس یا پیشرفته می شود ادامه می دهد:  
چنانچه  مربی موفق شود این مرحله را با موفقیت سپری کند می تواند در آزمون 
ورودی مربی گری شرکت کرده و در صورت قبولی در دوره حضور یابد. برای 
خلبانی این ورزش هوایی بسیار تمرین الزم است تا به درجه مربی گری برسید.

مربی ورزش هوایی تاکید می کند: این سخت گیری ها برای این است که 

جان انسان ها در دست شماست. هادی نیا با بیان اینکه مجوزش از ورزش و 
جوانان است می افزاید: با کمک استاد مهدی فیضی و بچه های بیرجند باشگاه 
ققنوس را راه اندازی کردیم و اکنون کالس های آموزش تئوری و زمینی داریم 
و پرواز بلند در شمال کشور انجام می شود. ماهانه به سایت رامیان، ترسه و 
مهدیرجه در شمال کشور می رویم. وی ادامه می دهد: فصل زمستان و پاییز 
شرایط مناسبی برای پرواز در استان وجود دارد. برخالف تصور اینکه پاراگالیدر 

ورزش هزینه بری می باشد،  این ورزش از آن عاشقان پرواز است و به نسبت 
بقیه وسیله های پروازی بسیار مناسب تر است. 

برای پروازهای تفریحی دو نفره باید 
موتوری قوی با توانایی باال تهیه کرد 

وی با اشاره به اینکه قصد داریم پروازهای تفریحی دو نفره و موتوری راه بیندازیم 
تاکید می کند: برای این موضوع نیاز به خرید موتور قوی با توانایی باال داریم. مربی 
پاراگالیدر استان ادامه می دهد: چند سال پیش برای این کار با معرفی میراث 
فرهنگی به کارآفرینی امید درخواست صد میلیون وام کردیم که متاسفانه با تمام 
دوندگی ها موفق به گرفتن وام نشدیم.  وی  خاطر نشان کرد: آن زمان این موتور 
120 میلیون تومان بود و می خواستیم باقی آن را  خودمان پرداخت کنیم ولی از هیچ 

جایی حمایت نشدیم. ورزشکار هم استانی با گالیه از اینکه اکنون این وسیله باالی 
300 میلیون تومان است ادامه داد: با آوردن این وسیله به این شهر می توان ورزش 
و تفریح و گردشگری را در کنار هم رونق بخشید.وی با اشاره به اینکه  ما وامی می 
خواهیم که خودمان آن را پرداخت کنیم. فقط درخواست مدتی تنفس داریم، یادآور 
می شود:  متاسفانه  وام های کالنی در بخش های کشاورزی و صنعت پرداخت 
می شود ولی  برای این کار که موجب رونق استان است سنگ اندازی می کنند. 

ورزشی هم برای تفریح، هم مهار 
جوانان پرشور و هم رونق گردشگری

هادی نیا با بیان اینکه ورزش پاراگالیدر نه فقط برای تفریح و رونق گردشگری مفید 
است می افزاید: در تمام همایش ها و گردهمایی ها و حتی راهپیمایی ها و مانورها 

می توانند خلبانان این ورزش به هنرنمایی بپردازند. 
وی تاکید می کند:اکنون راه برای آموزش و پیشرفت در این رشته باز شده و برای زن 
و مرد و جوانان محدودیتی ندارد مگر مشکالت جسمی و قلبی جدی داشته باشند. 
وی خاطر نشان می کند: این ورزش هم برای تفریح و هم برای مهار شور و نشاط 
جوانان ارزشمند است از طرفی قطعا باعث رونق گردشگری در استان خواهد شد. 
وی ابراز امیدواری می کند:  روزی  را شاهد این باشیم که آسمان بیرجند و خراسان 

جنوبی پر از بالهای رنگارنگ با خلبانان بسیار باشد.

پرواز ققنوس ها بر فراز خراسان جنوبی
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نیازمند وام مناسب برای راه اندازی پروازهای تفریحی دو نفره این  ورزش هیجان انگیز هستیم

گفتگوی اختصاصی آوا با مهدی هادی نیاخلبان دوره پیشرفته  پاراگالیدر

باقران )سهامی خاص( در تاریخ 1398/03/25 به شماره ثبت 5981 به شناسه ملی  تاسیس شرکت سه گل پالستیک 
14008392241 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت:تولید کلیه محصوالت پلیمری شامل نایلون پی وی سی - پی بی تی - پی ای تی - پی ای - پی پی در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان کاهشنگ ، آبادی منطقه ویژه اقتصادی، منطقه ویژه ، واحد11 ، جاده ))بیرجند 
کیلومتر9جاده اسدیه(( ، بلوار ))بزرگراه شهیدکالنتری(( ، پالک 0 ، طبقه همکف، کدپستی 9739183911 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 293439 مورخ 1398/02/23 نزد بانک ملی ایران شعبه حکیم 
نزاری با کد 9023 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم سکینه برزگانی به شماره ملی 0652475681 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای مصطفی کارگر به شماره ملی 0653121113 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم آذر درویشی به شماره ملی 0653192797 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مصطفی کارگر )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای امین چهکندی نژاد به شماره ملی 0640286712 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه چهکندی نژاد به شماره ملی 0640693342 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)502321(

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
به دلیل عملیات بهینه سازی تجهیزات مخابراتی،تلفن های ثابت

 با پیش شماره های 3222 و 3223 در بیرجند و تلفن های ثابت 
 با پیش شماره 32666 در شهرستان سربیشه در تاریخ 98/03/30 
از ساعت 00 بامداد الی 7 صبح قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.



موفقیت و انرژی

خواندن حافظه افراد

برای موفقیت درامتحانات
 مدیریت زمان ضروری است

برای موفقیت در امتحانات باید خوب مطالعه کنید، 
ولی نه اینکه بدون مدیریت کردن زمان به سمت 
کتاب ها شیرجه! بروید و شروع به خواندن کنید. 
باید برای مطالعه برای امتحانات طرح و نقشه داشته 
باشید، جدول یا نموداری رسم کنید و به طور دقیق 
مشخص کنید که چه اهدافی دارید، برای رسیدن به 
این اهداف چقدر مطالعه و با چه کیفیتی نیاز است؟

دارد،  تفاوت  دیگر  فرد  با  فرد  هر  اهداف  مسلما 
یک نفر برای شاگرد اول شدن درس می خواند 
و دیگری برای رهایی از تجدیدی! پس مشخص 
کردن هدف اولین و مهمترین گام برای مدیریت 
کردن زمان است تا برای رسیدن به نتیجه مثبت 

وقت کم نیاورید و استرس نگیرید. 

زنان می توانندحافظه افراد را بخوانند

طی تحقیقات صورت گرفته، ژن خاصی در خانم ها 
توانایی آنها را برای خواندن احساسات و ذهن افراد باال 
می برد.  طبق تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران 
رقابتی برای اولین بار حدود ۲۰ سال پیش به مرحله 
ذهن  خواندن  توانایی  داد  نشان  که  رسید  اجرایی 
بقیه افراد توسط زن ها به واسطه یک ژن خاص بر 
روی DNA  انجام می شود  و باعث می شود زنان 
نسبت به مردان بیشتر از این توانایی برخوردار باشند. 
محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار کردند 
که “خواندن ذهن از روی چشم” نام داشت که طی 
این آزمایش تصویری از چشم های مختلف در مقابل 
شرکت کنندگان قرار گرفت تا به تشخیص حالت ها و 
احساسات افراد بپردازند. این پژوهش نشان داد که افراد 
فورا می توانند با نگاه کردن به چشم دیگران ذهن و 
احساسات آنها را بخوانند. در این پژوهش مشخص شد 
توانایی برخی افراد در این کار از سایرین بیشتر بوده و 

زنان دارای متوسط نمره بهتری هستند. 
شرکت  همکاری  با  زمینه  این  در  جدیدی  آزمون 
بیوتکنولوژی بر روی ۸۹ هزار نفر در سراسر جهان 
صورت گرفت که باز هم در این آزمون زنان متوسط 
نمره بهتری نسبت به مردان داشتند و این موضوع 
روی  بر  مخصوص  ژن  حضور  که  می دهد  نشان 
کرده  ایجاد  آن ها  در  را  توانایی  این  زنان،   DNA
این  که  باورند  این  بر  پژوهش  این  است.محققان 
کار یک گام مهم رو به جلو در حوزه علوم اعصاب 
اجتماعی بوده و به تکمیل اینکه چه چیزی سبب تنوع 
در همدلی شناختی می شود، کمک می کند. به طور 
خاص، تنوع ژنتیکی در کروموزوم ۳ در زنان به شدت 
با توانایی خواندن ذهن مرتبط است و جالب توجه 
است اینکه عملکرد مردان در این آزمون با ژن هایی 

در منطقه خاصی از کروموزوم ۳ در ارتباط نبود.

به جای چیپس
 این میوه را بخورید

مصرف موز و کاهش استفاده از تنقالتی مثل چیپس می 
تواند به پیشگیری از هزاران مرگی کمک کند که بر اثر 
سکته رخ می دهد. میوه های غنی از پتاسیم و کاهش 

میزان مصرف نمک در غذاهایی چون چیپس می تواند 
به کاهش فشار خون کمک کند. افرادی که میزان جذب 
پتاسیم در بدن آنها باال ست تا ۲4 درصد با کاهش خطر 
حمله قلبی رو به رو هستند اما پتاسیم ممکن است به 
سالخوردگان صدمه بزند و کلیه های آنها از توانایی کافی 

برای از بین بردن پتاسیم از خون آنها برخوردار نباشد.

مضرات زیاد 
هندوانه خوردن

هندوانه جزو بهترین میوه های فصل تابستان است. این 
میوه سرشار از ویتامین های گوناگون، سیترولین و پتاسیم 
است. با این حال همانند دیگر مواد غذایی در صورت 

افراط در مصرف، می تواند اثرات منفی روی بدن بگذارد؛ 
خوردن هندوانه برای افراد سرد مزاج و کسانی که دارای 
معده سرد هستند مضر است زیرا سبب ازدیاد سردی 
در بدن یا معده می شود و خطر ضعف هاضمه را به 
 دنبال دارد که ضعف هاضمه سبب بسیاری از بیماری ها

 به خصوص ضعف و درد مفاصل است. 

یک سبزی معروف 
و این همه ضرر

آن  نفی شده و مصرف خوراکی  به شدت  شاهی 
اصال توصیه نمی شود، عوارض شاهی در منابع طب 
سنتی بادزاست، همچنین شاهی باعث ایجاد سردرد، 

تاریکی  سر،  سنگینی  دماغ،  خون  التهاب،  قولنج، 
فساد  جذام،  پیس،  و  لک  عروق،  گرفتگی  چشم، 
دستگاه گوارش می شود عالوه بر این برای صفرا و 
خون مضر است، همچنین باعث ایجاد تب و داغی 
کف دست و پا، موجب بدبویی دهان، بدبویی بدن و 

بدبویی ادرار می شود.

تنها ورزشی که 
هوش تان را زیاد می کند

ورزش های هوازی باعث افزایش میزان نورون های 
مغزی در ناحیه هیپوکامپ می شوند. ورزش هوازی با 
شدت باال حتی در یک بازه زمانی کوتاه می تواند باعث 

تقویت قوه ادراک و یادگیری در افراد شود. از جمله 
مزایای ورزش دو، افزایش اثربخشی بر بخش های مغز 

حتی در دوران بزرگسالی و سالمندی در افراد است.
انجام ورزش های هوازی از جمله دو را در زمان هایی 
که افراد به سطح تمرکز باال احتیاج دارند مثل هنگام 

امتحانات، مصاحبه شغلی  سودمند می دانند. 

سفید کردن دندان ها
 در کمتر از سه دقیقه

راهکار شگفت انگیز و ساده که به کمک آن بتوانید در ۳ 
دقیقه  دندان های خود را سفید کنید. مواد مورد نیاز جوش 
شیرین و لیمو ترش است . فقط کافی است که یک قاشق 

جوش شیرین را در ظرفی ریخته و آن را در ته ظرف 
پخش کنید .لیموها را برش زده و کم کم قطره قطره به 
جوش شیرین اضافه کرده و با هم ترکیب کنید در ابتدا 
مخلوط کف می کند تا جای ممکن مخلوط لیمو و چوش 
شیرین را هم بزنید  پس از آماده شدن ترکیب را با انگشت 

یا پد بر روی دندان های خود بمالید. 

طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی شمار کودکان مبتال به چاقی یا اضافه وزن به شدت افزایش یافته است. 
متاسفانه از همان بدو تولد تغذیه ناسالم یکی از علل چاقی کودکان به حساب می آید. به گفته محققان کودکانی که 
به جای شیرخشک از شیر مادر تغذیه می کنند، به ندرت از چاقی یا اضافه وزن رنج می برند. صرف غذاهایی مانند 
همبرگر، پیتزا، سیب زمینی و همچنین شیرینی و شکالت و نوشابه های شیرین نیز سبب افزایش وزن در کودکان 
است.همچنین بد خوابی و کم خوابی نیز می تواند از علل چاقی در گروه سنی ۹تا ۱۱سال باشد.بنابراین یکی از راه های 
موثر و ضروری درمان چاقی در کودکان استفاده از یک رژیم غذایی متعادل در ساعات معین و منظم است. یک موسسه 
تحقیقاتی تغذیه کودکان استفاده از نوشیدنی های کم کالری و بدون کالری را، در کنار مواد غذایی گیاهی کافی مانند 

سبزی و میوه، توصیه می کند

محققان دریافتند ترکیب موجود در میوه هایی مانند انار با روند پیری مبارزه می کند. از آنجایی که پیری یکی از عوامل 
اصلی بروز بیماری هاست، هدف قرار دادن این فرآیند می تواند به درمان بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک 
کند؛ از همین رو محققان گام هایی  به سمت این هدف برداشتند و در آزمایشات بالینی انسانی نشان دادند که نوعی 
ترکیب در برخی میوه ها از روند پیری جلوگیری می کند و هیچ عوارض جانبی ندارد. به نظر می رسد که این ترکیب 
با بهبود عملکرد میتوکندری )بخشی از سلول که انرژی تولید می کند( از پیری جلوگیری می کند. این ترکیب به طور 
طبیعی در هیچ غذایی یافت نمی شود. محققان پس از تهیه این ترکیب، آن را در دوزهای مختلف خوراکی به گروهی 
متشکل از ۶۰ سالمند دادند. امید است که این ترکیب بتواند از کاهش حجم ماهیچه های اسکلتی که به طور طبیعی با 

افزایش سن اتفاق می افتد، جلوگیری کند.

میوه ای که جوانی را حفظ می کندسالمت کودکان چاق در خطر است

به دنبال هر ۳۰ تا 5۰ دقیقه مطالعه، ۱۰ دقیقه استراحت پیشنهاد 
می شود. اگرچه این زمان بندی الزاما نباید با همین ظرافت دنبال 
شود اما بهتر است برای طول مدت مطالعه و استراحت خود یک 
محدودیت زمانی تعیین کنید. از این زمان های استراحت برای 

ورزش یا تغذیه استفاده کنید. 
محدود کردن موضوعاتی که موجب حواس پرتی می شوند: جایی 
را برای درس خواندن انتخاب کنید که بتوانید بهتر روی جزوه ها 
و درس ها متمرکز شوید و هنگام درس خواندن در محیطی باشید 

که در افزایش تمرکز بیشتر به شما کمک کند. 
عجله ممنوع: یادگیری با شتاب و تندخوانی یکی از کم اثرترین 

شیوه های یادگیری است وقتی شش ساعت پشت سرهم و با 
شتاب درس می خوانید و به جلسه امتحان می روید احتمال اینکه 

بیشتر چیزهایی را که خوانده اید به خاطر نیاورید، بیشتر است.
خواب کافی: جوانان بالغ روزانه به ۹ الی ۱۰ ساعت خواب نیاز 
دارند. مطالعات نشان می دهد در صورتی که هشت ساعت 
بخوابید و تا دیروقت بیدار نمانید، حافظه شما بهتر عمل می کند. 
مغز انسان بر اثر اختالل خواب آسیب می بیند زیرا خواب زمانی 
است که مغز خود را ترمیم و بازسازی می کند. مغز شما پس از 
دریافت اطالعات درسی نیاز به بازسازی دارد و خوابیدن تنها راه 

موثر برای این مسئله است.

نظم و سازماندهی: بسیاری از مهارت ها بدون زمان بندی و نظم 
تقویت نمی شوند. مهارت زمان بندی و نظم کمک می کند تا 
به طور موثر تمام برنامه های تحصیلی خود را منظم و اجرا کنید. 
با زمان بندی مناسب می توان به خوبی فعالیت های تحقیقی را 

گردآوری و اجرا کرد. 
کارِ گروهی: مهارت انجام کارِ گروهی به شما این امکان را می دهد تا 
بتوانید با افرادی که در انتخاب آنها نقشی نداشته اید به راحتی کار کنید.
این مهارت های ساده نقش بسیار مهمی دارند زیرا می توانند به شما 
کمک کنند تا خود را با شرایط گوناگون تطبیق دهید و در امر تحصیل 

خود به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کنید.

رمز موفق شدن در امتحانات با رعایت چند کار ساده

آیه روز

و آنگاه که آن ]لحظه موعود[ را نزدیک ببینند چهره  های کسانی که کافر شده  اند در هم رود و گفته شود 
این است همان چیزی که آن را فرا می  خواندید. )سوره ملک/ آیه ۲۷(

سخن روز

وقتی یکی از درهای خوشبختی بسته می شود، در دیگری باز می شود، ولی اکثر ما آنقدر به در بسته خیره 
می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم. )هلن کلر(

چهارشنبه   *۲۹  خرداد  ۱۳۹۸ * شماره ۴۳۷۵ 
4

شماره ۴۳۷۵                        

4
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۹۵۳
۸۷

4۲۶۳
۷۱

۶۷۹
۲۵۶۷

۸
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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۳۵۶۲۷۱4۸۹

۸4۲۵۶۹۱۷۳

۷۹۱۳۸4۶۵۲

جدول سودکو

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

3243۵۶8۶ - 093۶۵237014-091۵70۶3220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / 091۵8۶24439- جانی

یک قطعه باغ حدود ۵۰۰ متر با آب
 و دارای درختان زردآلو، سیب، 

گردو، توت و... واقع در دره 
نوفرست به قیمت ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

به فروش می رسد.  ۰۹۱۰۱۰۹۸۱۸۶

مزرعه ای حدود ۲ هکتار واقع در 
شرق کشمان نوفرست دارای 
حدود ۲۰۰ اصله نهال عناب ، ۱۵۰ 
اصله نهال زرشک ، ۶۰ اصله نهال 

بادام و تعدادی نهال انار و ...
 با لوله کشی آب قطره ای

 و دارای آب انبار بیش از ۵۰۰ 
متر مکعب به فروش می رسد.
قیمت به صورت کارشناسی

 و توافقی    ۰۹۱۰۱۰۹۸۱۸۶

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار حرفه 
مهندسی معدن با شماره ۲۹۱۵۱۵ مورخ 

۸۶/۳/۲۷ متعلق به آقای غالمرضا فتوحی 
راد دارای شناسنامه به شماره ۲ صادره 
از بیرجند متولد ۱۳۴۴ با شماره عضویت 

۲۹۱۵۱۵ در نظام مهندسی معدن
 استان خراسان جنوبی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
091۵۵۶۵82۶8 - 091۵۶۶93۵1۵ 

نقد و اقساط

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
091۵1۶۵2۶00-32447110

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

عسل طبیعی باقران بیرجند
 از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه       
  مفتح ۲۹ - پالک ۶۸ 

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
091۵۵۶29۶83 -091۵1۶1377۶

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: 9/30 صبح 
الی 12/30و  17/30 الی  22 

آدرس دفتر: نبش توحید 
42- تقاطع محالتی

به یک نیروی خانم جهت فروشندگی 
به صورت تمام وقت نیازمندیم. 

0۵۶32234۶81-091۵۶۶۶8438

استخدام نگهبان کارگاه ساختمانی 
واقع در شهر مشهد با حقوق ماهیانه 
1/۵00 میلیون    093۶۵1242۶1

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

طالقانی 2- ساختمان آلما طبقه دوم -واحد 204
3221373۵

به یک نفر خانم طراح آشنا 
به فتوشاپ جهت کار

 در روزنامه  نیازمندیم.
تلفن تماس:

 32224۵82 
داخلی 201

به 2 کارگر ساده آقا جهت کار در 
لبنیات سنتی قائم نیازمندیم. 
آدرس: مدرس - باهنر غربی  
نبش چهار راه شهید نوربخش
ساعت مراجعه : 10-8 صبح

تلفن تماس:
09037080144 

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

L.E.D و فلکس

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

آدرس: خیابان شهدا - شهدا ۳
۳۲۲۳0۲۵۱ - 0۹۱۵۱۶۱4۲۸۷- 0۹۹04۸۶۹۹۷۱ 

اتبلوسازی عابدپور

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

*طی مراسمی، دکتر مهدی اخگری به عنوان رئیس 
دانشگاه پیام نور مرکز فردوس منصوب شد. 

*فرماندار سرایان گفت: ۷۰۲ واحد مسکونی از محل 
طرح احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان 
خراسان جنوبی در این شهرستان ساخته می شود. 
*مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خراسان جنوبی گفت: تابستان امسال ۸۴ هزار کودک 
و نوجوان استان در قالب برنامه های اوقات فراغت زیر 

چتر حمایتی این کانون قرار می گیرند.
*به گفته کارشناس هواشناسی برای امروز در استان 
گاهی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه از 
توسعه پوشش گیاهی در شاسکوه با اجرای سازه های 

آبخیزداری خبر داد.
*دو طرح آبیاری کم فشار و تحت فشار در بخش 

کشاورزی  شهرستان سربیشه به بهره برداری رسید

اخبار کوتاه

 گام های بیابان در
 استان بلند تر شد

محمودآبادی- خراسان جنوبی از سال 93 تا کنون 
بیابانی تر شده است.داستان بیابانی شدن ایران دیر 
زمانی است که نقل همه ی محافل علمی و غیر 
علمی داخل و خارج از کشور شده است. ایران از نظر 
توسعه بیابان در ردیف 5 کشور نخست جهان قرار دارد، 
روزانه۴۰ هکتار از مراتع و جنگلهای کشور تخریب و 
به بیابان تبدیل می شود ، فرسایش خاک ساالنه ۲۰ 
تن خاک در هکتار عرصه های منابع طبیعی ایران را 
به سرعت در مسیر بیابانی شدن پیش می برد.  عوامل 
انسانی بیابان زا از قبیل افزایش جمعیت، چرای مفرط، 
برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، آلودگی 
از طریق پساب های صنعتی،  آب های زیرزمینی 
شهری و کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، برداشت 
غیر اصولی معادن سطحی، مدیریت نامناسب مراتع 
و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی، از عوامل 
تاثیرگذار در تشدید پدیده بیابانزایی در ایران است.

آمارها نشان می دهد ایران با ۲.۱ درصد خشکی 
های جهان، 3.۰۸ درصد مناطق بیابانی جهان را در 
خود جای داده است، 6۱ درصد از مساحت کشور 
در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد که 3.۱ برابر 
درصد جهانی است.  ۲۰ میلیون هکتار از اکوسیستم 
بیابان تحت تأثیر فرسایش بادی است. از این مقدار 
6.۴  میلیون هکتار در محدوده کانون های بحرانی 
است که در ۱۸۲ منطقه، 9۷ شهرستان و ۱۸ استان 
پراکنده است. چنین شرایطی باعث شده که بیش از 
۲۰ درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل 
دهند،اکنون سرانه بیابان در کشور نیم هکتار است، 
در حالیکه سرانه جهانی آن ۰.۲۲ هکتار است.مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی این 
آمار را برای خراسان جنوبی بسیار نگران کننده تر 
عنوان می کند. طبق آماری که نصرآبادی ارائه می 
دهد از سال 93 تا کنون کانون های بحرانی استان 
از ۲۸ کانون به 35 کانون آفزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بادهای ۱۲۰ روزه حاال ۱۸۰ روزه شده 
است و در حال حاضر از تمام مساحت استان بیش از  
5 میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادي قرار دارد که 
رشد 6۸ درصدی یافته است.نصرآبادی افزود : بیش از 
۲ میلیون هکتار از مساحت استان نیز جزو کانون هاي 
بحراني فرسایش بادي است. که نسبت به سال 93 
تاکنون 5۴ درصد رشد داشته است.به نظر می رسد در 
مساله بیابان زدایی اگر همه دست به دست هم ندهیم 
به این زودی ها در رقابت با بیابانی شدن نخواهیم 
توانست به تعادل برسیم. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

۷۴ باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در خراسان جنوبی متالشی شد
گروه خبر-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بااشاره به 
متالشی شدن ۷۴ باند توزیع و تهیه مواد مخدر طی 
سال گذشته، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 
بیش از 9 تن مواد مخدر در استان کشف شد.نماینده 
در  باید  جامعه  آحاد  و  مسئوالن  گفت:  فقیه  ولی 
پیشگیری از مواد مخدر همکاری شفاف داشته باشند 
در غیر اینصورت اگر دشمن بر جامعه مسلط شد، اراده 
و غیرت جوانان را از بین خواهد برد.حجت االسالم 
عبادی روز سه شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان ستاد 
مبارزه به مواد مخدر افزود: تنها راه مقابله با دشمن در 
هر زمینه ای مقاومت است که در این زمینه نیروی 
محبوب انتظامی وظایف خود را در راستای مبارزه با 

مواد مخدر به درستی انجام می دهد.
وی بیان کرد: نیروی انتظامی مسئولیت های مختلفی 
دارد که یکی از آنها مبارزه با مواد مخدر است و این 
مساله فقط مربوط به کشور و مسلمانان نیست بلکه 
پیش از همه چیز نقش انسانی دارد.امام جمعه بیرجند 
اظهار کرد: مشاهد می کنید دشمن با انواع و ابزار مواد 
مخدر، روان گردان، الکلی و سایر شاخصه انسانی 

انسان را ضایع می کنند و آن اراده است.وی عنوان 
کرد: تمام این اقدامات برای تسلط است، تسلط بر 
جامعه ای که بی اراده، بی ایمان، بی مقاومت و بی 

شخصیت باشد. وی ادامه داد:  از ۲۰۰ سال قبل پای 
استعمار به کشورهای اسالمی باز شد و نقشه تسلط 
همه جانبه بر کشورهای اسالمی را در سر پروراندند، 
همیشه اذعان دارند همه گزینه های روی میز است و 

این یک واقعیت است.
فرقی  میز دشمن  داد: گزینه های روی  ادامه  وی 

نمی کند و می تواند ایجاد اختالف، مواد الکلی، مواد 
مخدر، دزدی، تقلب، فضای مجازی و حقیقی و سایر 
کرد:  اظهار  ادامه  در  نیز  محمدی  باشد.سرهنگ 

قربانیان مواد مخدر از جنبه های گوناگون جسمی، 
خانوادگی، روانی و اقتصادی دچار مشکالت عدیده 
می شوند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به نقش مصرف مواد مخدر در افزایش جرائم بیان 
کرد: واقعیت ها نشان می دهد که هیچ عزم و اراده 
بین المللی جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر وجود 

تحریم های  واسطه  به  داد:  ادامه  ندارد.محمدی 
دشمن نیروی انتظامی امروزه با کمترین امکانات 
و تکنولوژی با گسترش مواد مخدر مبارزه می کند 

وی گفت: بعد از ورود متجاوزین آمریکایی به کشور 
افغانستان شاهد کشت و تولید چند برابری مواد 
مخدر در این کشور بودیم و اکنون نیز راه اندازی 
کارگاه های تولید مواد مخدر شیمیایی و صنعتی 
در افغانستان یک زنگ خطر است. وی با اشاره 
به فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال 

گذشته بیان کرد: در سال 9۷ حدود 3۸ تن انواع 
مواد مخدر در استان کشف و پنج هزار و 6۰۰  متهم 
داد:  ادامه  محمدی  شدند.  دستگیر  رابطه  این  در 
همچنین هزار و 6۰ دستگاه وسیله نقلیه قاچاقچیان 
ضبط و ۷۴ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در خراسان 

جنوبی طی سال گذشته متالشی شد.
وی با اشاره به اینکه در سه ماه نخست سال 9۸ 
نیز 9 تن انواع مواد مخدر کشف شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته 
است، افزود: متأسفانه کشفیات مواد مخدر صنعتی 
هزار و 55۰ درصد افزایش داشته است.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: همچنین 
در سه ماهه نخست سال 9۸ حدود هزار و ۴۰۰ 
نفر در زمینه مواد مخدر دستگیر شدند.محمدی با 
بیان اینکه در موضوع مواد مخدر اولویت با اقدامات 
از سبک های  یادآور شد: اطالع  پیشگیرانه است، 
با  درست  تعامل  شیوه  از  آگاهی  پروری،  فرزند 
فرزند، تقویت فعالیت های ورزشی و توسعه اقدامات 

مشاوره ای در پیشگیری از مواد مخدر مؤثر است.

صرفه جویی200 میلیون تومانی با تعمیر تجهیزات آموزشی مدارس

ایسنا- مدیرکل آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جاری با مشارکت هنر جویان هنرستان های استان بیش از ۴۰ درصد تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس به چرخه آموزش برگشته 
است و در این راستا ۲۰۰ میلیون تومان با تعمیر تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس در هزینه های آموزش و پرورش استان صرفه جویی شد. وی، با اشاره به تحقق نزدیک به 96 درصد از 
مصوبات آموزش و پرورش نهبندان در سال تحصیلی جاری، تصریح کرد: در زمان حاضر ۱۴ هنرستان استان در زمینه تعمیر، مرمت و بازسازی تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس فعالیت می کنند.

انتصابات جدید درشهرستانهای
  خراسان جنوبی

غالمی-طی احکامی جداگانه از سوی استاندار، معاون 
فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  و  ریزی  برنامه 
شهرستان سرایان و بخشدار جلگه ماژان در شهرستان 
خوسف منصوب شدند.“علیرضا خزاعي”، به عنوان 
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
شهرستان سرایان و “احمد درمحمدي مقدم” به عنوان 

بخشدار جلگه ماژان از توابع خوسف منصوب شدند.

 انتقاد معاون استاندار از 
نورپردازی نامناسب  شهر ی  

گروه خبر-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
نیست  مناسب  شهرها  نورپردازی   اینکه  بیان  با 
گفت: باید سعی شود حداکثر توان برای مناسب و 
زیباسازی شهرهای استان انجام شود.میرجعفریان در 
نشست ستاد اجرایی خدمات سفر افزود: باید فضای 
الزم برای استقرار و ماندگاری مسافر و تأخیر در 
خروج آنان از استان برای کمک به رونق گردشگری 
ایجاد شود. رئیس پلیس راه هم گفت: چهار محور 
راهی  بین  استراحتگاه  ایجاد  نیازمند  استان  اصلی 
محورهای  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  است.رضایی 
نهبندان به بیرجند، دیهوک به سمت دیگ رستم، 
محور طبس به اصفهان و محور طبس به عشق 
جاذبه  و  استراحتگاه  ایجاد  نیازمند  بردسکن  آباد- 
است. معاون گردشگری نیز با اشاره به ظرفیت های 
اقامتی استان در تابستان امسال گفت: بازارچه های 
صنایع دستی در مبادی شهرستان ها راه اندازی می 
شود. عربی با بیان اینکه مجتمع بزرگ گردشگری، 
مسافران  از  پذیرایی  آماده  فردوس  آبگرم  اقامتی 
 5۰ گردی،  بوم  واحد   3۸ همچنین  افزود:  است، 
سفره خانه سنتی و 5۰ رستوران بین راهی برای 
پذیرایی از مسافران آماده شده است.معاون اوقاف و 
امور خیریه هم گفت: در ایام تابستان ۱۰5 سوئیت و 
59۴ زائرسرا در استان آماده پذیرایی و اسکان دهی 
مسافران است. حجت االسالم عباسی بیان کرد: در 
ایام تابستان ۱۰5 سوئیت و 59۴ زائر سرا در استان 

آماده پذیرایی و اسکان دهی مسافران است.

تعداد روستاهای برخوردارازگاز 
خراسان جنوبی به۴۹2 روستا رسید

دادرس مقدم-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
گفت: با گازدار شدن ۲۰۰ روستا، تعداد روستاهای گازدار 
استان به ۴9۲ روستا معادل 6۱ درصد خانوار زیرپوشش 
افزایش یافت. هاشمی شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه 
مجمع عمومی و عادی ساالنه این شرکت در سال 9۷ 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همت و تالش کارکنان 
شرکت گاز استان و در راستای توسعه شبکه گازرسانی 
و تحقق برنامه های شرکت ملی گاز ایران، اقدامات 

ارزشمندی سال گذشته در استان انجام شده است. 

 اعزام ۳2۱ناوگان باری به جنوب
 برای حمل کاالهای اساسی

کاوش-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان از اعزام 3۲۱ دستگاه ناوگان باری 
به بنادر جنوبی کشور برای حمل کاالهای اساسی به 
استان خبر داد. گرجی  در حاشیه اعزام ناوگان ها اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت تخلیه هر چه سریعتر بنادر کشور 
و انتقال کاالها و اقالم مورد نیاز کشور به مقاصد ناوگان 
باری استان به بنادر جنوبی اعزام شدند.وی  بیان کرد: 
از این تعداد ۱۱ دستگاه ناوگان باری ادارات، ارگان ها و 
دستگاه های دولتی بوده و تعداد 3۱۱ دستگاه ناوگان 
باری به تعداد 65۲ سفر با همکاری و همراهی انجمن 
های صنفی شرکت های حمل و نقل و رانندگان استان 
هستند.وی اضافه کرد: این رانندگان کاالهایی از جمله 
سویا، دانه های روغنی، کنجاله، دام زنده، شکر و سایر 
اقالم را از بنادر چابهار، امام خمینی، بندرعباس و بوشهر 
به استان های کشور از طریق حمل و نقل باری زمینی 

استان خراسان جنوبی ارسال کردند.

  آغاز طرح تابستانه امداد و نجات
 هالل احمر از پایان خرداد 

غالمی- معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
آغاز طرح تابستانه امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان با حضور ۱۴۰ نجاتگر از 3۱ خرداد سال جاری 
خبر داد. به گزارش آوا و به نقل از روابط عمومی هالل 
احمر، اسعدزاده با بیان اینکه در راستای اجرای این 
طرح ۲3 پایگاه ثابت و پنج پایگاه موقت در محورهای 
مواصالتی و حادثه خیز استان مستقر می شوند، افزود: 
در این طرح ۱۴۰ نجاتگر با ۴6 خودرو آمبوالنس و 
خودرو نجات شبانه روزی در آمادگی کامل خواهند 
بود.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه تیم امداد و نجات هوایی آماده پوشش امدادی 
حوادث طبیعی و غیرمترقبه است، گفت: طبق آمار 
در  حادثه  گذشته، ۲۸۴   سال  تابستان  در  حوادث 
روزانه  که  گونه ای  به  داده،  رخ  استان  محورهای 

حداقل سه  حادثه را شاهد بوده ایم.

شنا در سدهای استان ممنوع

ایرنا-شرکت آب منطقه ای در اطالعیه ای اعالم 
دریاچه  در  شنا  گرما،  فصل  آغاز  به  توجه  با  کرد: 
نیز  و  آبیاری  های  کانال  بندها،  آب  سدها،  پشت 
بندهای انحرافی استان ممنوع است.، در این اطالعیه 
آمده است: این ممنوعیت به علت حفاظت از جان 
شهروندان و روستائیان و جلوگیری از غرق شدن و 
مصدومیت آنان است.در ادامه اطالعیه نوشته شده 
است: متاسفانه بی توجهی تعدادی از شهروندان به 
هشدارهای جدی شرکت آب منطقه ای، باعث شده 
که در گذشته اتفاقات ناگواری در تاسیسات آبی استان 
رخ دهد.این پیام می افزاید: شهروندان عزیز توجه 
داشته باشند تاسیسات و ابنیه آبی مانند دریاچه سدها 
مکان مناسبی برای شنا نیستند و به ویژه افراد ساکن 
در حاشیه تاسیسات آبی برای حفظ سالمت خود و 
خانواده هایشان به تابلوهای هشدار دهنده که با هدف 
اطالع رسانی از ممنوعیت شنا و نزدیک شدن به آنها 
درج شده است، توجه بیشتری داشته باشند.شرکت آب 
منطقه ای در این اطالعیه از هم استانی های عزیز 
تقاضا دارد در فصل تابستان بیشتر مواظب فرزندان 
خود باشند و با برنامه ریزی مناسب، با فرزندان خود 

برای پرکردن اوقات فراغت همکاری کنند.

 اعالم آمادگی ۳۵0مسجد 
در طرح عمران اجتماعی

مهر-مسئول بسیج سازندگی گفت: مقرر شده هر 
مسجد که ساخت خانه ای از واحدهای سیل زده را 
بر عهده می گیرد، در سامانه »عمران اجتماعی« ثبت 
شود که اطالعات35۰مسجد استان ثبت سامانه شد. 
هنری با اشاره به طرح »جهاد همبستگی ملی« بیان 
کرد: این طرح در راستای کمک به ساخت واحدهای 
مسکونی در مناطق سیل زده کشور اجرایی می شود.

وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح مقرر شده 
هر مسجد که ساخت خانه ای را بر عهده می گیرد، در 
سامانه »عمران اجتماعی« ثبت شود.هنری با بیان اینکه 
تاکنون در خراسان جنوبی اطالعات از 35۰ مسجد در 
این سامانه ثبت شده است، افزود: در سطح کشوری هم 

تاکنون بیش از سه هزار و ۱۰۰ مورد ثبت شده است.

نت
نتر

س: ای
عک

۹۰ مصوب برای قاین
گروه خبر-سفر سه روزه استاندار خراسان جنوبی به 
شهرستان قاینات که روز یکشنبه با حضور معتمدیان 
استاندار خراسان جنوبي در گلزار شهداي آرین شهر 
آغاز شده بود، پس از بازدید وي از شهرها و روستاهاي 
شهرستان و حضور در جمع مردم، دیدار با خانواده 
معظم شهداء و ایثارگران، بازدید از پروژه ها و واحدهاي 
صنعتي شهرستان و دیدار با نخبگان و همچنین حضور 
در جلسات مختلف اداري، عصر امروز با حضور استاندار 
در منزل سردار سرافراز شهید محمود کاوه و دیدار با 
خانواده این شهید بزرگوار به پایان رسید. عتمدیان، 
صبح روز یکشنبه در بدو ورود به شهرستان قاینات، 
در گلزار شهداء آرین شهر حضور پیدا کرد و ضمن 
اداي احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان هاي 
واالي آنان تجدید میثاق کرد و عصر امروز در پایان 
سفر نیز با حضور در منزل شهید بزرگوار سردار سرافراز 
شهید محمود کاوه با والده مکرمه ایشان در روستاي 
بیهود دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است؛ شهید کاوه در 
شهریور ماه ۱365 و در حین عملیات کربالي ۲ به 

افتخار شهادت نائل آمد.
 استاندار خراسان جنوبی گفت: 9۰ مصوب در راستای 
قاینات در زمینه های گوناگون  توسعه شهرستان 
آموزشی، زیرساخت ها، تامین آب و مشکالت حوزه 
تولید ابالغ می شود که تعداد زیادی از آنها تا پایان 
بامداد  معتمدیان  دارند.  اجرایی  مهلت  جاری  سال 
روز سه شنبه در نشست جمع بندی مصوبات سفر 
به شهرستان قاینات افزود: این مصوبات در قالب 
کمیته ای در استان مورد نظارت قرار خواهد گرفت 
که امیدواریم مصوبات مطرح شده در مهلت قانونی 
اجرایی شود.وی بهره برداری از فاز نخست پروژه 
فوالد قاین در سال جاری و ایجاد اشتغال برای جوانان 
بومی منطقه را از مهمترین مصوبات سفر به شهرستان 
قاین ذکر و اضافه کرد: فاز دوم این کارخانه تا پایان 
سال آینده به اتمام خواهد رسید که باید نیروهای این 
کارخانه  بومی جذب شوند تا نقش مؤثری در تأمین 

اشتغال منطقه داشته باشد.
اداره کل ورزش و جوانان استان  معتمدیان گفت: 
از محل منابع در اختیار برای تکمیل سالن ورزشی 
تیغاب تا پایان سال جاری کمک خواهد کرد و این 
اداره کل نسبت به آغاز عملیات اجرایی سالن چند 
منظوره در شهر نیمبلوک با مساعدت استانداری اقدام 
خواهد کرد.وی ادامه داد: همچنین اداره کل ورزش و 
جوانان استان با مشارکت خیران برای ساخت یک باب 
سالن ورزشی و گود باستانی در شهر خضری دشت 
بیاض اقدام کند.استاندار با بیان اینکه سه ایستگاه 
هواشناسی در شهرهای اسفدن و آرین شهر تا پایان 
سال توسط اداره کل هواشناسی و فرمانداری قاین راه 
اندازی خواهد شد، اضافه کرد: اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای و اداره کل امور عشایری نسبت 
به تسطیح و مرمت راه های عشایری شهرستان اقدام 
کنند.معتمدیان افزود: برای تأمین مسکن مناسب 
تا  شد  مقرر  شهرستان  این  عشایر  برای  مقاوم  و 
فرمانداری افراد واجد شرایط را شناسایی و بنیاد مسکن 

برای ساخت مسکن آنان اقدام کنند.
وی بیان کرد: در خصوص تأمین آب شرب روستاهای 
عشایری اداره کل امور عشایری برای تهیه طرح 
اجرایی و تأمین اعتبار آن با همکاری سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اقدام کنند و سازمان جهاد کشاورزی 
احیا و مرمت قنوات شهرستان را تا دهه فجر به اتمام 
برساند.معتمدیان عنوان کرد: مقرر شده با پیگیری 

شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی وضع 
حق آبه رودخانه اسفدن بررسی و حل شود.وی گفت: 
با توجه به آمادگی بنیاد مستضعفان برای همکاری 
در ساخت سالن ورزشی سه هزار نفری قاین، اداره 
کل ورزش و جوانان  در این خصوص پیگیری های 
الزم را انجام دهد و این اداره کل نسبت به تعیین 
تکلیف استخر شنای قاین ظرف ۴5 روز آینده اقدام 
در  جوانان   و  ورزش  کل  اداره  اقدام  کند.استاندار، 
نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی سالن ورزشی 
روستای کرغند تا بهمن سال جاری و چمن آرین شهر 
تا سه ماه آینده را از دیگر مصوبات سفر به شهرستان 
قاین ذکر کرد.معتمدیان بیان کرد: اداره کل ورزش و 
جوانان با مشارکت دهیاری و شورای اسالمی کرغند  
برای احداث چمن مصنوعی در این روستا تا پایان سال 
اقدام و همچنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای کمک 
به بخش نیمبلوک پرداخت کند و زمین چمن شهر 
نیمبلوک ظرف ماه آینده به بهره برداری برسد.وی 
عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان برای   
بهره برداری زمین چمن شهر اسفدن اقدام کند و با 
همکاری و مشارکت سالن ورزشی این شهر تا پایان 

سال جاری به بهره برداری برسد.
معتمدیان ادامه داد: کتابخانه شهر اسفدن با کمک 
3۰۰ میلیون تومانی فرمانداری تا دهه فجر امسال 
تکمیل و افتتاح می شود، همچنین مبلغ ۲ میلیارد ریال 

برای تکمیل کتابخانه روستای تیغاب توسط سازمان 
برنامه و بودجه استان در نظر گرفته شود به گفته وی 
مقرر شد برای رفع مشکالت سد بیهود، سازمان جهاد 
کشاورزی مطالعات الزم را برای اجرای پروژه در اختیار 
شرکت آب منطقه ای استان قرار دهد.استاندار افزود: 
مقرر شد با توجه به ای سی باالی آب شرب مجتمع 
آب رسانی روستای محمد آباد علم و آرین شهر با 
معرفی سرمایه گذار از سوی فرمانداری آب و فاضالب 
روستایی مجوز الزم را در اختیار سرمایه گذاران طرح 
قرار دهد، همچنین شرکت آب و فاضالب روستایی 
از  تیغاب  روستای  آب  مخزن  احداث  شروع  برای 
محل اعتبارات ملی اقدام و تا پایان امسال این طرح 

را به اتمام برسد.معتمدیان اظهار کرد: شرکت آب و 
فاضالب روستایی برای تأمین آب روستای برکوک 
از توابع بخش سده با استفاده از اعتبارات ملی اقدام 
کند.وی با بیان اینکه آماده سازی ورودی روستای 
کرغند ظرف مدت چهار ماه و زیرسازی و آسفالت 
خیابان شهید مطهری کرغند توسط اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی انجام شود، اضافه کرد: احداث 
اورژانس اجتماعی قاین توسط فرمانداری تأمین اعتبار 
شود و اداره بهزیستی شهرستان این طرح را تکمیل 
کند.معتمدیان عنوان کرد: اداره بهزیستی شهرستان  
برای تکمیل اداره بهزیستی آرین شهر تا دهه فجر 
اقدام کند و فرمانداری مبلغ 5۰ میلیون تومان برای 
تکمیل این طرح اختصاص می دهد، همچنین احداث 
بیمارستان تأمین اجتماعی قاین توسط سازمان تأمین 
اجتماعی پیگیری شود.وی بیان کرد: در باره احداث 
بیمارستان دوم قاین مقرر شد تا پیمانکار مورد نظر 
توسط دانشگاه علوم پزشکی در قالب مزایده مشخص 
شود.استانداربا اشاره به اینکه برای تسهیل صدور مجوز 
گلخانه ها در روستاها هر متقاضی که زمین و آب 
داشته باشد، جهاد کشاورزی تسهیالت را به متقاضیان 
معرفی کند، افزود: همچنین مقرر شد در راستای تأمین 
تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدا قاین، دانشگاه علوم 
پزشکی پیگیری های الزم را برای تأمین تجهیزات 
موجود براساس شاخص ها انجام دهد.معتمدیان اضافه 

کرد: در خصوص تأمین پزشک متخصص مورد نیاز 
بیمارستان شهدا قاین مقرر شد تا مهر سال 9۸ دانشگاه 
علوم پزشکی متخصصان مورد نیاز را جذب کند، در 
خصوص صدور مجوز استقالل دانشگاه پرستاری قاین 
مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اخذ مجوز 
اقدام کند.وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی برای 
تکمیل خوابگاه دانشگاه پرستاری وضع را پیگیری 
کند و در خصوص تکمیل پنج پایگاه بهداشتی در 
شهرستان قاین مقرر شد طبق تفاهم نامه سه جانبه 
سهم استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تعیین و توسط دانشگاه علوم پزشکی پیگیری شود.
معتمدیان عنوان کرد: مقرر شد در خصوص صدور 

فرهنگیان  دانشگاه  اندازی مجدد  راه  برای  مجوز 
مجوز  اخذ  برای  استان  فرهنگیان  دانشگاه  قاین 
اراضی  رفع  برای  و  کند  اتخاذ  را  الزم  اقدامات 
نیمبلوک جلسه ای در دفتر معاونت عمرانی برگزار و 
موارد ظرف یک ماه تعیین تکلیف خواهد شد.وی با 
بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی نسبت به باند 
دوم قاین به سه راهی خواف و آسفالت روستایی 
قویسار تا پایان 9۸ اقدام کند، اضافه کرد: اداره کل 
شهرداری  و  راهداری  کل  اداره  و شهرسازی،  راه 
نسبت به آغاز عملیات اجرایی ایمن سازی ورودی 
اداره  گفت:  کنند.استاندار  اقدام  شهر  آرین  شهر 
آغاز  برای   نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  کل 
احداث زیرگذر روستای دهشک و نسبت به تهیه 
اصالح پل عباس آباد دشت طی ۲۰ روز اقدام و 
تا بهمن امسال عملیات اجرایی این طرح ها را به 
پایان برسانند.معتمدیان افزود: شهرداری خضری و 
دشت بیاض  برای راه اندازی بازارچه صنایع دستی 
تا دهه فجر اقدام کند و فرمانداری شهرستان در این 
خصوص 3۰۰ میلیون تومان کمک خواهد کرد.وی 
اظهار کرد: به منظور ایجاد و راه اندازی ۱5 دستگاه 
دیجیتال در شهرستان، 5۰۰ میلیون تومان توسط 
سازمان  توسط  تومان  میلیارد  یک  و  فرمانداری 
خواهد  اختصاص  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
تأمین  راستای  در  کرد:  عنوان  یافت.معتمدیان 

 5۰۰ قاین  یک  شماره  شهرک  زیرساخت های 
میلیون تومان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان و ۴۰۰ میلیون تومان توسط فرمانداری تأمین و 
تا دهه فجر این طرح به بهره برداری می رسد.وی ادامه 
داد: در خصوص تکمیل و تجهیز ساختمان مرکز فنی 
و حرفه ای دخترانه قائنات فرمانداری نسبت به تأمین 
۲۰۰ میلیون تومان اقدام و مابقی اعتبار توسط اداره 
فنی و حرفه ای شهرستان تأمین شود.استاندار گفت: 
مقرر شد اداره کل منابع طبیعی نسبت به احداث سد 
خاکی در باالدست آرین شهر از محل اعتبارات ملی 
اقدام کند، همچنین اداره کل میراث فرهنگی نسبت 
به شروع کاوش باستان شناسی در شهر سده اقدام 
کند.معتمدیان افزود: در راستای تعیین تکلیف 6۰ هزار 
هکتار اراضی شهر قدیم شهر قاین مقرر شد اداره کل 
میراث فرهنگی برای پیگیری، تملک و کاوش اقدام 
کند.وی اظهار کرد: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان ظرف ۱۰ روز آینده نسبت به آغاز پروژه 
مدرسه پروین اعتصامی آرین شهر اقدام و تا دهه فجر 

این طرح را تکمیل کند.
به  خود  روزه  دو  سفر  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
اسفدن،  شهر،  آرین  شهرهای  از  قاین  شهرستان 
خضری و روستاهای کرغند، نیمبلوک، تیغاب، خرم 
آباد و سینیدر بازدید کرد.بازدید از پروژه های شهری 
آرین شهر، دیدار مردمی، بازدید از شرکت فوالد قاین، 
دیدار با خانواده شهدا و غباروبی مزار شهدا، بازدید از 
روستاهای تیغاب و کرغند و شهر خضری دشت 
بیاض، بازدید از مناطق عشایری، بازدید از شهرهای 
اسفدن و قاین و دیدار با نخبگان از برنامه سفر استاندار 

خراسان جنوبی به شهرستان قاین بود.

هدیه استاندار به عشایر
 معتمدیان عصر دوشنبه از روستاهای عشایری آچونی، 
در سفید، سورگ، دهمیر، بخش آباد از توابع بخش 
مرکزی قائن بازدید کرد و به هر خانوار عشایری مبلغ 
5۰۰ هزار تومان هدیه داد که به زودی به حساب 

سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
 همچنین استاندار خراسان جنوبی در این بازدید بدون 
واسطه و به صورت صمیمی پای درد و دل اهالی 
این روستاهای عشایری نشست و به درخواست ها، 
پیشنهادات و مشکالت آنان گوش داد و دستورهای 
الزم برای رفع مشکالت مطرح شده را به مدیران 
دستگاه های اجرایی استان داد. استاندار همچنین رو 
گذشته در در سومین روز از سفر از کارخانه تیز پاک 
شهرستان قاین، کارخانه تولید پروفیل و در و پنجره 
upvc ، خوابگاه در حال ساخت مددجویان کمیته امداد 

امام خمینی )ره( شهرستان بازدید و با حضور در بازار 
شهر با جمعی از کسبه به گفتگو پرداخت.
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اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  خبر-معاون  گروه 
استانداری بر لزوم تشکیل کمیته نظارت در زمینه 
اوقات فراغت تأکید، و با بیان اینکه براساس قانون 
در کارگروه اجتماعی فرهنگی باید تمام موضوعاتی 
که در حوزه فرهنگی و اجتماعی وجود دارد به بحث 
دستگاه های  مسئوالن  به  خطاب  شود  گذاشته 
متولی، گفت: به دنبال این نباشید که ما به شما 
بگوییم این دستور کار را اجرا کنید بلکه دستگاه ها 
ناصر خوش خبر  ارائه دهند!  را  کارها  باید دستور 
عصر دیروز در کارگروه اجتماعی فرهنگی استان 
با تأکید بر اینکه باید میزان اثرگذاری برنامه های 
اوقات فراغت نسبت به سال های گذشته مشخص 
شود، اظهار کرد: اوقات فراغت و پرکردن هدفمند 

آن از ضرورت ها است.
وی با بیان اینکه در برنامه های اوقات فراغت باید 
برنامه هایی که منجر به نشاط، شادابی، استعدادیابی 
و تقویت هویت ایرانی اسالمی می شود مدنظر قرار 

گیرد، بیان کرد: برخی برنامه ها منجر به کاهش 
آسیب های اجتماعی می شود که باید از این نوع 
برنامه ها برای جمع کردن جوانان نهایت استفاده 

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  ببریم.  را 
استانداری بر ضرورت فعال شدن جلسات اوقات 
فراغت شهرستان ها توسط فرمانداران تأکید و بیان 
کرد: اجرای برنامه های اوقات فراغت نباید فقط در 

مرکز استان باشد بلکه باید در مناطق حاشیه نشین 
و مرزی مدنظر ویژه قرار گیرد.خوش خبر بر لزوم 
فراغت  اوقات  زمینه  در  نظارت  کمیته  تشکیل 

تأکید و اعالم کرد: باید بعد نظارتی کار با عضویت 
دستگاه های نظارتی و بازرسی فعال شود، نه به 
و  هستیم  تقابل  دنبال  به  نه  و  مچ گیری  دنبال 
همه ما در یک حوزه آن هم خدمت به مردم کار 

می کنیم لذا باید بعد نظارتی فعال شود. 

پایین بودن سهم هزینه های اوقات 
فراغت در سبد خانوار یک تهدید است 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری  نیزگفت:پایین 
بودن سهم هزینه های اوقات فراغت در سبد خانوار 
یک تهدید است.موسوی کیا اظهار کرد: برای تابستان 
سال 9۸ پیش بینی اجرای ۲5۱ هزار و 565 برنامه 
در سه هزار و 5۱9 پایگاه روستایی و ۱۷ هزار پایگاه 
شهری در خراسان جنوبی می شود.وی با اشاره به اینکه 
پایگاه ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد و 
برنامه ها ۱۱ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: 
در سال جاری ۲۱.9 درصد برنامه های اوقات فراغت 
مربوط به موضوعات ملی و مذهبی، ۱9.۸ درصد 
مربوط به آموزشی و تقویتی و ۱6 درصد نیز مربوط 
به صنایع دستی است.موسوی کیا با بیان اینکه آموزش 
فضای مجازی ویژه نوجوانان کمترین سهم را در 

برنامه های اوقات فراغت به خود اختصاص داده است، 
ادامه داد: در خراسان جنوبی ۲۱ هزار نفر در سن بین 
۱۴ تا 35 سال هستند که در راستای غنی شدن 
با  وی  کرد.  برنامه ریزی  باید  آنان  فراغت  اوقات 
اشاره به اینکه از ۲۱ هزار نفر حدود ۱۷۱ هزار نفر 
دانش آموز و ۱۴۰ هزار نفر دانشجو هستند، گفت: 
متنوع شدن برنامه های اوقات فراغت سطح رقابت 
را باال و زمینه ساز افزایش کیفیت برنامه های اوقات 
فراغت می شود.مسئوالن فرهنگی استان نیز در این 
کارگروه با تشریح برنامه های اوقات فراغت سازمانها 
اعتبارات  اختصاص  خواستار  مختلف،  نهادهای  و 
بیشتر برای برنامه های اوقات فراغت شدند.  در این 
کارگروه همچنین، اعزام زیارت اولی ها به شهرهای 
مقدس مشهد و قم، حضور خادمان حرم رضوی در 
برگزاری مراسم جشن در شهرستانها و  و  استان 
مناطق مرزی خراسان جنوبی از جمله برنامه های 

دهه کرامت از ۱3 تا ۲3 تیر در استان اعالم شد. 

دستگاه ها باید دستور کار ارائه دهند!
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آغاز و پایان سفرهای شهرستانی استاندار به برکت دیدار با خانواده شهدا
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لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه 
به بهانه حمایت از منافع!

سرپرست وزارت دفاع آمریکا با بیان اینکه اجازه اعزام 
نیروهای نظامی بیشتر به خاورمیانه داده شده، گفت : 
این کشور به دنبال جنگ با ایران نبوده و اعزام نظامیان 

بیشتر با هدف حمایت از منافع آمریکا صورت می گیرد.

اصولگرایان تنگ نظری ها
 را کنار بگذارند

رفاه  پیشرفت،  رئیس جبهه  سید شهاب الدین صدر 
به  می خواهند  اگر  اصولگرایان  می گوید:  عدالت  و 
پیروزی برسند باید سلیقه های همدیگر را تحمل کنند 
و تنگ نظری ها را کنار بگذارند وگرنه اگر متشتت باشند 

نتیجه انتخابات را دوباره واگذار می کنند.

زاکانی : هاشمی، روحانی 
و مهاجرانی می خواستند 

استبداد جدیدی ایجاد کنند

 علیرضا زاکانی گفت: آقای هاشمی، روحانی و مهاجرانی 
تالش کردند استبداد جدیدی را با تغییر قانون اساسی 
ایجاد کنند.تیم این دوستان در موضوع هسته ای، در 
مجلس ششم طرح سه فوریتی قبول بی قید و شرط 

آنچه آمریکا می گفت را ارائه دادند.

ادعای اسپوتنیک: هیئتی از
 طالبان وارد ایران شده است

 اسپوتنیک به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که 
یک هیئت از طالبان به منظور آماده شدن برای 
هفتمین دور از گفتگوهای برقراری صلح با آمریکا 

وارد تهران شده است.

اظهارنظر جدید ترامپ درباره
 حادثه نفتکش ها در دریای عمان

هدف  مصاحبه ای  در  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
قرار گرفتن دو نفتکش در دریای عمان را حادثه ای 

»جزئی« توصیف کرده است.

نظر مهاجرانی درباره مذاکره
 با آمریکا عوض شد

عطاءا... مهاجرانی در توییتر خود نوشت : می گویند شما 
که نزدیک سی سال پیش در باره مذاکره مستقیم مقاله 
نوشتی، چرا اکنون مخالف مذاکره هستی!؟دلیلش روشن 

است، همه عناصر معادله تغییر کرده اند!

جهانگیری: امنیت عربستان و امارات 
را هم ایران حفظ می کند

جهانگیری با بیان اینکه ایران ۲ روز خودش را از خلیج 
فارس کنار کشید حاال می گویند ایران بوده که کشتی 
ها را زد، گفت: فکر می کنند امنیت منطقه توسط 
عربستان، امارات، بحرین تامین می شود در حالی که 

امنیت خود این کشورها را هم ایران حفظ می کند.

دالر بانکی به زیر 
13 هزار تومان برگشت

به روز دوشنبه  را نسبت  ارز  بانک ها دیروز قیمت 
در  قیمت خرید دالر  که  به طوری  دادند؛  کاهش 
به  دیروز  بود،  تومان  بانک ها که ۱۳ هزار و ۱۱۰ 
۱۲ هزار و ۹۱۶ تومان رسید. اما صرافی های مجاز 
بانک مرکزی قیمت دالر را نسبت به روز دوشنبه 
۲۵۰ تومان کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید 
دالر در این صرافی ها ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت 

فروش آن ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان مبادله شد.

کارمزد پیامک های بانکی گران شد

تسنیم- تعدادی از بانک ها درحالی نسبت به افزایش 
هزینه پیامک ارسالی به مشتریان بانک ها اقدام کرده 
اند که پیش از این هزینه ارسال پیامک ۱۰ هزار تومان 
بود. بنظر می رسد بانک ها تصمیم گرفته اند هزینه ارسال 
پیامک به مشتریان خود را از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار 
تومان افزایش دهند. البته هزینه ارسال پیامک برای 
تراکنش های زیر ۳۰ هزار تومان ۲۰ هزار تومان بود که 

احتماالً این رقم نیز تغییر خواهد کرد.

آغاز ثبت نام متقاضیان تسهیالت 
ارزان قیمت ساخت مسکن

انتخاب - سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی 
به  ساخت  ارزان قیمت  تسهیالت  پرداخت  آغاز  از 

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.

با کارت های ملی قدیم هیچ
 خدمتی به افراد ارائه نمی شود

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: با کارت های 
ملی قدیم هیچ خدمتی در دستگاه های اجرایی به 
افراد ارائه نمی شود. وی با اشاره به اینکه برخی از 
هموطنان حدود ۸ ماه است که در انتظار دریافت 
کارت هوشمند هستند اظهار کرد: با تالش چاپخانه 
اولین  گذشته  هفته  دو  از  متولی  و شرکت  دولتی 

محموله کارت در اختیار ما قرار گرفته است.

صدور همزمان گذرنامه و ویزای 
اربعین در دفاتر پلیس + 1۰ 

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: امسال عالوه بر 
 کنسولگری ها دفاتر سازمان حج و زیارت، دفاتر پلیس + ۱۰ 
هم این امکان را فراهم کرده اند که کسانی که برای 
گرفتن گذرنامه مراجعه می کنند از همانجا ویزا هم بگیرد.

با هیچ  ایران  اینکه ملت  بیان  با  رییس جمهور 
پیشرفت  به  ندارد،  جنگیدن  قصد  کشوری 
شرایطی  در  گفت:  و   کرد  اشاره  کشور  های 
ایران  توسعه  بگویند  می خواهند  بدخواهان  که 
متوقف شده و مردم از آینده ناامید شده اند، ما 

شاهد حرکت های بزرگ در کشورمان هستیم.

می خواهند ملت را از آینده
 توسعه خود ناامید کنند

در  اینکه  بیان  با  روحانی  حجت االسالم حسن 
شرایطی که بدخواهان می خواهند بگویند توسعه 
ایران متوقف شده و مردم از آینده ناامید شده اند 
ما شاهد حرکت های بزرگ در کشورمان هستیم، 

اظهار کرد: امروز اساس جنگ بدخواهان با اما 
جنگ امید یا جنگ اراده هاست. آنها می خواهند 
به نقشه و توطئه خود امیدوار باشند و ملت را 
از آینده توسعه خود ناامید کنند اما ملت ما می 
خواهد سرزندگی خود را نشان دهد و دشمن را 

سرخورده سازد.

طرف مقابل ما یک عده
 سیاستمدار کم تجربه هستند

روحانی بیان کرد: عکس العمل نظام جمهوری 
اسالمی در برابر فشارهای دشمنان که زیاد شده، 
قوی تر شده و افزایش یافته است، اما ما با هیچ 
ملت و کشوری قصد جنگ نداریم، هر چند که 
در برابر ما مسئوالن و مقامات کشورهایی قرار 
گرفته اند؛ در این سوی میدان، فقط مسئوالن 
و مقامات نیستند که در برابر دشمن ایستاده اند 
بلکه مردم کشورمان هم در این مقاومت نقش 

ایفا می کنند.وی با تاکید بر اینکه طرف مقابل 
ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند، گفت: 
دشمنی آنها به طور مستقیم علیه فرد فرد ملت 
موفق  مبارزه  این  در  بی تردید  اما  است،  ایران 

نخواهند بود.

اقشار کم درآمد فشارهای
 بیشتری را تحمل می کنند

مختلف  اقشار  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
فشارهایی را تحمل می کنند، از جمله اقشار کم 
درآمد که فشارهای بیشتر و اقشار پردرآمد که 
فشار کمتری تحمل می کنند، اما در نهایت آنان 

در اهداف خود موفق نمی شوند.

در سطح کشورهای پیشرفته
 جهان در حال حرکت هستیم

هماهنگی  و  همکاری  اینکه  بیان  با  وی 

بخش  تعاون  معنای  به  مختلف  ارگان های 
است،  بعدی  چند  پروژه  یک  در  مختلف  های 
به  و پرش  نیازمند یک تحرک  ما  اظهار کرد: 
سمت توسعه هستیم و برخالف تحریم ها امروز 
هواپیماهای ما در کشور پرواز می کنند و ما باید 
از همه بخش های صنعت هوایی مان برای این 
کنیم. تشکر  زیرساخت ها  داشتن  و  هماهنگی 

روحانی با تاکید بر اینکه ما در سطح کشورهای 
اظهار  پیشرفته جهان در حال حرکت هستیم، 
کرد: ما در جاهایی مشکل و ضعف هم داریم 
که آنها را هم می توانیم رفع کنیم. همچنین ما 
می توانستیم روندی که در پی خرید هواپیماها در 
دولت های یازدهم و دوازدهم برای راحتی و رفاه 
مردم در طول سال های آتی در نظر گرفته بودیم 
از همه کسانی که صنعت  باید  اما  کنیم،  طی 
بدعهدی  آمریکا  که  شرایطی  در  را  ما  هوایی 

کرده است، حفظ کرده اند،  تشکر کنیم.

با هیچ ملتی نمی جنگیم / طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند    

استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس  مهر- 
و  مدیریت  سازمان  رؤسای  گردهمایی  در 
برنامه ریزی استان ها با اشاره به شرایط کشور 
در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما، یک 
غیرعادی  شرایط  در  و  نیست  عادی  شرایط 
منابع  از  توجهی  قابل  بخش  تحقق  امکان 
درآمدی کشور آن طور که در سال های قبل 
اقتضا  بنابراین  ندارد.  وجود  می شد،  محقق 
دستور  در  را  خاصی  اقدامات  ما  که  می کند 
کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار 

با گرفتاری و مشکالت کمتری عبور دهیم.
همسان سازی  پیشنهاد  به  اشاره  با  انصاری 
دولت  به  پیمانی  و  قراردادی  کارکنان  حقوق 
عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای 
به  که  قراردادی  کارکنان  وضعیت  تبدیل 
مدیران ارائه می شود، به دلیل تفاوت پرداختی 
است. این از باب افزایش همراهی و همدلی 

بخشی از کارکنان مؤثر است.

وی افزود: موضوع دومی که به عنوان برنامه 
و  امتیازات  افزایش  اعمال  می شود  دنبال 
مدیریت  قانون  دهم  فصل  فوق العاده های 

خدمات کشوری است.

حدود 15۰ هزار نفر مشمول
 این تصمیمات دولت شدند

قانون  در  داشت:  اظهار  رئیس جمهوری  معاون 
برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود 
و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضائیه، 
نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد 
وحدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت مشمول 
به  اشاره  با  این تصمیمات دولت شدند. انصاری 
برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به 
دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع 
الزم برای این کار را تأمین کند و پیشنهاداتی 
همه  که  داشتیم  بودجه  و  برنامه  سازمان  به 
پرداخت های غیر عملکردی به کارکنان متوقف 

و مصوبه مربوط به این افزایش را به طور کامل 
اجرا کنیم. وی عنوان کرد: این موضوع در دولت 
مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تأمین اعتبار 
مورد نیاز برای مشموالن از سوی سازمان برنامه 
و بودجه هستیم.رئیس سازمان اداری و استخدامی 
که  است  این  بعدی  نکته  کرد:  تصریح  کشور 
بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره 
کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در 

دستگاه های مختلف تمرکز شود.

یکی از مشکالت ما، کمبود نیرو 
در مناطق کوچک و محروم است

نیروی  سیاست های  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
قانونی  هیچ  که  است  این  اول  نکته  انسانی، 
نیروی  دهد  اجازه  ما  به  که  نداریم  کشور  در 
کنیم.معاون  وضعیت  تبدیل  را  قراردادی 
رئیس جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، 
سخت  است،  نیاز  که  حوزه هایی  در  گفت: 

نیرو  کمبود  ما،  مشکالت  از  یکی  نمی گیریم. 
آن  دلیل  است.  محروم  و  کوچک  مناطق  در 
به  از مناطق محروم  نیروها  انتقال  نیز جریان 
افزود:  است.انصاری  بهره مند  و  بزرگ  مناطق 
امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز 
حدود 4۰ هزارمجوز صادر شده است و ۱۰ هزار 

بهداشت و  وزارت  برای  استخدامی هم  مجوز 
خاطرنشان  داریم.وی  صدور  حال  در  درمان 
که  است  این  رئیس جمهوری  تاکید  کرد: 
دستگاه ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار 
میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم 

با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند.           

همسان  سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت

جناب آقای خیریه و جناب آقای فرزین
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان دکتر حسن لطفی
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم

 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. 
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف

کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: ۹۸/۳/۲۹
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۴/۲۳  در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش برگزار 
می گردد. لذا از اعضای محترم 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 مراجعه به دفتر/ نماینده )حسابدار محترم( شرکت تعاونی نسبت به تنظیم وکالت نامه اقدام و برگ ورود 
به جلسه را دریافت نماید. همچنین داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره با بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، با دریافت فرم مدارک مربوطه را به 

دفتریا نماینده )حسابدار محترم( شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور کار جلسه : گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال ۹۶ و ۹۷ - 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸-  انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال - انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال -  اتخاذ تصمیم در خصوص استراد سهام اعضا -  اتخاذ تصمیم 

هیئت مدیرهدرارتباط با سود و زیان سال ۹۶ و ۹۷ -  اتخاذ تصمیم در مورد تعداد اعضا و سرمایه شرکت


