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5مشاهده لک لک های سیاه برای دومین بار در آسمان استان!5آوا یک منبع موثق برای اطالع رسانی است5افتتاح فاز یک آبرسانی به بیرجند در هفته دولت

عکس :  اینترنت

خراسان جنوبی   عطرآگین 
از حضور سه شهید گمنام 

های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: همزمان با 
سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( این استان 
 میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس 
می شود. فخر در گفتگو با ایرنا خاطرنشان کرد: 
این شهدا در سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
و شهرک چهکند بیرجند با حضور پرشور مردم 
والیی استان به خاک سپرده خواهند شد. به 
گفته وی پیکر پاک این شهدا  عصر امروز با 
حضور مسئوالن، خانواده شهدا و ایثارگران وارد 
فرودگاه بیرجند می شود و مراسم محوری تشییع 
شهدا همزمان با شهادت امام جعفر صادق )ع( 
ساعت هشت صبح از مدرسه علمیه رضویه در 
سجادشهر آغاز و تا میدان والیت ادامه خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه از میدان والیت شهدا 
به چهکند و سپاه انصار الرضا )ع( انتقال می یابند، 
گفت: مراسم تشییع شهدا بنا به مکان دفن رأس 
ساعت ۱۱ روز شنبه از ورودی شهرک چهکند و 
میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی آغاز و در 

محل تعیین شده تدفین خواهد شد.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همسری مهربان و مادری دلسوز مرحومه

 حاجیه مریم نایبی همسر حاج محمد قهرمانی )بازار(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۶ از ساعت ۵/۳۰ الی ۶/۳۰ 

عصر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

قهرمانی و فامیل وابسته

 جناب آقایان حاج غالمرضا عباسی مقدم  و حاج  علی آشوری
خانواده محترم حاج غالمحسین کریم پورفرد

مصیبت درگذشت فقیده سعیده حاجیه لیال تقچرآبادی
 را خدمت شما عزیزان و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده

 برای آن عزیز سفرکرده طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما عزیزان 
داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

          مجتمع مسجد عاشورا
 هیئت فاطمیه ، دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س (

درمانگاه حضرت ولیعصر )عج( ، داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه 

جناب آقای مهندس مصطفی قاسمی و محمد قاسمی 
با نهایت تاسف و تاثر عروج ملکوتی بزرگ خاندان کربالیی یاسین قاسمی را خدمت  
شما عزیزان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

غفران واسعه الهی و برای بازماندگان ارجمند صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت جوجه تن طالیی خراسان جنوبی

گرچه پنهان گشته ای از چشم ما      لیک در دل تا که هستیم، زنده ای
در جلسه چهلمین روز سفر جاودانگی بزرگمرد کار و تالش ،
 همسری فداکار و پدری مهربان و دلسوز و پدر بزرگی بزرگوار

 مرحوم حاج کربالیی حسین زحمتکش
 )پدر شهید گرانقدر محمود زحمتکش(

 امیدوارانه حضور منت افزای خویشاوندان معظم، دوستان مهربان و 
همشهریان فهیم را چشم در راهیم. ضمنا بدینوسیله از محبت های 
بی پایان شما که ما را در مراسم تشییع و تدفین و عزاداری این عزیز 

یاری نمودید صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 
زمان:  روز جمعه ۹۸/۴/۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ 
مکان: مسجد صاحب الزمانی )عج( - خیرآباد نو )واقع در خیابان قائم(

خانواده های زحمتکش و سایر بستگان

جناب آقای حاج عباس کریم پورفرد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از خداوند یکتا ترفیع درجات آن مرحومه در بهشت اعلی و مزید فضل 
و رحمت الهی برایشان و طول عمر با عزت برای بازماندگان به همراه سالمتی شان خواهانیم.

ووشی فیهاو  - چین

جناب آقای حاج عباس کریم پورفرد
مصیبت درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانواده گنجی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور 
و جناب آقای حاج عباس کریم پور

بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده 
و برای آن خادمه اهل بیت رحمت الهی و علو درجات را مسئلت داریم

بدون شک کارهای خیر همیشگی شما بزرگواران موجب آرامش روح آن مرحومه خواهد بود.
حکمت - جاللیان

خوشا آنان که با عزت ز گیتی    بساط خویش برچیدند و رفتند
در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند از شدت آن 
بکاهد. ایزد منان را شاکریم که در غمناک ترین روزهای زندگی، 
ما را از نعمت وجود دوستان و آشنایان مهربان بهره مند ساخت.

ابراز همدردی و حضور پرمهر شما سروران در مراسم تشییع و 
تدفین و ترحیم با اهدای تاج گل و ارسال آگهی که موجبات 
غرور و افتخار ما را فراهم نمود، سزاوار قدردانی و سپاسگزاری 
است. زبان قاصر از بیان لطف عزیزان است پس به رسم ادب 

نیکوترین  دعاهای خویش را نثارتان می نماییم و دست
 به دامان ذات کبریایی، سالمتی و سربلندی تان را آرزومندیم.

اینک در فراق چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان

 بزرگ خاندان زنده یاد غالمرضا مقبولی

 و به یاد و خاطره مادر مهربان و فداکارمان مرحومه سکینه طّیبی نژاد
 که وجودشان فخر زندگی بود و نبودن شان اندوهی بی پایان، مجلس بزرگداشتی همزمان با 
شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع( روز جمعه ۹۸/۴/۷ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل 
سالن هیئت محترم ابوالفضلی )مصّلی( برگزار می گردد. حضور شما بزرگواران با ذکر فاتحه 

موجب شادی روح آن مرحومان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: مقبولی، طیّبی نژاد و سایر بستگان

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی و صنعتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جهت تکمیل 
کادر فنی و تولیدی خود نیاز به نیروهای ذیل دارد: ۱- لیسانس شیمی)شیمی محض 
یا کاربردی( خانم یا آقا ۲- تکنسین برق صنعتی دارای مدرک تحصیلی برق صنعتی و 

سابقه کاری مفید
 از عالقه مندان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس بیرجند،کیلومتر 

۹ جاده اسدیه، منطقه ویژه اقتصادی پایانه صادراتی سنگ، اتای ۸ مراجعه نمایند و یا با 
شماره ۳۲۳۷۰۰۳۹ داخلی ۱۵۱ تماس حاصل فرمایند.

ضمن تقدیر و تشکر از همه  عزیزان و 
سروران گرامی که در مراسم تشییع و  تدفین

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند 
مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحوم حاج حسین آمالی
)همسر شهیده طوبی تاجریزی(

امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۶ از ساعت ۱۷ الی ۱۸
در محل هیئت حسینی برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: آمالی ، تاجریزی ، برازنده مقدم ، حامی ، مالئی ، قاری زاده ، جلیلی 
و سایر بستگان

 خانواده های شاکری وکاظمی

آگهی مزایده عمومی به شماره 1098003463000004 استانداری خراسان جنوبی
شرح در صفحه 3

بقا مختص ذات اوست 
با اندوه فراوان به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت مادری عزیز و همسری مهربان

 مرحومه زهرا فرح نژاد 
)همسر حاج سبحان کاظمی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۶ 
از ساعت ۱۶/۱۵ الی ۱۷/۱۵ در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: کاظمی ، فرح نژاد و سایر بستگان

چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی
 و ما چه بی قرار و ناباورانه دل مان تا ابد 

همیشه هوای آغوش گرم و پر مهرت را خواهد کرد
 و دلتنگ لحظه های با تو بودن خواهیم بود.

امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۶ از ساعت ۱۶/۳۰ الی 
۱۷/۳۰ در محل حسینیه آیت ا... آیتی

گرد هم می آییم تا در سالگرد عروج ناباورانه
 پدر، همسر و برادری مهربان

حاج محمدامین رضازاده
به جامه پاکی که از مهرش به تن داریم سوگند یاد کنیم

 که تا جان در بدن داریم فراموشش نخواهیم کرد.
با تشریف فرمایی خود روح آن مرحوم را شاد و بازماندگان را قرین امتنان فرمایید.

“ آن چه که خداوند بزرگ مقدر می فرماید، هیچ بنده ای را توان تفسیر آن نیست،
 و بر آن چه که حکمت متعالی اش تعلق می گیرد، هیچ کس را جرات تعبیر و تعدیل نمی باشد”

با تقدیم احترام، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی همکاران، دوستان، آشنایان، بستگان و 
مسئوالن کشوری و لشکری که با شرکت در مراسم تشییع و تدفین، مجالس ترحیم و یادبود پدر و مادرعزیزمان 
باعث تسلی خاطرمان شدند تشکر و قدردانی نموده و از ایزد منان طول عمر با عزت برای تمامی بزرگواران و خانواده 
محترم آن عزیزان خواستاریم. همچنین از کلیه دوستانی که با ارسال تاج گل، پیام، پیامک، تماس تلفنی، درج 
در مطبوعات و نصب بنر و پالکارد با ما ابراز همدردی نمودند صمیمانه تشکر می نماییم. قطعا قدرت تحمل از 
دست دادن پدر و مادر خارج از تحمل است اما یاری و صبر الهی و لطف بزرگوارانی که ما را در این غم عظیم یاری 
کردند و خود را با ما شریک دانستند به ما توان و قدرت به دوش کشیدن آن را داد، بی شک زبان ما از پاسخ دادن 

به محبت های شما قاصر است اما به رسم قدرشناسی بر خود الزم دانستیم از تمامی شما عزیزان تشکر نماییم
 امید است فرصت جبران زحمات شما در شادی هایتان میسر گردد. ضمنا مراسم چهلم آن عزیزان از دست 
رفته امروزپنجشنبه ۹۸/۴/۶ از ساعت ۱۸/۳۰ الی۲۲/۳۰ به صرف شام درشهرستان زیرکوه، روستای 
بشیران برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران بزرگوار موجب شادی روح آن عزیزان سفرکرده وتسلی 

خاطر بازماندگان خواهد بود.                                                        خانواده های: شاکری و کاظمی

ت پایدار
 اوس

* امین جم

نگاه ملی ، نیازی برای کاهش 
آسیب های مرزنشینی 

استان های مرزی ، مزایا و البته معایب 
مختلفی دارند که باید به شکل درست 
و  استفاده  ها  مزیت  از  شده  حساب  و 
مشکالت ناشی از هم مرزی با کشورهای 
دیگر را به حداقل رساند.خراسان جنوبی به 
سبب هم مرزی با افغانستان ، از یک طرف 
راه نزدیکی برای صادرات به کشورهای 
آسیایی و خصوصا خود افغانستان دارد و 
امنیت  دیگر مشکالتی چون  از طرف 
ومواد مخدر و ... را نیز یدک می کشد.

در مدت اخیر ، مرز به دلیل تالش های 
بسیار مسئوالن ذیربط در داخل استان ، 
است. داشته  چشمگیری  های  بهبود 
تالش های بسیار ... ادامه در صفحه 2
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نگاه ملی ، نیازی برای کاهش 
آسیب های مرزنشینی 
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( تالش های بسیار مسئوالن ذیربط 

در داخل استان ، بهبود های چشمگیری داشته است.
تالش های مسئوالن برای پایانه های مرزی استان ، 
بهبود روابط با کشور های همسایه ، منطقه ویژه اقتصادی 
، تعاونی مرزنشینان که  راهکارهایی از جمله توزیع سوخت 
و ... برای بهبود معیشت مرزنشینان استان انجام داده است 
و ... از جمله این اقدامات اند.اما جدای از نگاه استانی ، نگاه 
ملی به این قضیه مطالبه مردم استان است.طبق آماری 
که مسئوالن قضایی استان در هفته جاری منتشر کردند 
، بیشترین فراوانی پرونده ها قضایی استان مربوط به مواد 
مخدر می شود.مواد مخدری که بیشتر به دلیل هم مرزی 
با افغانستان که جزو قطب های تولید مواد مخدر محسوب 
می شود ، نصیب ما شده است.در این میان جدای از 
صحبت هایی که همیشه گفته می شود در خصوص 
لزوم آموزش ، پیشگیری و آسیب شناسی و ... که همه 
نیز در جای خود اهمیت باالیی دارد ، شاید معضل اصلی 
که باعث گرایش به مواد مخدر می شود ، بیکاری است.
بیکاری ای که حتی طبق گفته مسئوالن حاال دامن گیر 
بانوان این خطه هم شده به طوری که به تازگی چند خانم 
قاچاقچی سوخت در استان دستگیر شده است! بیکاری 
باعث شده جوان این استان محروم به سمت مسائلی 
اینچنین بروند تا معیشت خود را تامین کند.اگر با ایجاد 
بسترهای الزم برای استفاده از ظرفیت های استان و 
حتی مرز ، مشکل اشتغال کمتر شود مطمینا در گرایش 
جوانان به سمت این گونه رفتارها هم کاهش چشمگیری 
خواهیم داشت.آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
چند وقت پیش تاکید کرده بودند ایران برای جلوگیری 
از رسیدن موادمخدر به عمق اروپا تالش می کنند و این 
تالش هزینه دارد و باید آنرا کشورهای مختلف بپردازند.
با همین زاویه دید ، خراسان جنوبی هم محق دریافت 
کمک و یاری از سایر استان هاست چرا که به دلیل  هم 
مرزی با افغانستان شرایط پیچیده و مهمی دارد.چرا نباید 
به استان خراسان جنوبی هم با دید دیگری نگریست و 
به جهت جلوگیری از ورود بخش بزرگی از موادمخدر به 
کشور ، حداقل در جای دیگر کمک هایی به آن کرد؟آیا 
سزاست با این استان محروم که جدای از موضوع مواد 
مخدر ، تامین کننده امنیت کشور نیز هست چنین برخورد 
کنیم و کمترین توجهات را داشته باشیم؟البته مدتی است 
که توجهاتی به سمت استان روانه شده اما ظاهرا بیشتر 
مربوط به پیگیری برخی مسئوالن استانی است نه همتی 
از مسئوالن تهرانی!رخدادهایی که به خاطر هم مرزی 
به استان ما تحمیل شده است ، آمارهایی ایجاد کرده 
اند که واقعا دردناک و نگران کننده بوده و به هیچ وجه 
هم قابل چشم پوشی نیست.چرا نباید مسئوالن کشوری 
همت کنند و موهبات مرزها را که مطمینا بیشتر از معایب 
آنهاست را برای مردم ملموس تر کنند؟ کاش به روزی 
برسیم که مرزنشینی بیشتر از اینها برکات خود را نشان داده 
و دستی بر سر و روی خسته ی این استان جوان بکشد.

فقطمشموالنعضودوبانکملتورفاههنوزسهامعدالتخودرادریافتنکردهاند

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفت: سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 
95 و 96 مشموالن سهام عدالت که در 33 بانک و موسسه اعتباری حساب داشته اند، واریز شده و فقط مشموالنی که در دو بانک ملت 

و رفاه شماره شبا حساب خود را اعالم کرده اند، هنوز سود آنها واریز نشده است. 

توکلی:وضعیتخراباست
ولیبنبستیوجودندارد

احمد توکلی گفت: به عنوان فردی که حدود 5۰ 
سال است در عرصه عدالت خواهی مبارزه می کنم، 
خیلی  وضع  که  گفته ام  بارها  کشور  مسئولین  به 

خراب است، ولی بن بستی وجود ندارد.

محمودصادقی:هجمههای
اخیربهزنگنهبوداراست

با  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  صادقی  محمود 
اشاره به اینکه زنگنه یکی از عناصر مهم و کلیدی 
به  اخیر  حمله های  و  انتقادها  گفت:  است،  دولت 

وزارت نفت بودار و مشکوک است.

رئیسجمهور:بهنفعآمریکا
واروپاستکهبهبرجامبازگردند

اینکه جنگ و درگیری در  بیان  با  رئیس جمهور 
ما  قرمز  خط  ما  مرزهای  اما  نمی خواهیم  منطقه 
است ، گفت: به آمریکایی ها توصیه می کنیم، راهی 
که شما انتخاب کردید، راه اشتباه و نادرستی است، 
به اروپایی ها توصیه می کنیم بی عملی شما نسبت 
به برجام، نادرست بوده است و به هر دوی اینها 

می گوییم به پیمان  و عهدتان برگردید.

وزیرنفت:اگردوستانبگذارند
بردشمنانغلبهمیکنیم

وزیر نفت گفت: اگر دوستان وقت ما را نگیرند و بگذارند 
کار کنیم، به امید خدا بر دشمنان غلبه می کنیم.

خواهانائتالفحداکثری
هستیمنهائتالفمطلق

گوید:  می  اصولگرا  سیاسی  فعال  ناصرایمانی 
اصولگرایان اگر قرار است چند لیست جداگانه بدهند 
بهتر است حداقل بر روی تعدادی از اسامی توافق کنند 
و در همه لیست ها مشترک باشد. بنابراین ما باید این 
واقعیت را بپذیریم که ما خواهان ائتالف حداکثری 

هستیم نه ائتالف مطلق.

ذوالنور:ظریفتروریستنیست
کهآمریکااوراتحریمکردهاست

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری با تاکید بر این که 
را  او  آمریکا  که  نیست  تروریست  ظریف  گفت: 
تحریم کرده است. هیچ مبنایی برای تحریم ظریف 
وجود ندارد جز آنکه آمریکایی ها به دلیل آگاهی از بی 

خاصیتی تحریم ها دست به هر حرکتی می زنند.

قیمتدالر۸هزارتومانمیشود
 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید 
کرد: در مدل هایی که برای تعیین قیمت ارز مطرح 
شده در هیچکدام از مدل ها به قیمت باالی 1۰ 
مدلهای  عمده  و  است  نشده  اشاره  تومان  هزار 
اقتصادی قیمت زیر 8 هزار تومان را برای اقتصاد 

ایران پیش بینی کرده است.

چاپکاغذیپایاننامههاممنوعشد
مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم 
با ابالغ بخشنامه ای به روسای دانشگاه ها و مراکز 
سال  از  تا  خواست  آنان  از  کشور  عالی  آموزش 
آینده نسبت به حذف و ممنوع ساختن  تحصیلی 
چاپ کاغذی پایان نامه ها و موارد مشابه اقدام کنند.

ثبتنامآزمونقضاوتآغازشد
داوطلبان  کلیه  اطالع  به  خبرنگاران-  باشگاه 
و شرکت  ثبت نام  متقاضی  حوزوی  و  دانشگاهی 
 1398 سال  در  قضا  منصب  تصدی  آزمون  در 
به  می رساند که ثبت نام در این آزمون منحصراً 
صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش 
در  و  آغاز  مورخ 1398/۰۴/۰۴  از  کشور  آموزش 

روز دوشنبه مورخ 1398/۰۴/1۰ پایان می پذیرد.

برای را مجلس مصوبه نوبخت:
افزایشحقوقکارمنداناجراکردیم

 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارمندان 
دولت چگونه انجام خواهد شد و آیا اقدام دولت در 
این باره مطابق با مصوبه مجلس بوده ؟ گفت: در 
در  دولت  کارمندان  حقوق  افزایش  مورد چگونگی 
بند »ی« تبصره 12 کاماًل صراحت دارد که آنچه 
مجلس تصویب کرده است پرداخت ۴۰۰ هزار تومان 
به کارکنان دولت است و اینکه هر رقمی که از آن 
باقیماند تا سقف 1۰ درصد به حقوق آنان اضافه شود.

جزئیاتحداقل
وحداکثرحقوقسربازان

نیروهای  ستادکل  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مسلح اظهار کرد: حقوق سربازان باید حداقل 6۰ 
درصد و حداکثر 9۰ درصد حداقل حقوق پایوران 
رسمی باشد که حداقل حقوق هم بین یک میلیون 
و 8۷5 هزار تومان است که این 6۰ تا 9۰ درصد 

بر این اساس تعیین می شود.

بماند که ساختارهای الکترونیک در کشورهای 
پیشرفته سال های متمادی است که خدمات 
دولت  موضوع  ما  در کشور  اما  دهد  می  ارائه 
است ایده  یک  شبیه  بیشتر  الکترونیک، 

روحانیواینپرونده
رئیس جمهور در مصاحبه ای عنوان کرد: سال 
۷8-۷۷ در یکی از سفرهای خارجی ام با پرونده 
الکترونیک سالمت آشنا شدم. پس از آن، من این 
کار را در مالقاتی برای مقام معظم رهبری توضیح 
دادم. ایشان به بنده فرمودند شما به مقامات دولتی 
بفرمایید که این کار را در کشور دنبال کنند.لذا از 
آغاز دولت هم یکی از اهداف من تحقق دولت 

الکترونیک بود به ویژه در بخش سالمت. 
رویکردکاهشهزینههاوبیماول

قطعا طرح تحول سالمت که پرونده الکترونیک 
سالمت نیز از مراحل تکمیلی آن است، طی 
سال های اخیر هزینه های بدون توجیه وزارت 
بهداشت را چندبرابر کرد. این بیم می رود که 
درفرایند تایید یا عدم تایید هزینه های درمان بیمار 
قراراست کدام سیستم و با چه سلیقه تخصصی 
تعیین تکلیف کند؟ آیا به منظور کاهش هزینه 
اوضاع  این  در  ویژه  به  بهداشت  وزارت  های 
اقتصادی کشور، این احتمال نمی رود که بخشی 
از هزینه های درمان بیماران تایید نشود و بر دوش 

بیمار گذاشته شود؟
بیمهایدیگر

الکترونیک  دولت  سوی  به  حرکت  بی شک 
از الزامات زندگی شهری در دنیای امروز است 

افزایش  نیز به منظور  ایجاد زیرساخت ها  اما 
کیفیت خدمات مهم تر از راه اندازی یک طرح 
ناقص قلمداد می شود. فراهم کردن زیرساخت 
های مناسب از جمله امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری مناسب همراه با سرعت اینترنت باال 
از پیش نیازهای راه اندازی یک سیستم ارجاع 
مناسب و کارآمد است. بدون این امکانات عمال 
وقت زیادی از نیروهای متخصص کشور هدر 
می رود و منتظر برقراری ارتباط با سایر بخش ها 
می مانند و بازدهی کار آن ها بسیار کاهش می یابد.

زیرساختهافراهمشدهاست؟
با این حال اکنون پس از گذشت 15 سال از 
مطرح شدن موضوع پرونده الکترونیک سالمت، 
این طرح روز سه شنبه کلید خورد و البته قاسم 

جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت روزهای 
الکترونیک  پرونده  زیرساخت  بود:  گفته  قبل 
سالمت کامال فراهم شده و اکنون هرکس در 
مراکز دولتی خدمات بهداشتی و درمانی بگیرد، 
این امکان وجود دارد اطالعات آن ها در سامانه 
ثبت شود که به عنوان سابقه فرد درنظر گرفته 
می شود، ضمن این که تا پایان سال بخش های 
خصوصی نیز به پرونده سالمت متصل می شوند.

بیموامیداجرایطرحپروندهالکترونیکسالمت

رهبر انقالب اسالمی ایجاد تحول در قوه قضاییه 
را نیازمند »طراحی کالن« و »برنامه مدون و 
زمان بندی شده« دانستند و گفتند: برای ایجاد 
تحول، برنامه ریزی و زمان بندی، پنجاه درصِد 
کار است و پنجاه درصِد بقیه مربوط به تحرک 
و اقدام و عمل است.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
ابراز امیدواری به تحقق تحول در قوه قضاییه در 
دوره جدید، تأکید کردند: باید اجرای سند آماده 

شده  تحول، بدون تأخیر شروع شود.
مبارزهبافساددردرون

قوهقضاییهدراولویتاست
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم 

قوه قضاییه را »مبارزه سختگیرانه با فساد« در 
درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید 
کردند: مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه در 
در  ناباب  عنصر  یک  حتی  زیرا  است  اولویت 
دستگاه قضایی می تواند زحمات قضات شریف 
و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر 
بر  تأثیرات مخربی  و  را مخدوش کند  کشور 
آیت ا... خامنه ای گفتند:  جای بگذارد. حضرت 
گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و 
دچار فساد می شود، چند برابر و نابخشودنی است، 
بنابراین در این موضوع سختگیری شود.حضرت 
آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به مسائل روز، 

افزودند: این روزها خبرگزاری های خارجی به نقل 
از کارشناسان، مکرر اذعان می کنند که ملت 
ایران را نمی توان با فشار و تهدید و تحریم به زانو 
درآورد. البته این واقعیت ناشی از حوادث ماه های 
اخیر نیست، بلکه نتیجه چهل سال ایستادگی، 
عزت، عظمت و اقتداری است که ملت ایران از 

خود نشان داده است.
مردمبازهمدرانتخابات
امسالپرشورخواهندبود

رهبر انقالب حضور همیشگی در راهپیمایی 
های 22 بهمن و روز جهانی قدس و همچنین 
شرکت در انتخابات متعدد را نشانه عزم و اراده 
تحسین برانگیز ملت دانستند و افزودند: در اواخر 
امسال نیز انتخابات داریم که معتقدم با وجود 
انتخابات  افکنی برخی ها، مردم در آن  تردید 
نیز با شور و شوق شرکت می کنند و عظمت 
خود را نشان می دهند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
شریرترین  های  دشنام  و  اهانت ها  اتهامات، 
حکومت جهان یعنی آمریکا به ملت ایران را 
یادآور شدند و افزودند: منفورترین و خبیث ترین 
دولت جهان که عامل جنگ، تفرقه، چپاول و 
غارت کشورها و ملت ها است، ملت شریف 

ایران را هر روز مورد ناسزا و اتهام قرار می دهد 
اما مردم ایران از این اعمال زشت آمریکا جا نمی 

خورند و عقب نمی نشینند.
مذاکرهآمریکافریباست

حضرت آیت ا... خامنه ای پیشنهاد مذاکره آمریکا 
را یک »فریب« خواندند و خاطرنشان کردند: 
دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش برسد، 
با تصور سادگِی ملت ایران، پیشنهاد مذاکره 
می دهد و می گوید ملت ایران باید پیشرفت 
کند، البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما 
بدون شما و به شرطی که شما نزدیک نشوید.

رهبر انقالب هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای 
را »خلع سالح ملت و حذف عوامل  مذاکره 
کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  ایران«  اقتدار 
آمریکایی ها اکنون با وحشت از عوامل اقتدار 
ملت ایران، می ترسند جلو بیایند بنابراین می 
خواهند با مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را 
از دست ایران بگیرند تا هر بالیی می خواهند 
سر ملت بیاورند. ایشان افزودند: اگر در مذاکرات 
حرف او را قبول کردی پدر ملت در می آید 
های  فضاسازی  همین  نکردی  قبول  اگر  و 

سیاسی، تبلیغات و فشارها ادامه خواهد یافت.

مذاکرهیکفریباستبرسرآنچهکهآمریکامیخواهد
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 مناقصههایعمومییکمرحلهای9۸-1250،9۸-1249،9۸-124۸،9۸-1247،9۸-1246
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
نوع تضمين و 

تاریخ مدت مبلغ)ریال(
بازگشایی

ساعت 
بازگشایی

198 -1246
اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان  خوسف 

8,627,577,225
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
432،000،000

12ماه
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298 -1247
اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان درميان

13,107,668,806
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
656,000,000

12ماه
9:15

398 -1248
اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان سربيشه

12،119،685،720
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
606,000,000

12ماه
9:30

498 -1249
اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان قاین

19،770،079،414
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ  
989,000,000

12ماه
9:45

598 -1250
اصالح و بازسازي، تعميرات، حفاظت، 

بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و 
فاضالب روستاهای شهرستان سرایان

6،528،318،652
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
327,000,000

12ماه
9:55

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/04/06 لغایت 1398/04/12 2( آخرین تاریخ ارسال پيشنهادات: 13:30 مورخ 1398/04/24
3( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

  4( رشته و رتبه پيمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای گواهینامه صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب 
مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

5( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد.  برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و 
مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

)iets.mporg.ir( مراجعه و یا با تلفن 8-32214752-056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

 

 وزارت نيرو

شرکت آب و فاضالبب روستایی خراسان 

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

امورحقوقیوقراردادهاشرکتآبوفاضالبروستاییخراسانجنوبی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا ساالری اکبرآباد به وکالت از طرف حسن رضا ارجمند فرد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند 

مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 752 فرعی از 124- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به  موکل وی می باشد به 
علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 49264 صفحه 286 دفتر امالک جلد 324 
به نام حسن رضا ارجمندفر ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ، سپس سهامی از پالک مورد تقاضا طی یکسری نقل و انتقاالت 
به اشخاص متعددی انتقال گردیده  و  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور 

سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم حمیده جلیلی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 2351 فرعی از 250 - اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 22784 
صفحه 495 دفتر امالک جلد 158 به نام خانم حمیده جلیلی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ، سپس برابر سند رهنی شماره 130601 
دفترخانه 1 بیرجند در رهن بانک مسکن شعبه بیرجند می باشد که  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور 

علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجندسند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2732 فرعی از 433- 
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای کنیز رمضانی فریز در روز شنبه مورخ 1398/4/29 ساعت 

10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/4/6           علی فضلی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجند

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهرشهراممداحی09153633647
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پنج شنبه * 6 تیر 1398 * شماره 4382

هر روز گازرسانی به یک روستا و یک واحد صنعتی در خراسان جنوبی

غالمی- ۳۶۵روستای خراسان جنوبی به شبکه گازطبیعی تا پایان امسال متصل می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه گاز رسانی به این روستاها با 
اعتبار200میلیارد تومان انجام می شود گفت: با اجرای گازرسانی به این روستاها 18هزار و 8۵۶خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند. به گفته هاشمی در صورت تامین 
اعتبار بیش از 1۵0میلیارد تومان، عملیات اجرایی گازرسانی به بیش از ۳۵0روستای دیگر خراسان جنوبی آغاز خواهد شد تا 12هزار خانوار دیگر نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

در  شپش  شیوع  که  شود  می  چندسالی  محمودآبادی- 
 کشور مسئوالن بهداشتی را درگیر کرده است هرچند آنها ادعا 
نبوده و  این چند سال  می کنند که بحث شپش مخصوص 
همیشه مسئوالن بهداشتی در حال مبارزه و نابودی این حشره 
بوده اند. اما این اواخر خبر های رسانه ای شپشی تر بوده است.

نام علمی شپش، پدیکولوزیس است و به سه نوع شپش سر بدن 
و عانه تقسیم می شوند. اما از آنجایی که ما همیشه درباره شپش 
سر خبرهایی را داشته ایم در گفت و گوی اختصاصی با رئیس 
گروه بیماری های واگیر در در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با این ایپیدمی و راه های مقابله با آن بیشتر آشنا 
شدیم. اولین نکته ای که مهندس محمد رضا جمع آور در ابتدا 
به آن تاکید دارد این است که هیچ گاه نباید در برخورد با فرد یا 
افرادی که مبتال به شپش شده اند طوری رفتار کنید که حس 
سر خوردگی و طرد شدن به آنها دست بدهد.نباید به هیچ عنوان 

شپش یک انگ اجتماعی شود.
وی آمریکا ،انگلیس،فرانسه،کانادا،برزیل و چند کشور اروپایی 
دیگر را نام برد و ادامه داد: شپش فقط در ایران شیوع و نمود 
های  ها سیستم  از کشور  بسیاری  در  این حشره  بلکه  ندارد 
بهداشتی را درگیر کرده است، و هر روز راه های مبارزه با آن و 

شناخت علمی نسبت به آن افزایش می یابد.
وی در پاسخ به اینکه چرا در این دوره که سطح بهداشتی مردم 
نسبت به قبل از انقالب تغییرات زیادی یافته و حتی روستایی ها 
نیز در خانه خود حمام دارند، باز هم این حشره را می بینیم آن 
هم در شهر ها و حتی در بخش هایی که باور آن سخت به نظر 
می رسد، عنوان می کند: شپش فقیر و غنی و دکتر و معلم و یا 
مهندس را نمی شناسد. شپش حشره ای است که قبل از تولد 
انسان و حتی زمانی که آدم در غار زندگی می کرد وجود داشته 

است. تنها تفاوت دوره زمانی است .
به اعتقاد جمع آور قبال اطالع رسانی ها به این گستردگی نبوده است، 
تا همه نسبت به آن حساس شوند در ضمن این حشره تا حدی که 
االن حشره شناس ها به آن اذعان دارند، نسبت به سم قوی نبود، 
در حال حاضر با رشد نکته ی مهم تر این که جمعیتی از شهرنشین 
ها که شاید نتوانند از بهداشت مناسب تری برخوردار باشند مدام در 

ارتباط با جمعیت دیگر هستند. پس راه انتقال به خوبی وجود دارد.
وی حتی مثال کوچک تری می زند و آن اینکه در این زمان 
حتی شپش از شهری به شهر دیگر منتقل می شود ، کافی است 
یک مسافر که سرش به شپش مبتال باشد در اتوبوس یا صندلی 
هواپیما بنشیند و سرش را به صندلی تکیه بدهد. مسافر بعدی 
به طور حتم طعمه ی شپش خواهد بود و حال آنکه آن مسافر از 
جنوب به غرب کشور یا از هر نقطه ای به نقطه ی دیگری رفته 

باشد پس اپیدمی به همین راحتی انجام می شود.
وی رعایت نکات بهداشت فردی و کنترل و مراقبت مداوم را 
بهترین راه جلوگیری از آلودگی می داند. چرا که ممکن است 
هر فردی ناقل بیماری باشد و خودش خبر نداشته باشد پس 
الزم است هر هفته وارسی موهای سر توسط فردی که رشک 
و شپش را می شناسد انجام شود عالوه بر این دقت شود که 

این کنترل باید برای همه اعضای خانواده باشد.

کودکان در معرض ابتال

این حشره شناس مکان های عمومی که تماس در بین افراد 
نزدیک تر است را مورد توجه قرار می دهد و می گوید: زندان ها، 
مدارس و مهد های کودک بیشترین مکانهایی هستند که به لحاظ 

بهداشتی شپش به سرعت منتقل می شود.
جمع آور درباره راه های انتقال شپش گفت: تماس های فردی و 
تماس لباس، خودرویی که صندلی آن قبال آلوده شده، استفاده از 
شانه ی آلوده، رخت خواب و . . . از جمله راه های انتقال شپش خواهد 
بود. اما دقت داشته باشیم که شپش به سه نوع تقسیم بندی می شود 

شامل شپش سر، شپش تن و شپش عانه است.
به گفته وی شیوع شپش سر بیشتر در پاییز و زمستان است که 
افراد از لباس های گرم بیشتری استفاده می کنند، شپش تن بیشتر 
در لباس افراد وجود دارد و نسبت به شپش سر نیاز به مراقبت 
های بهداشتی بیشتری دارد چرا که می تواند ناقل بیماری هایی 
مانند خندق،تب راجعه،تیفوس اپیدمیک باشد به طوری که یکی 
از دالیل شکست ارتش های جهان در جنگ جهانی اول و دوم 
شیوع بیماری منتقله با شپش بدن بوده است  و شپش عانه که 

نسبت به دو نوع قبلی شیوع کمتری دارد.
رئیس گروه بیماری های واگیر اضافه می کند: با تمام امکاناتی 
که ما در مراکز بهداشتی برای مبارزه و مقابله با شپش قرار داده 
ایم اما مراجعه برای گزارش این مشکل کم است و این به علت 
عدم آگاهی کافی و یا فرهنگ جامعه استکه آلودگی به شپش را 
یک انگ می دانند، بنابراین نیاز است در این رابطه اطالع رسانی 
بیشتری انجام شود تا افراد جامعه گزارش آلودگی به شپش را به 
مراکز بهداشتی بیشتر و زودتر اعالم کند و همکاران ما نیز در 

پیشگیری از رخداد اپیدمی بهتر عمل کنند.
جمع آور ادامه داد: شپش حشره ای کوچک،خونخوار، بدون بال 
است. روی پوست سر انسان زندگی می کند و روزی ۳-4 بار از 
 پوست سر خونخواری می کند. شپش سر از راه تخم تولید مثل 

می کند، شپش ها از یک هفته تا یکماه عمر می کنند.
وی درباره شپش بدن نیز توضیح داد: این شپش به شپش لباس 
نسز مشحور است بین پوست انسان و لباس زندگی می کند. به 
نظر می رسد که این اکتوپارازیت انسانی از شپش سر منشا گرفته 
و به بدن انسان منتقل شده است. این نوع از شپش از شپش سر 
بزرگتر و پهن تر است. جمع آور شپش عانه را یک شپش خرچنگی 
بدن  و  سر  شپش  نصف  اندازه  نظر  از  کردکه  توصیف   شکل 

می باشد و پاهای بسیار بلند و قوی دارد.

عالئم آلودگی به شپش سر   

 تشخیص رشک کار دشواری نیست. مهندس جمع آور با اشاره 
به این نکته گفت: ممکن است وجود ماسه، شوره سر، پوسته 
سر،مورچه یا حشرات ریز دیگر ما را در تشخیص آلودگی به شپش 

سر به اشتباه وادارد که با فوت کردن مو یا تحریک مو به وسیله 
اپسالنک می توان متوجه نوع آلودگی شد.

این حشره شناس عوامل دیگری مانند خارش شدید سر به علت 
خونخواری شپش و مشاهده ی شپش بالغ روی موها را از عالئم 

دیگر تشخیص شپش عنوان کرد.
  وی بعد از اعالم این عالئم نکاتی را درباره درمان و کنترل 
پدیکولوزیس گفت: اول اینکه شپش سر ناقل بیماری نیست اما به 
دلیل ایجاد خارش در پوست فرق سر باعث می شود که فرد محل 
گزش را با ناخن خارش دهد که در نتیجه باعث زخم می شود و رشد 

باتری مثل استافیلوکوک اورئوس را باعث می شود. 
جمع آور یادآور شد: عالوه بر نکاتی که درباره ی عدم استفاده از 
وسایل شخصی دیگران و یا عدم خوابیدن در تخت سایر افراد و . . . 
گفته شد جارو کردن داخل اتاق ها و روی تخت ها با جارو برقی به 
صورت روز در میان، درمان به موقع افراد آلوده،کنترل روزانه ،استفاده 
از ژل مو، گلیسرین،کریستال مو و روغهای موجود در داروخانه برای 
از بین بردن شپش بالغ، تخم و رشک، گزارش محرمانه ی آلودگی به 
مراکز بهداشتی و دریافت شامپوی مخصوص می تواند راه گشا باشد.
وی با اشاره به اینکه درمان شپش سر فردی نیست و وقتی 
فردی در خانواده دچار می شود باید درمان خانوادگی انجام شود 
گفت: در مدارس نیز باید موضوع به والدین دانش آموز گزارش 
و راه های درمان به آنها معرفی شود. دانش آموز مبتال باید به 

مدت دو هفته از لحاظ آلودگی بررسی شود.

روش های درمان شپش

رئیس گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
انجام  باید دقیق و درست  تاکید کرد: درمان  بیرجند  پزشکی 
شود. هم اکنون بر اساس تحقیقات انجام شده شامپو پرمترین 
1 درصد و لوسیون دای لیس 4 درصد به عنوان داروی درمان 
شپش سر توصیه می شود. جمع آور ادامه داد: بعد از اینکه یک بار 
سر با شامپوی معمولی شسته و آب گیری شده باشد بعد بر اساس 
اندازه ی موها یک تا دو قاشق از شامپوی پرمترین را روی سر ریخته 
و موها را به آن آغشته می کنیم .باید توجه داشت که هنگام استفاده 
از شامپوی پرمترین داخل حمام بخار نباشد و بعد از 20 دقیقه موها 
را با آب 40 درجه سانتیگراد شسته شوند.بعد با شانه های ریز موهارا 

شانه زده تا رشک و حشره ی بالغ از موها جدا شوند.
وی تاکید کرد : گاهی این حشرات با شانه زدن نیز از موها جدا نمی 
شوند و باید با دست تار به تار موها را بررسی و آنها را بیرون کشید. 

گاهی الزم است بعد از یک هفته مجدد شامپو استفاده شود.
وی اضافه کرد: بهتر است در زنان باردار ، زنان شیر ده و کودکان زیر 
۶ سال از روش آغشته سازی موها با روغن ،کریستال مو  یا حذف 
موهای دارای رشک به جای پرمترین یک درصد استفاده شود. باید 
توجه داشت که جهت کنترل شپش سر نیاز به تراشیدن موهای سر 
دانش آموزان نیست و تنها رعایت موارد گفته شده در باال کافی است.
در زمانی که با مهندس جمع آور درباره انواع شپش ها و راه های 
انتقال و درمان صحبت می کردم کم کم احساس خارش در سرم 

تمرکزم را برای ادامه مصاحبه به هم ریخت. این حشره شناس دراین 
باره به واکنش های روانی نام شپش اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اطالعاتی که درباره شپش داریم نباید هر خارشی در سر را به شپش 
ربط دهیم. برخی افراد با شنیدن نام این حشره دچار وسواس فکری 
شده و احساس می کنند حرکتی در ال به الی موهایشان حس می 
کنند . این احساس آنها را وادار به خراش سر و متاسفانه واکنش های 

روحی متفاوت می ند در حالی که شپش ندارند اما درگیر می شند.
وی حتی افت تحصیلی در دانش آموزان بعد از شنیدن خبر شپش 
در سر خود و یا دوستشان را بسیار جدی بر شمرد و تصریح کرد: باید 
مراقب باشیم در آگاهی بهداشتی مان از هر گونه توهین و آزار روانی 
پرهیز شود و این موضوع را به نحوی برای دانش آموزان و خانواده ها 
اطالع رسانی کنیم که از نظر روحی مشکلی برای آنها به وجود نیاید.

راه های خانگی  

 این حشره شناس درباره راه های دیگری که برای درمان وجود دارد 
از مخلوط آب و سرکه نام برد. این مخلوط به نسبت مساوی می تواند 
بر روی موهای سر ماساژ داده شود و بعد از 20 تا ۳0 دقیقه موها با 
آب 40 درجه شسته و بعد از آن رشک ها با انگشت از روی موها 
جدا شوند.عالوه بر این توصیه های دیگری برای استفاده از اسانس 
شمعدانی،روغن بادام تلخ،)۵0 سی سی روغن بادام 10 سی سی 

آب(،روغن درخت چای،روغن اکالیبتوس شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از سس مایونز،کره نفت چراغ 
و ...  برای دفع شپش درست است گفت: هیچ گونه شواهدی 
دال بر موثر بودن این مواد بر روی مرگ شپش وجود ندارد 
به جای اینها می توانید از همان روغن هایی که گفته شد و 
یا همان شامپوی مخصوص استفاده کنید. مهندس جمع آور 
در پاسخ به اینکه آیا سم پاشی محیط می تواند در کنترل این 
حشره موثر باشد اعالم کرد: سم پاشی ضروری نیست چرا که 
شپش به دور از انسان دو روز بیشتر زنده نیست بنابر این فقط 
جارو کردن کافی است. به گفته ی وی شستن ملحفه ها ، 
روتختی و لباس ها با آب ۵0 تا ۶0 درجه ، خشک کردن در 
اشعه ی آفتاب و اتو کردن آنها قرار دادن البسه در پالستیک و 

... می تواند، به گند زدایی کمک کند.
 به هر حال با توجه به اینکه همه ی ما در جامعه ای زندگی 
می کنیم که نیاز به شناخت بیشتر بیماری ها دارد الزم است 
برای حفاظت از خود و آگاهی بیشتر به دنبال منابع اطالعاتی 
دقیق و درمان ها درست باشیم. در این رابطه روزنامه آوا آمادگی 
دارد اگر شهروندان سواالت دیگری در این رابطه داشتند پاسخ آن 
را از طریق مسئوالن بهداشتی در اختیار خوانندگان قرار دهد.الزم 
است بدانید شامپوی پرمترین در مراکز بهداشتی برای درمان شپش 

رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.

در گفت و گو با یک حشره شناس بررسی شد 

شپش و هر آنچه باید درباره آن بدانید

دی
حمی

س: 
عک

باسالم، فقط خواستم عرض خداقوت به نانوایان عزیز 
آقای  نانوایی  زحمات  از  و  باشم  داشته  شهر  سطح 
مرتضوی بخاطر کیفیت عالی نان سنکگ تشکر کنم...
91۵...۵42

روستای  بپرسم  از شهرداری  آوا می خواستم  سالم 
اکبریه کی سر وسامان می گیرد؟ از قبل از عید سنگ 
ها ریخته شده و در چند ماه گذشته هنوز خبری از 

آسفالت و سنگ فرش نیست.
91۵...۳41
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما، ما که در 
حاجی آباد زندگی می کنیم مگه آدم نیستیم روستایی با 
جمعیت 1۶00نفر که هفتاد درصدش کودک و نوجوان 
تشکیل میدن نباید یک پارک یا شهر بازی داشته باشد 
من که وسیله ندارم چجوری هرروز بچه رو ببرم پارک 

توحید. تو رو خدا به فکر ماهم باشین.
910...001
مدیریت  و  استان  محترم  مسئولین  خدمت  باسالم. 
محترم آموزش و پرورش، در مدارس دولتی جهت ثبت 
نام و کارنامه دانش آموزان  از والدین دانش آموزان 
طلب  مدرسه  شهریه  بهانه  به  تومان   مبلغ100هزار 
می کنند و اگر ندهیم ثبت نام نکرده و کارنامه  را 
نمی دهند شکایت می کنیم می گویند مدیران مدرسه 
چگونه مدارس را بگردانند استاندار و دیگر مسئوالن 
پیگیر شوند با وضع اقتصادی فعلی واقعا پرداخت این 
هزینه ها ممکن نیست. چرا رسیدگی نمی شود که هر 

سال مردم با مدارس درگیر می شوند با تشکر
91۵...۳9۵
مزار شاه سلیمان علی با این که جایی زیارتی است اما 
از نظافت کافی برخوردار نیست و حشرات زیادی چه 
در محوطه و چه داخل زیارتگاه وجود دارند.  لطفا جاده 
دسترسی به این مزار را هم هر چه زودتر درست کنید. 
راه نزدیک تری هم به مزار وجود دارد اما جاده آن هم 
به شدت خراب بوده که اگر آن را هم درست کنند زمان 

رسیدن به مزار نصف می شود.
91۵...۳1۳

سالم چه زمانی قرار هست میدانی که قرار بود در بلوار 
موسی بن جعفر ع احداث شود، عملیاتی شود؟

91۵...7۶۶
سالم وقت بخیر، در خصوص سالن های ورزشی مخصوصا 
سالن علوی در آوینی خواستم انتقاد کنم که با وجود این 
همه هزینه برای ساخت و تجهیز سالن ، فکری به حال 
تهویه هوای سالن در فصل گرما نمیکنند و همچنین هیچ 
گونه حفاظی برای زیر صندلی های تماشاگران که توپ از 
سالن خارج نشود نکردند...خواهشمندم این انتقاد به ظاهر 

کوچک را منعکس فرمایید   با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
از اینکه شهرداری نسبت به تعریض جاده سالمت واقع 
در بلوارپیامبر اعظم اقدام کرده کمال تشکر را داریم اما 
شهرداری محترم هنگام جدول کشی معابر بهتر است 
نیم نگاهی هم به افراد دارای کالسکه یا ویلچر داشته 
باشد. تقاطع جابربن حیان و کمربند سالمت هیچ گونه 
جایی برای عبور این نوع وسایل ندارد در صورتیکه 
بسیاری افراد دارای کالسکه یا سه چرخه می باشند و 

هنگام عبور با مشکل مواجه می شوند 
ارسالی به تلگرام آوا
روستای محمدابادعلیا از توابع بخش مرکزی شهرستان 
درمیان از سرویس دهی تلفن همراه وشبکه دیجیتال 
محرومیم از مسئولین خواهشمنداست در این خصوص 

اقدامی انجام دهند
ارسالی به تلگرام آوا

شعبه 1: نبش معلم 50    
شعبه 2: ورودی بلوار معلم  

  شماره تماس مرکزی: 05631101

آگهی مزایده عمومی به شماره 1098003463000004
 در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره 116689 ت 45059 ه مورخ 1390/06/08 هیئت محترم وزیران درخصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان، بر اساس صورتجلسه سی و نهم کارگروه مرکزی فروش سوخت و مصوبات کارگروه فروش سوخت استانی، 
استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت مرزنشینان )به میزان10 میلیون لیتر( با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 1098003463000004 

به فروش رساند.   زمان انتشار در سایت: 1398/04/06 ساعت 10 صبح               
  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:  98/04/16 ساعت 13     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 98/04/16 ساعت 13:30     زمان بازگشایی : 98/04/17 ساعت 9 صبح

زمان اعالم به برنده : 1398/04/18 ساعت 8 صبح . ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده،  پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده در بستر سامانه انجام 
خواهد شد.

شرایط شرکت کنندکان در مزایده: 1-تابعیت جمهوی اسالمی ایران  2-توان اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 3- دارای کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر باشد. 4-توان مالی متناسب با خرید سهمیه با گردش 
حساب بانکی 6 ماهه منتهی به تاریخ برگزاری مزایده به میزان حداقل 390 میلیارد ریال 5-عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاههای اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی  و معوقات بانکی متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی) تضمین شرکت در 
فرآیند اجرای کار( یا واریز مبلغ 9.768.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2171132101003 با عنوان تمرکز وجوه سپرده استانداری خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی را 

استانداری خراسان جنوبیضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.

آگهـي  استخـدام
شركت پخش تک ستاره خاوران 

 تعدادي بازاریاب آقا و خانم از بین واجدین شرایط 
استخدام مي نماید. شرایط استخدام:
1- داراي مدرک تحصیلي دیپلم و باالتر

2- داراي کارت پایان خدمت
ضمنا افراد داراي تجربه فروشندگي و افرادي که داراي 
مدارک بازاریابي و مدیریت بازرگاني هستند در اولویت 
هستند . افراد استخدام شده از مزایاي بیمه، حقوق 
ثابت، پورسانت و عیدي ، پاداش و سنوات برخوردار 
خواهند شد. متقاضیان مي توانند رزومه کاري خود را 

به شماره  09151601002- 09122730380
روي واتساب بفرستند و یا بین ساعت 9 صبح تا 2 
بعدازظهر به دفتر شرکت واقع در بیرجند، خیابان شهدا 
4 ، ساختمان مقابل مسجدالنبي، طبقه دوم واحد6 

شخصا مراجعه نمایند.
امور اداري شركت پخش تک ستاره خاوران



موفقیت و انرژی

دلتنگی

مثبت فکر کنید و مثبت عمل کنید

افکار تاثیر بسزایی بر احساسات دارند. وقتی ذهن  پیوسته 
سرشار از افکار منفی است تمام مدت به شکایت و گله 
کردن می پردازد. افکار منفی، حس ترس را در قلب ایجاد 
کرده و اعتماد به نفس را کاهش می دهند. ذهن، بسیار 
قوی عمل می کند و هر آنچه بر آن تمرکز می کنید نه 
تنها بر احساسات بلکه بر محیط نیز تاثیر می گذارد. با 
انجام تمرینات و تکرار می توانید اعتماد به نفس خود 
را افزایش دهید. فراموش نکنید که در دنیای ارتباطات 
امروزه داشتن اعتماد به نفس باال در پیشرفت روزمره 
بسیار موثر است. صحبت کردن درباره یک حس خوب 
 و یا چند دقیقه یوگا به مدت سه الی چهار بار در هفته 
می تواند احساس خوبی را در شما ایجاد کند. مطمئنا 
افرادی که تمرین می کنند در مقایسه با دیگران هم 

ظاهر بهتر و هم اعتماد به نفش بیشتری دارند. 

راه حل های رفع دلتنگی

ممکن است برخی مواقع اضطراب، احساس پریشانی و 
آشفتگی بدون آنکه علت آن را بدانید، بر شما غلبه کند؛  
وقت دلتنگی حس می کنید که امور زندگی از کنترل 
شما خارج شده و هیچ کاری از دست شما ساخته نباشد 
و قادر به کنترل احساسات خود نیستید؛ هنگام تنهایی 
هیچ کس نمی تواند درد شما را درک کند، تمایل دارید 
از دیگران و یا به طور کلی از دنیا کناره بگیرید، به 
شدت مشتاق دیدار فرد از دست  رفته هستید، احساس 
می کنید با هیچ چیز نمی توانید این فضای خالی را 

پر کنید.
- واقعیت را بپذیرید، قبول کنید که رابطه شما تمام شده 
است و در فرصت دیگری می توانید شروع تازه ای داشته 
باشید؛ اجازه دهید کدورت ها از بین برود، ممکن است 
همه افراد در زندگی خود کارهای اشتباهی انجام دهند، 
نفرتی به طرف مقابل در دل نگه ندارید، اجازه بدهید تا 
این احساسات منفی از بین بروند و در عوض فرصت 

عشق در آینده و شادی را در آغوش بگیرید.
- به عالقه مندی هایتان بپردازید، فرصتی را برای خود  
مهیا کنید تا بتوانید عالقه مندی هایتان را بشناسید؛ 
ارزش های شخصی خود را بشناسید، شاید رابطه شما به 
پایان رسیده باشد اما به این دلیل بازنده محسوب نمی شوید، 
 تمام این مراحل را پشت سر می گذارید، یک لیست از 
توانمندی های خود تهیه کنید و بر روی آنها تمرکز کنید.

 - سعی کنید کارهایی انجام دهید که به شما آرامش 
می دهد، یک کتاب خوب بخوانید، پیاده روی کنید و 
یا به سایر سرگرمی های مورد عالقه تان بپردازید، 
می توانید به یک موسیقی آرام بخش گوش دهید؛ 
یاد بگیرید چطور بهترین دوست خود باشید، با عشق 
و عالقه به خودتان نگاه کنید، شاید تا امروز با خودتان به 
تندی و سنگدالنه رفتار می کردید اما سعی کنید از این 

به بعد با  خود همدردی و دلسوزی کنید.

هر نخ سیگار ۳ دقیقه
 از عمرتان می کاهد

متوسط عمر افراد سیگاری ۱۰ سال کمتر از افراد 
غیرسیگاری است. زنان سیگاری ۹ سال و مردان 
سیگاری ۱۱ سال زودتر از افراد غیرسیگاری فوت 

می کنند بنابراین می توان گفت هر نخ سیگار ۳ دقیقه 
از عمر فرد سیگاری می کاهد. مصرف گاه و بیگاه 
قلیان در هر دو قشر زن و مرد به ویژه زنان بسیار 
باالتر و نگران کننده است زیرا مصرف تفننی قلیان 
در سال های آینده به مصرف سیگار تبدیل می شود.

ضد آفتاب را هر ۴-۳ ساعت
 تجدید کنید

البته  دارد.  اهمیت  بسیار  آفتاب ها  ضد   از  استفاده 
اینکه می گوییم آفتاب باعث سرطان می شود این 
از  پیشگیری  و  است  بعد  سال  برای ۴۰  موضوع 

اینکه این موضوع اتفاق نیفتد، بسیار مهمتر است؛ 
ضمن اینکه باید از ضد آفتاب در فصول زمستان و 
تابستان استفاده شود و البته در تابستان دفعات آن 
بیشتر باشد. ضد آفتاب ها در طول روز ممکن است با 
تعریق و شستشو پاک شوند؛ در نتیجه بهتر است هر 

۳ تا ۴ ساعت تکرار شوند.  

تخم کتان فشار خون
 را پایین می آورد

تخم کتان سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ است و فشار 
خون را پایین می آورد. برای به دست آوردن بهترین 
نتیجه، روزانه ۳۰ تا 5۰ گرم دانه کامل یا تخم کتان آسیاب 

شده را به مدت بیش از ۱2 هفته مصرف کنید. دانه کتان با 
کاهش کلسترول سرم و بهبود تحمل گلوکز و با خاصیت 
آنتی اکسیدانی خود از افراد در مقابل بیماری های قلبی 
و عروقی ناشی از آترواسکلروز محافظت می کند.ویژگی 
خوب دانه کتان این است که می توان آن را به همه چیز از 

جمله  سوپ و غذا  تا نان و کلوچه اضافه کرد.

چه چیزی باعث 
سر درد می شود؟

اگرچه خود مغز هیچ گیرنده دردی ندارد، بسیاری از سایر 
ساختار های داخل سر مانند عروق خونی، عضالت و 
اعصاب موجود در گردن، صورت و پوست سر، دارای 

گیرنده درد هستند. سر درد ها در اثر اختالالت مربوط 
به این ساختار ها ایجاد می شوند.گیرنده های درد در اثر 
فشار، آسیب، دمای باال و بعضی از مواد شیمیایی فعال 
می شوند.انجماد مغز، در اثر تغییر ناگهانی در جریان خون 
در ورید هایی که بین قسمت پشتی گلو و مغز قرار گرفته 

اند، ایجاد می شود.

شگفت آور  ترین 
گیاه دارویی زمین

باکتری،  و  است  طبیعی  بیوتیک  آنتی  سیر 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا،   ویروس،  انگل،  التهاب،  زگیل، 
قارچ ها و آفت را از بین می برد؛ اگر هنگام خوردن سیر 

دهان تان بوی بد می دهد، تنها راهش این است که 
بدن تان را از شر سموم خالص کنید، سیر به همراه 
سم تولید بوی بد می کند، وقتی آشپزی می کنید و از 
بوی سیر یا پیاز چشمان تان آب می افتد بسیار مفید 
است، در واقع این باعث از بین رفتن عفونت چشم و 

تمیز شدن آن می شود.

شستشوی صبح برای این است که پوستتان از باکتری هایی که در طول شب روی پوست ایجاد شده است پاک 
شود. و شستشو هنگام شب، باعث پاک شدن آلودگی ها، گرد و خاک و آرایش است. اگر بین روز فکر کردید که نیاز 
دارید پوست تان را بشویید، فقط پوست خود را با آب ولرم، آبکشی نمایید و از هیچ گونه پاک کننده ای استفاده نکنید.

الکل و روغن خودشان می توانند دلیل ایجاد جوش های جدید شوند . دقت کنید که شوینده های انتخابی شما حاوی 
این مواد نباشد.پوست تمیز را با یک تونر مخصوص پوست چرب پاک کنید، این محصوالت معموال شامل مواد مات 
کننده هستند و از برق افتادن پوست جلوگیری می کنند و ترشح چربی پوست را کم می کنند و منافذ را جمع می کنند.

برای پوست های مستعد آکنه از مرطوب کننده هایی استفاده کنید که عالوه بر تنظیم ترشح چربی مواد التیام دهنده نیز 
داشته باشند، تا تحریکی از شستن پوست ظاهر می شود را از بین ببرند.

مهمترین تهدیدات دود کردن و سوزاندن عود متوجه اطفال است که تنفس دود آن بسیار سمی و مرگ آور است، علت 
آن هم وجود سرب درون عود است.پزشکان هشدار می دهند که دود عود می تواند عامل حمله آسمی و بیماری های 
تنفسی باشد و به همین دلیل در گروه مواد سمی قرار می گیرد. دود عود با بروز آسم در کودکان ارتباط دارد و نوعی ژن 
نیز می تواند در این ارتباط نقش داشته باشد. به این ترتیب که عوامل مستعدکننده ژنتیکی و استنشاق مداوم دود عود 
ممکن است خطر ابتال به آسم را در کودکان افزایش دهد.سوزاندن عود ممکن است به تشکیل آالینده های هوا در داخل 
خانه منجر شده و التهاب ریه را به همراه داشته باشد.همچنین برخی از شرکت های سازنده عود به منظور افزایش وزن آن 
از سرب استفاده کرده که خود برای سالمتی خطرات جدی و شدیدی به همراه دارد. سرب ماده سمی است که به بدن 

آسیب می زند و موجب التهاب اعصاب یا معلولیت، درد شکمی و مسمومیت خونی می شود.

بررسی مضرات عودشستشوی پوست چرب و جوش دار

امام جعفر صادق )ع( در سن ۳۱ سالگی پس از مرگ پدرش به 
امامت رسیدند. امامت امام صادق)ع( همزمان با سال های پایانی 
حکومت بنی امیه و سال های آغازین حکومت بنی عباس بود و 
به علت ضعف و عدم استقرار نظام سیاسی، وی فرصت بسیار 
مناسبی برای فعالیت فرهنگی و مذهبی به دست آورد. به عقیده 
شیعه دوران امامت امام جعفر صادق )ع( ۳۴ سال بوده که با اواخر 
حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان مصادف بوده است. امام 
صادق )ع( با پنج تن از خلفای بنی امیه، هشام بن عبدالملک، ولید 
بن یزید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن عبدالملک، ابراهیم بن ولید 
و مروان بن محمد ملقب به حمار و دو تن از خلفای بنی عباس 

ابوالعباس )عبدا... بن محمد( معروف به سفاح و ابوجعفر معروف 
به منصور دوانیقی معاصر بود.پس از به قدرت رسیدن عباسیان، 
همان طور که آن حضرت پیش بینی کرده بود فشار بر شیعیان 
افزایش یافت و با روی کار آمدن منصور این فشار به اوج خود 
رسید. امام جعفر صادق )ع( نیز از این فشارها مستثنی نبود. این 
دوران، یعنی چند سال آخر عمر آن حضرت بر خالف دوران اولیه 
امامت شان،  دوره سختی ها و انزوای دوباره آن حضرت و حرکت 
تشیع بود. منصور شیعیان را به شدت تحت کنترل قرار داده بود. 
سرانجام کار به جایی رسید که با تمام فشارها، منصور چاره ای 
ندید که امام صادق را که رهبر شیعیان بود از میان بردارد ، بنابراین 

توسط عواملش حضرت را به شهادت رساند. آن حضرت در سن 
65 سالگی در سال ۱۴8 هجری به شهادت رسید و در قبرستان 

معروف بقیع در کنار مرقد پدر و جّد خودش مدفون گردید.
در زمینه فضایل و مکارم اخالقی حضرت صادق )ع( روایات و 
وقایع بسیار زیادی نقل شده است. آن حضرت با رفتار کریمانه و 
خلق و خوی الهی خود بسیاری از افراد را به راه صحیح هدایت 
فرمود، به گونه ای که پیروان دیگر مکاتب و ادیان نیز زبان به 
مدح آن حضرت گشوده اند. امام صادق)ع( بیشترین سال عمر را 

در میان یازده امام اول شیعیان داشته  است.

شهادت امام جعفر صادق )علیه السالم( تسلیت باد

آیه روز

و ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریده  ایم و یقینا قیامت فرا خواهد رسید 
پس به خوبی صرف نظر کن سوره الحجر/ آیه )85(

سخن روز

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دویم و وقتي مي ایستد با یک ضربه آن 
را از خود دور مي سازیم . شاتو بریان
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۸۱
۶۹
۴۹

۳۷
۷۸

۹۳۲۱
۴۹۵

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.

۲۹۴۳۷۵۸۱۶

۷۱۸۹۶۲۵۴۳

۵۳۶۸۱۴۹۷۲

۳۵۲۴۹۶۷۸۱

۸۷۹۵۲۱۳۶۴

۴۶۱۷۸۳۲۵۹

۹۴۷۱۳۸۶۲۵

۱۲۳۶۵۷۴۹۸

۶۸۵۲۴۹۱۳۷

جدول سودکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سرخ پوست
16:1521:45شروع سانس

تگزاس ۲سامورایی در برلین
14:302018شروع سانس

سرویس کولر در اسرع وقت 
0۹۱۵0۹0۲۹۹۳

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

به چند نفر نیرو جهت کار در سالن 
زیبایی آفرینا نیازمندیم.

32450229
به یک راننده کمپرسی تک جهت کار 
در استان با حقوق قانون کار و بیمه 

نیازمندیم.     09157578315
استخدام  کارمند

تلفن: 32212999- 056
آدرس: بیرجند  -   خیابان مطهری  3 

پالک 28
کانون هموفیلی خراسان جنوبی

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 

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵۴ - مهدی برگی

کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ نونهاالن شهرستان بیرجند 
را به بازیکنان و خانواده باشگاه بهمن تبریک عرض می نماییم 

* آغاز ثبت نام مدرسه فوتبال باشگاه بهمن بیرجند
* آموزش گام به گام فوتبال

* دارای مربیان با دانش و متخصص در استعدادیابی فوتبال پایه با مدرک معتبر مربیگری
* مربی اختصاصی دروازه بانی

* معرفی نونهاالن مستعد رده های سنی به باشگاه

ف
خفی
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۳ د
ا 0
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0
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ا ۴
۲ ت
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آدرس: معلم، خیابان فردوسی ، 50 متر جلوتر دست چپ، طبقه دوم ساختمان رویاپردازان
با مدیریت: مهدی الهی - رضا نژادی       09151615360 - 09155624421

صبح صادق برفت و زین ماتم     شد سیه پوش عالم و آدم

 ضمن عرض تسلیت به محضر آقا ولی عصر )عج( و همه شیعیان و عاشقان اهل بیت )ع( 
 به مناسبت شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق )ع(

 موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند برگزار می نماید
 )مراسم ویژه صبح روز شهادت( 

زمان:  شنبه ۱۳۹۸/۴/۸ ساعت ۹ صبح      مکان: هیئت حسینی بیرجند
با نوای گرم مدیر محترم حج و زیارت استان حاج ابوالفضل نوفرستی

 و ذاکران اهل بیت )ع( 

امام جعفر صادق علیه السالم:
همه خیر در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا 

قرار داده اند.
مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

زمان:شنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ صبح
مکان: طالقانی ۱، مکتب نرجس علیهالسالم
ضمنا بعد از مراسم برنامه کنترل فشار خون 

انجام خواهد شد.
حضور خواهران بزرگو ار موجب تعظیم شعائر دینی 

و خشنودی امام زمان)عج( خواهد بود.

مکتب نرجس علیهاالسالم



۵
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خبرویژه

اخبار کوتاه

مشاهده لک لک  های سیاه
برای دومین بار درآسمان استان!

نسرین کاری - رئیس هیئت مدیره موسسه کاوشگران 
حیات وحش پارت از مشاهده سه لک لک سیاه برای 
تیم  توسط  آسمان خراسان جنوبی  در   بار  دومین 
موسسه کاوشگران حیات وحش پارت خبر داد. آرش 
مودی در گفتگو با خبرنگار آوا با بیان این مطلب افزود: 
لک لک سیاه پرنده ای ست به طول ۹۵ سانتیمتر،سیاه 
رنگ با شکمی سفید که بصورت تک زی و به تنهائی 
یا دسته جمعی مهاجرت می کند. وی با بیان این که 
این پرنده آبزی است و به واسطه سر، گردن و پشت 
سیاهش، کامال از لک لک های دیگر  متمایز است، 
یادآور می شود:  منقار و پاهایش بلند و قرمز رنگ 
از حشرات، ملخ ها،  از ماهی و گاهی  است. عمدتاً 
سمندرها و نیز از جوندگان و پستانداران کوچک، مارها 
و مارمولک ها تغذیه می کند.  این فعال محیط زیستی 
تاکید می کند: این پرنده در نواحی آب های شور و 
شیرین، رودخانه های کم عمق با ساحل شنی دیده 
می شود و معموال روی درختان آشیانه می سازند. 
مودی با بیان اینکه لک لک سیاه از جمله پرندگانی 
ست که تابستان ها به تعداد کم و نیز به صورت مهاجر 
عبوری دیده می شود، ادامه داد: تعداد کمی از آنها 
زمستان ها را در فارس و سواحل جنوبی ایران می 
گذرانند و  لک لک سیاه از جمله پرندگان کمیاب ایران 
است . وی خاطر نشان کرد: این پرنده غیر بومی در 
دهه هشتاد برای اولین بار توسط زنده یاد امیر طالبی 
گل مدیر عامل درگذشته موسسه کاوشگران حیات 
وحش پارت مشاهده و رکورد شده بود. رئیس هیئت 
مدیره موسسه کاوشگران حیات وحش پارت  یادآور 
شد: در یک سفر تحقیقاتی دیگر این موسسه در خرداد 
ماه امسال  سه لک لک سیاه  در ارتفاعات  این استان 
و کنار یک رود فصلی مشاهده و تصاویری از آن ها 
ثبت شد. وی تاکید کرد: بارندگی های اخیر و پر آب 
شدن دریاچه ها و رودخانه های فصلی بستری مناسب 
را برای استراحت و تجدید قوای پرندگان مهاجر در 
استان ایجاد کرده است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

افتتاح فاز یک آبرسانی به بیرجند در هفته دولت
حسینی- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی گفت: تخصیص اعتبار آبرسانی به شهر بیرجند 
بسیار خوب بوده و امیدواریم تا هفته دولت فاز یک 
این پروژه را به بهره برداری برسانیم. روز گذشته 
نشست خبری مدیران صنعت آب استان به مناسبت 
هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شد. امامی در 
این نشست با بیان این که کسری آب مخزن استان 
در سال ۹۶ حدود ۷۰۹ میلیون متر مکعب بود که در 
سال گذشته به ۵۱۳ میلیون متر مکعب کاهش پیدا 
کرده است، ابراز امیدواری کرد: امسال کسری مخزن 
به کمتر از ۱۰۰ میلیون برسد. به گفته وی تالش ما 
این است که قبل از بارندگی های سال جاری عملیات 
سد سیاهو را به طور کامل انجام دهیم و پروژه به 
بهره برداری برسد. امامی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته عملیات ۷۵۰ کیلومتر از بستر حریم رودخانه 
را آغاز کرده بودیم که امسال تمام خواهد شد، بیان 
کرد: تالش داریم تا سال ۱۴۰۰ رودخانه های اصلی 
را مطالعه و تعیین حد بستر را انجام دهیم و بارگذاری 
در حریم رودخانه ها را مرتفع کنیم. وی با اشاره به 
اینکه یکی از برنامه های مهم آب منطقه ای جذب 
سرمایه گذار برای سایت های گردشگری است، افزود: 
در این راستا سدهای اسدیه، فرخی و رزه را آگهی 
کرده ایم. امامی با بیان این که در فروردین سال جاری 

حکم تخریب ۱۵ ساختمان در حریم رودخانه ها در 
محدوده شهر بیرجند اجرایی شده است، گفت: در کلیه 
شهرستان ها با همراهی فرمانداران شاهد اقدامات 
پیشگیرانه بسیار مناسبی در حوزه سیالب ها بوده ایم.

۴۲۵ روستا با تانکر آبرسانی می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی نیز با 

بیان این که اکنون ۴۱۷ تا ۴۲۵ روستای استان به 
طور متغیر با تانکر سیار آبرسانی می شود، خاطرنشان 
کرد: به ازای هر نفر ۵۰ لیتر آب شرب در شبانه 
روز با تانکر آب حمل می شود اما این میزان برای 
شهرستان های درمیان و زیرکوه ۱۴۰ لیتر به ازای 
هر نفر است. به گفته وی ۷۵ درصد روستاییان استان 

الگوی مصرف آب را رعایت می کنند، اما در برخی 
مناطق به خصوص در روزهای تعطیل که مردم 
مناطق شهری به روستاها می روند، از آب شرب 
می  استفاده  غیرمجاز  مصارف  و  کشاورزی  برای 
شود. این موضوع نگران کننده بوده و سبب کمبود یا 

قطعی آب در این روستاها می شود. 
که یک  این  به  اشاره  با  آبفار  مدیرعامل شرکت 

درصد از مشترکان استان نیز به اندازه ۱۵ درصد از 
مشترکان، آب مصرف می کنند، بیان کرد: اکنون 
چهار هزار و ۹۰۰ واحد دامداری صنعتی زیر پوشش 
این شرکت هستند که از پنج تا ۱۵۰ هزار مترمکعب 
آب مصرف و ۴۲ درصد بیشتر از تعهد استفاده می 
کنند که باید برای این واحدها چاره اندیشی شود.به 

گفته وی تا پایان شهریورماه ۱۰ روستای استان از 
آب شرب برخوردار می شوند.

وی میزان هدررفت آب در شبکه های روستایی را 
۳۵ درصد اعالم کرد و گفت: سال گذشته ۲ هزار 
و ۶۶ انشعاب با هدف جلوگیری از هدررفت آب در 

مناطق روستایی استانداردسازی شده است.

۲۱درصد مشترکان خانگی آب در استان
دو برابر الگو مصرف دارند

مدیرعامل شرکت آبفا نیز با بیان این که از مجموع 
مشترکان خانگی در استان ۷۷ درصد مصرف کمتر 
از الگو و ۲۱ درصد تا دو برابر الگوی مصرف آب 
استفاده کرده اند، عنوان کرد: همکاران ما توانستند 
مصرف سرانه هر نفر در شبانه روز را از ۱۸۳ لیتر به 
۱۷۷ لیتر کاهش دهند. وی همچنین با اشاره به این 
که اکنون در سطح شهرستان فردوس و سربیشه 
دو پیمان فعال اجرایی فاضالب را داریم، افزود: با 
سرمایه گذار بخش خصوصی برای تکمیل باقی 
مانده فاضالب شهر قاین و احداث مدول اول تصفیه 
خانه این شهرستان و همچنین و مدول اول تصفیه 
خانه شهرستان سربیشه قراردادی منعقد و مجوزهای 

الزم برای تصفیه خانه اخذ شده است.
وی با اشاره به اینکه سهم سرمایه گذاری در این دو 

شهرستان بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان است که برابر 
تخصیص ساالنه شرکت آب و فاضالب شهری 
استان است، بیان کرد: بر اساس این توافق نامه سرمایه 
گذار طی دوره شش ماهه فرصت دارد ساختار مالی و 
طرح نهایی کار را اجرایی کند و حدود دو سال بعد 
از دوره پیشبرد به بهره برداری برساند. هاشمی مقدم 
گفت: هر زمانی که پیشرفت اجرایی شبکه فاضالب 
شهرستان فردوس نیز به حد معقولی رسید بستر برای 
ورود سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم خواهد شد 

که نقش مؤثری در منطقه خواهد شد.
به گفته وی با توجه به باال بودن هدر رفت آب در 
شهر بیرجند در شورای شهر خواستار شدیم در قالب 
تبصره سه قانون بازسازی شبکه های فرسوده به 
ازای هر متر مکعب حد محدودی از مشترکین برای 
بازسازی انشعابات فرسوده، دریافت شود. هاشمی 
موضوعی  سقاخانه ها  ایجاد  اینکه  بیان  با  مقدم 
بسیار نوین و خوب با مشارکت اداره کل اوقاف و 
از ویژگی های این  امور خیریه است، گفت: یکی 
سقاخانه ها این است که دستگاه تصفیه دارند لذا برای 
سامان دهی ایستگاه های تصفیه آب نشست هایی با 
دانشگاه داشتیم و نظام نامه ای برای ارائه خدمات 
تنظیم شده که بر اساس آن اداره کل اوقاف باید 

برای دستگاه ها تاییدیه شبکه بهداشت را اخذ کنند.

خراسان جنوبی میزبان مرحله منطقه ای 
جام خوشه چین

خراسان جنوبی در کنار استان های آذربایجان غربی، 
چهارمحال و بختیاری، البرز و مرکزی، از شهریورماه 
تا آبان ماه سال جاری میزبان مرحله منطقه ای جام 
خوشه چین در ۶ رشته فوتبال، والیبال و طناب کشی 
در بخش تیمی و دو و میدانی، چوب کشی و هفت 

سنگ مهارتی در بخش انفرادی خواهد بود.

ورزشی

جاسازی  مواد مخدر در  بار هندوانه

صدا و سیما- مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید 
حسینی سهل آباد نهبندان در بازرسی از کامیون حامل 
هندوانه ۹۸ کیلو تریاک کشف کردند. معاون عملیات 
فرماندهی انتظامی گفت:  این مقدار تریاک که به طرز 
ماهرانه ای داخل هندوانه ها جاساز شده بود کشف و 

در این رابطه ۲ متهم دستگیر کردند.

حوادث

 انسان های صادق و سالم جاذبه ایجاد می کنند

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با انتقاد از شکنجه 
سرمایه گذاران با پیچ و خم های بروکراسی اداری و سودهای 
بانکی، گفت: باید کمک کرد تا سرمایه گذاران زیر بار مشکالت 
نشکنند. حجت االسالم عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با تأکید بر اینکه باید 
مشکالت سرمایه دار را خارج از بهره های سنگین بانکی حل کرد، 
بیان کرد: باید کمک کنیم تا فرصت ها نسوزد و هم سرمایه اش 
به تولید برسد. وی به شرایط خاص و مشکالت خراسان جنوبی 
در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هرچند این استان از نظر 
توسعه کشاورزی دچار مشکل است اما در جهت کیفیت دادن به 

کشاورزی شرایط مساعدی دارد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان 
جنوبی نیز عنوان کرد: هم اکنون ۲۳۳ تشکل بخش کشاورزی 
و ۱۷ هزار بهره بردار این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
از خدمات این صندوق بهره مند می شوند. نخعی تامین منابع مالی 

و نقدینگی را یکی از مشکالت مهم فعاالن بخش کشاورزی 
دانست و گفت: در همین راستا این صندوق ها تشکیل شدند تا 
بهره برداران بخش کشاورزی خارج از ضوابط و با حداقل موانع 
اداری تسهیالت قرض الحسنه را دریافت کنند.  وی از پرداخت 
بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت توسط این صندوق ها خبر داد 
و گفت: از این مبلغ نیمی به صورت قرض الحسنه پرداخت شده 
و الباقی سرمایه در گردش بوده است. به گفته وی نیاز است که 
مسئوالن و دستگاه های ذبی ربط در افزایش سرمایه صندوق های 

توسعه بخش کشاورزی استان همکاری کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه همه کشاورزان و 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی افرادی هستند که بنیه مالی قوی 
و ضمانت های مورد نیاز برای دریافت تسهیالت بانکی را ندارند، 
عنوان کرد: این موضوع همواره مورد انتقاد فعاالن این بخش بوده 
در همین راستا در داخل خود بخش در کنار بانک ها صندوق هایی 

به عنوان تآمین کننده منابع مالی کشاورزان شکل گرفت.

بروکراسی اداری و سودهای بانکی
سرمایه گذاران را شکنجه می دهد

ایرنا- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند 
گفت: انسان های صادق و سالم جاذبه ایجاد می کنند و ما 
امروز به تبلیغ و تبیین نیاز داریم. حجت االسالم عبادی روز 
گذشته در دیدار مدیرکل و رئیسان اداره های تبلیغات اسالمی 
استان افزود: محتوای تبلیغی باید تبیین حقیقت اسالم باشد 
یعنی آن عشقی که به دلیل کمال پیامبر اسالم )ص( جاذبه 
ایجاد کرده را تبیین کنیم و این تبیین باید محتوا داشته باشد و 

این محتوا باید حقیقت اسالم را بیان کند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز عنوان کرد: بنا داریم فعالیت های 

فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی با پیوست فعالیت اجتماعی 
تداوم یابد و این اقدام بذری برای جذب افراد مختلف است. 
تبلیغ  این که مردمی کردن  بیان  با  حجت االسالم رضایی 
موضوع مهمی است و هدف این است که هر فرد مسلمان یک 
مبلغ باشد و احساس تکلیف کند.، اظهار کرد: هر استان یک 
ظرفیت و فرهنگ خاص خود را دارد و باید براساس فرهنگ آن 
منطقه برای تقویت اراده ملی و مبارزه تمدنی برنامه ریزی شود.

به گفته وی ۱۳ مورد جهیزیه برای سهمیه هر شهرستان تا پایان 
تیرماه سال جاری تامین خواهد شد.

آماده باش ۱۲ تیم بازرسی کنترل مصرف برق در دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی 

تسنیم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: در بحث مدیریت مصرف برق سال گذشته و امسال ۱۱ تیم شهرستانی و یک تیم استانی به دستگاه های اجرایی استان مراجعه و به دستگاه هایی 
که الگوی مصرف را رعایت نکرده اند تذکر می دهند. شرکاء با اشاره به مدیریت مصرف برق در بخش مشترکان تجاری و سایر مصارف اظهار کرد: قسمت عمده این مشترکان بانک ها و  واحد های 

تجاری هستند. برای مغازه ها و واحد های تجاری روش محاسبه قبوض مشابه تعرفه خانگی است یعنی اگر میزان مصرف را کاهش دهند تعرفه ارزان تری برای آنان محاسبه می شود.

اراضی پادگان ۰۴ بیرجند
به محدوده شهری الحاق شد

 ۰۴ پادگان  اراضی  گفت:  بیرجند  شهردار  تسنیم- 
بیرجند در جلسه شورای عالی شهرسازی به محدوده 
شهر بیرجند الحاق شد. جاوید طی سفری به مشهد با 
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه رضوی گفتگو کرد. 
وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پروژه زعفرانیه عنوان 
کرد:  در این طرح احداث تقاطع غیر همسطح با اعتباری 
بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان را داریم که در نوع خود ، پروژه 
ای بدیع در شهر بشمار می رود. مدیرعامل سازمان 
عمران و توسعه رضوی نیز به ظرفیت های فرهنگی و 
تاریخی بیرجند اشاره و بیان کرد: بیرجند را باید برای 
آیندگان کشور حفظ کنیم چراکه کالبد شهری و تاریخی 
این شهر منحصربه فرد است. وی افزود: این سازمان 
به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه دهنده مناطق 
جنوب خراسان و بیرجند در کنار مجموعه مدیریت 
شهری خواهد بود تا بتوان با هم افزایی ظرفیت های 
دو مجموعه، شاهد اتفاقات توسعه محور در شهر باشیم. 

زبان انگلیسی با رویکرد نو
در جهاد دانشگاهی آموزش داده می شود

دانشگاهی  جهاد  آموزشی  معاون  مقدم-  دادرس 
گفت: ارائه کتب آموزشی پروژه EIGHT گام بلند 
متخصصان در آموزش زبان انگلیسی با رویکرد ایرانی و 
اسالمی است که جهاد دانشگاهی استان این آموزش را 
آغاز کرده  است.  ابراهیمی، اظهار کرد: این مجموعه در 
۱۶ جلد از هشت سال پیش  با همت و تالش ۲۴ نفر از 

متخصصین طراز اول کشور تدوین شده است.

افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی
زنگ خطری جدی است

 ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
گفت: در سه ماه نخست امسال مصرف مواد مخدر 
صنعتی به ویژه شیشه در استان نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته که این موضوع زنگ 
خطر جدی است. حسنی مقدم در همایش تجلیل از 
فعاالن عرصه مبارزه با مواد مخدر استان افزود: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ تن انواع مواد مخدر در 
این استان مرزی ضبط و کشف شده است. وی با بیان 
این که امسال کشفیات مواد مخدر استان در بحث 
خرده فروشی ۴۱۹ درصد افزایش یافته است یادآور 
شد: همچنین این موضوع در مرکز استان افزایش 

۱۵۸ درصدی داشته است. 
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نسرین کاری - به مناسبت هفته مواد مخدر تعدادی از 
کارکنان پلیس مواد مخدر فرماندهی انتظامی از روزنامه 
آوا بازدید کردند. سرهنگ محمدی در این بازدید 
عنوان کرد:  در شغل ما خدمت رسانی به مردم در 
تمام عرصه های فعالیتی مدنظر موجب افتخار است. 
وی با اشاره به اهمیت شبکه های مجازی یادآورشد: 
باید جوانان را به شایع پراکنی های این شبکه ها آگاه 
ساخت چرا که امروزه قدرت این رسانه ها حرف اول و 
آخر را می زند. وی جایگاه روزنامه آوا را در بین رسانه 
ها ویژه عنوان کرد و افزود: از این رسانه انتظار همکاری 
بهتر و کامل ترین با پلیس را داریم. محمدی افزود: با 

وجود افزایش شبکه های اجتماعی  رسانه آوا همچنان 
در بین مردم نفوذ خوبی دارد. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تاکید کرد: رسانه زبان مشترک پلیس و مردم 
است و موضوعی که از این طریق منعکس شود برای 
مردم یک منبع موثق است. وی ضمن تاکید به لزوم  
اطالع رسانی اخبار حوادث خاطر نشان کرد: مردم با 
اطالع از روش های کاله برداری و کسب تجربه 
از آن آسیب کمتری می بینند. وی خاطرنشان کرد: 
متاسفانه جوانان در کنار دوستان اولین مصرف مواد 
مخدر را تجربه می کنند و اگر اطالع رسانی درست 

نباشد در دام این معضل خانمان  سوز می افتند.

غالمرضا جعفرپور مقدم، مدیر مسئول روزنامه آوای 
خراسان جنوبی هم ضمن تشکر از حضور آنها در 
روزنامه عنوان کرد: چاپ ۲۲ سال مداوم روزنامه نشانه 

اثبات اعتماد مردم به این رسانه است.
وی خاطر نشان کرد: جایگاه یک رسانه براساس 
مخاطب آن مشخص می شود و تعداد باالی بازدید 
از کانال و سایت نشانه دیگری از اعتماد مردم به ما 
است. وی تاکید کرد: خوشبختانه روزنامه آوا به هیچ 
نهادی وابستگی ندارد و سعی می کنیم  تا حد ممکن 
از تیتر منفی استفاده نکنیم چرا که موجب دلسردی 

مردم از جامعه و کشور می شود.

آوا یک منبع موثق برای اطالع رسانی است
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اولین مجوز سرمایه گذاری خارجی
در شهرستان نهبندان صادر شد

گروه خبر- فرماندار شهرستان نهبندان از ابالغ مجوز 
سرمایه گذاری خارجی یکی از شرکت های مقیم کشور 
استرالیا در طرح تولید منیزیم کلسینه شده از طریق انعقاد 
قرارداد با توجه به تبصره بند” ب” ماده )۳( قانون ،  در 
محل شهرک صنعتی شهرستان نهبندان بر اساس 
شرایط قانونی خبر داد. بیکی در گفتگو با آوا، به شرایط 
موجود در معادن منطقه و ظرفیت بسیار باالی معدنی 
شهرستان نهبندان، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
عملیات اجرایی چندین طرح معدنی آغاز و در آینده ای  
نزدیک به بهره برداری خواهند رسید. به گفته وی در 
این شهرستان و بر اساس تاکیدات صورت گرفته ،  هر 
گونه همکاری در چارچوب قانون وظیفه دستگاه های 
اجرایی بوده و عماًل فرش قرمز برای حضور سرمایه 

گذاران در شهرستان پهن نموده ایم.

مسکن  ساخت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۰  *
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(  واریز شد.

* رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: ثبت نام تمامی کاربران مرتبط با 
حمل و نقل دانش آموزی در سامانه پایش دانش آموزی 

) سپند( الزامی است.
* معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
برداشت آلبالو و گیالس از سطح ۹۰ هکتار سطح 

زیرکاشت در باغات خراسان جنوبی آغاز شد.
* مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از احداث 
مدرسه ۱۲ کالسه کمیساریای عالی پناهندگان به منظور 

تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در بیرجند خبر داد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا گنجی به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده 
و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک ۲۱۲۲ فرعی از شماره یک اصلی واقع در بخش ۲ 
شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه 
ذیل ثبت ۱۱۹۹۹۵ صفحه ۳۳۵ دفتر امالک جلد ۷۲۸ به نام آقای 
علیرضا گنجی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام 
داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت 
۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9700459 

 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق، ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک هزار و ششصد و هشتاد و چهار فرعی از یکصد و بیست و هشت اصلی بخش نه قاین به نشانی آرین شهر- بلوار کشاورز - شهید مطهری ۱ - پالک شش و هشت که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت شماره هشتصد و چهل و هفت دفتر امالک 
شماره شش صفحه پانصد و نوزده ثبت و سند مالکیت آن به نام مهدی بذرگر فرزند اسماعیل با کد ملی ۰۸۸۹6۵۷۵۳۱ ثبت و صادر گردیده است با حدود اربعه: شماالً: به طول هجده متر و نود و پنج سانتیمتر دیواریست به باغ متصرفی سلیمانی از پالک یکصد و بیست و هشت اصلی ، شرقاً : به طول های سیزده متر و هشتاد سانتیمتر 

و سی و هشت متر و پنجاه سانتیمتر دیواریست به زمین متصرفی محمد پور از پالک یکصد و بیست و هشت اصلی ، جنوباً : به طول نوزده متر و نود سانتیمتر دو درب و دیواریست به کوچه ، غرباً : اول به طول چهارده متر و هفتاد و پنج سانتیمتر دیوار به دیوار منزل حسین شریعت زاده از پالک یکصد و بیست و هشت اصلی ، دوم به طول سی و هشت 
 متر و پنجاه و پنج سانتیمتر دیوار به دیوار منزل متصرفی غالمعلی صابری از پالک یکصد و بیست و هشت اصلی ، حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهني شماره نه هزار و چهارصد و بیست و هشت مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار دفترخانه اسناد رسمی شماره چهار قاین موضوع تسهیالت آقاي مهدی بذرگر 
به عنوان وام گیرنده و راهن در قبال مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال به مدت چهار سال در رهن بانک ملت آرین شهر قرار گرفته چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده، بانک مرتهن مستند به ماده ۳4 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضاي صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق 
را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰4۵۹ در این خصوص نزد شعبه اجراي اداره ثبت اسناد و امالک قاین تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه به مدیون و انقضاي مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهي خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس 
رسمي دادگستري به مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابي و قطعی گردیده که پالک مذکور به صورت ششدانگ دو باب منزل مسکونی ۱- ساختمان یک طبقه با مساحت حدودا هشتاد و پنج مترمربع۲- ساختمان دو طبقه مجموعا به مساحت حدودا سیصد مترمربع که بخش یک ساختمان با سازه آجری و کاربری فعلی انباری و بخش دوم 
ساختمان مسکونی دارای اسکلت در دو طبقه )همکف و اول( و دارای نمای سرامیک و شامل پارکینگ و دارای انشعابات منصوبه آب و برق و گاز و همچنین سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی و کف اطاق ها و آشپزخانه و هال سرامیک و هر طبقه دارای دو خواب و هال و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام می باشد که در حال 
حاضر در تصرف مالک می باشد، مساحت عرصه ملک فوق الذکر یکهزار و سی و هشت متر و سی سانتی مترمربع که پالک فوق از ساعت ۹ الي ۱۲ روز پنجشنبه مورخ دهم مرداد یکهزار و سیصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد  قاین به نشانی قاین ، خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت 

وجود مازاد مسترد خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۶           علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
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خداوند، دشنامگوی بدزبان را دشمن می  دارد. 
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 خدمات ارائه شده به مناطق محروم توسط اکیپ های عملیاتی بسیج خدمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی به روایت تصویر

در این رزمایش سه روزه 50 اکیپ عملیاتی در سراسر استان کار خدمت رسانی  
به دامداران و تولید کنندگان را ارائه دادند.

تعداد دام سبک واکسینه: 25083
تعداد دام سنگین واکسینه: 294

تعداد دام سم پاشی گوسفند و بز: 12720
تعداد دام سم پاشی گاو و گوساله : 194

تعداد دام شربت خورانده شده سبک : 7223
تعداد دام شربت خورانده شده سنگین : 32

تعداد دام درمان شده : 2879
مساحت سم پاشی شده : 100045
مساحت ضد عفونی شده : 60500

تعداد فراگیران آموزش داده شده : 1094
سایر خدمات : توزیع و تزریق دارو- توزیع بروشور آموزشی - مشاوره

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
 با همکاری سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان

عکس: مهدی محمدزاده


