
سرمقاله

چهارشنبه 12  تیر 1398  *  29 شوال  1440  *  3  جوالی  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4386

2اردوهای جهادی بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویی5هیچ  نگرانی  بابت تصفیه خانه  بیرجند  نداریم5هشدار پلیس درباره خودروهای دو تکه ای

عکس :   مهدی آبادی

*  امین جم

تصمیماتی که  “وتو”  می شوند

امسال طبق فرموده مقام معظم رهبری، 
از  و  نام گرفته است  تولید  سال رونق 
های   ارگان  و  ادارات  نیز  سال  ابتدای 
گوناگون علی الظاهر سیاست های خود 
را بر این پایه چیده و در برخی موارد هم 
که  راهبردهایی  اند.  کرده  پیاده سازی 
بیشتر در پاسخ به این سوال است که 
چگونه راه پیشروی   تولید کننده تسهیل 
شود تا در این فرآیند شاهد رونق تولید نیز 
باشیم. رونقی که می تواند حالل بسیاری 
از چالش های اقتصادی باشد و هم می 
تواند در موضوع تحریم و اشتغال نیروی 
 کار جوان ، نقش ویژه خود را ایفا کند. 

اگر همان طور  ... ادامه در صفحه 2

استاندار در بازدید 3 ساعته از روزنامه آوای خراسان جنوبی مطرح کرد:

حضور میدانی برای کشف واقعیت آماری

 

 

 

اختالف اصالح طلبان 
در روش است، نه هدف

مرتضی مبلغ:

صفحه  6

مشارکت مردم در انتخابات
 را به اشخاص گره نزنیم

سخنگوی قوه قضائیه:

یک فضای افراطی 
در حال حاکم شدن است 

فالحت پیشه :

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  3

یک شرکت معتبر راه سازی
 جهت تکمیل پرسنل خود در  استان 

خراسان جنوبی به تخصص های 
ذیل نیازمند می باشد.
1- راننده پایه یک

2- راننده لودر
3- راننده تراکتور
4 - راننده غلطک

  09151611۷09 - 32442886
09155624889

جناب آقای شهرکی
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 10 تیرماه ، روز صنعت و معدن
را خدمت جناب عالی و تمامی فعاالن عرصه صنعت و معدن تبریک عرض نموده 

و توفیقات روز افزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

اجرای نمای آلومینیوم 
فروش ورق  

0915165553۷-بلوچی

جناب آقای عباس کاهنی
 انتخاب و انتصاب شایسته شما به عنوان

  مدیریت امور شعب بانک رفاه خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و درایت شما برادر بزرگوار در تصدی
 مقام جدید می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 سربلندی و توفیق روز افزون تان را  از درگاه حق تعالی خواستاریم.

خانواده های: نیک شعار، هاشمی ، بشیری پور

جناب آقای عباس کاهنی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیریت امور شعب بانک رفاه خراسان جنوبی
 که حاصل تجربه، تالش و مسئولیت پذیری شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان
 موفقیت و سربلندی روز افزون تان را خواستاریم.

خانواده های:  حسینی و زهرایی

مژده به همشهریان عزیز خراسان جنوبی:
 تاالر پذیرایی سی کاج با سالن های مجلل و به روز 

* تخفیف ویژه برای زوج های همشهری
*  کیفیت عالی با قیمت مناسب

 اتالر پذریایی سی کاج

آدرس:  معصومیه - حاشیه میدان ابن حسام - تاالر سی کاج 
تلفن: 32358223-09155600562 

ساعت پاسخگویی: 8:30 الی 13 و 15:30 الی 20:30

جناب آقای محمدرضا علیزاده
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان بیرجند 

حسن انتصاب مجدد جناب عالی را به عنوان دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
 و کشاورزی شهرستان بیرجند در چهارمین دوره متوالی که موید تجربه و عملکرد مطلوب 

شما در این حوزه می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال
 توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس شهرکی
 ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

10 تیرماه،  روز ملی صنعت و معدن 
را خدمت شما و فعاالن عرصه صنعت و صنعتگران پرتالش تبریک و تهنیت عرض نموده 

و از خداوند یکتا  سربلندی و توفیق روز افزون تان را خواهانیم.

نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

 

 
 

سازمان نظام مهندسی معدن    استان  

 

                          

 

قابل توجه کلیه مودیان محترم مالیاتی و فعاالن محترم اقتصادی:  
روز شمار تکالیف مالیاتی تیرماه 1۳۹۸

15 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش 
 www.evat.ir روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  -  مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی 1۵۲۶افزوده فصل بهار 1398 از طریق سامانه

شناسه آگهی:
۵07۲۶۹

۳1 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد 1۳۹7 اشخاص حقوقی و صاحبان 
 www.tax.gov.ir محترم درآمد امالک اجاری از طریق سامانه
1۶ تیرماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی 

   آگهـی مزایـده عمـومی )مرحلـه چهـارم(
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معامالت داخلی خود به آدرس: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی، روبروی پست برق در نظر دارد از طریق مزایده عمومی یک 
قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پالک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ 7740  مترمربع با کاربری مسکونی و تجاری )طبق ضوابط طرح تفصیلی محل( واقع در بلوار صیاد 
شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری با قیمت پایه کارشناسی63.855.000.000 ریال)شصت و سه میلیارد و هشتصد و پنجاه وپنج میلیون( با شرایط قید شده در اسناد مزایده به صورت نقد 
 و اقساط به فروش می رساند. متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانت نامه )5% قیمت پیشنهادی( شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت 11 ظهر روز چهارشنبه 98/04/26
به دفتر قراردادها، شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی واقع در بیرجند، بلوار شهدای عبادی، روبروی پست برق تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 * 40% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقی طی اقساط 30 ماهه قابل دریافت می باشد.
 * هزینه درج آگهی ها وانتقال سند و سایر هزینه های مربوطه کالً به عهده برنده مزایده خواهد بود .

* تاریخ بازگشایی پاکات ساعت11:30 ظهر روز چهارشنبه تاریخ 98/04/26 خواهد بود
ضمناً اسناد و دعوت نامه و شرایط شرکت در مزایده از طریق سایت شرکت آب و فاضالب 

خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است. 
               www.abfa-khj.ir - http://iets.mporg.ir 

 وزارت نیرو    
شرکت آب وفاضالب

 خراسان جنوبی

تاریخ:98/04/12

دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

استخدام پیمانی 
مشاغل آتش نشانی 

صفحه ۵

جناب آقای دکتر علیرضا پرهیز 
بدینوسیله از زحمات جناب عالی که با استعانت خداوند و
 استفاده از روش های طب سنتی بیماری نازایی 
چندین ساله ام درمان شده است سپاسگزارم  

 از خداوند منان توفیق روز افزون در تمامی امور زندگی را برایتان خواستارم .
 حسینـی

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 0563223۷0۷۷
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ
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کاهش دما در خراسان جنوبی
 
دادرس مقدم-امروز دمای هوا در  استان به طور محسوسی کاهش می یابد. کارشناس هواشناسی استان 
گفت: مطابق با الگوی نقشه های پیش یابی امروز و فردا با تاثیر زبانه های سامانه پرفشار جوی  دمای 
هوا به طور میانگین 4 تا 8درجه سانتیگراد کاهش می یابد و از شدت هوا در منطقه کاسته خواهد شد.

تصمیماتی که »وتو« می شوند
*  امین جم

...) ادامه از صفحه 1( راهبردهایی که بیشتر در پاسخ به این 
سوال است که چگونه راه پیشروی   تولید کننده تسهیل 
شود تا در این فرایند شاهد رونق تولید نیز باشیم.رونقی 
که   می تواند  حالل بسیاری از چالش های اقتصادی 
باشد و هم می تواند در موضوع تحریم و اشتغال نیروی 
کار جوان ، نقش ویژه خود را ایفا کند.اگر همانطور که 
پیش بینی و برنامه ریزی شده است ، اقدامات برای 
تسهیل و رونق تولید پیش برود ، می توان بسیار امیدوار 
بود که در افقی کوتاه مدت شاهد نتایج مثبت تصمیمات 
و سیاست های جدید ابالغی باشیم.دید تازه ای که در 
سخنان رهبری و رفتار مسئوالن استانی نیز دیده شده و 
سعی دارد تولید و ساختار هارا منظم تر کند.در این میان 
اما  از مشکالتی که مسبوق به سابقه نیز هست ، همان 
نا همخوانی رفتار و منش مسئوالن میانی و پایین دستی 
نسبت به سیاست های کلی ابالغی است که جای 
تعجب بسیار دارد.بسیار در ادارات و ارگان های گوناگون 
شاهد بوده ایم که علی رغم سیاست های موجود در 
روند برخورد با ارباب رجوع و تسهیل امور با توجه به دید 
حمایتی و همکاری موجود ، اما برخی مسئوالن پایین 
دستی از این  امر سر باز زده و به دلخواه خود رفتار می 
کنند.این یعنی هنوز با وجود تالش های بسیار مسئوالن 
، در مقام اجرا بسیاری از سیاست ها دچار مخاطره شده 
و آنطور که باید پیش نمی روند.این نبود همکاری در 
یک دید کلی، تالش های مسئوالن باالدستی را تبدیل 
به کارهای بی هدف می کند که در نهایت خروجی 
مناسبی ندارند و به طور کلی جهت رفتاری سازمان یا 
اداره را منحرف می کنند.تصمیماتی خوبی که در ابتدا 
گرفته می شوند اما در میانه راه توسط مسئوالن رده 
های دیگروبسا پایین تر!  »وتو « می شوند.بررفتار برخی 
مسئوالن میانی و کارشناسان نیز جز غرض  نامی دیگر 
نمی توان نهاد! البته گاه این رفتارنه بخاطر اهداف کالن 
بلکه در بسیاری از اوقات بخاطر نبود همراهی با مسئول 
باالدستی وبه دلیل هوسهای شخصی و گرفتن پست یا 
جایگاه باالتر و یا حتی تخریب چهره سازمان انجام می 
گیرد.در مجموع شاید بتوان گفت که تا وقتی هماهنگی 
بین مسئوالن باالدستی و رده های میانی برقرار نشود 
و روحیه جهادی و تالشگری در راستای حقوق مردم 
در بدنه ی   سازمان شکل نگیرد ، بسیاری از تالش 
ها بی نتیجه خواهد بود و دستورات ابالغی و سیاست 
های کاری مسئوالن نیز در این حالت بیشتر شبیه 
شعارهایی است که در نطفه خفه می شوندکه این 

همه در مقام عمل هیچ حاصلی ندارد.
مسئوالن  برخی  همراهی  عدم  رسد  می  نظر  به 
میانی با روند فعلی ایجاد شده چه در حوزه تولید و 
چه در سایر حوزه های اجرایی استان ، باید با دیدی 
کارشناسی و دقیق تحلیل و بررسی گردد تا بیش تر 
از این ، دود برخی عدم همکاری ها به چشم مردم 
نرود.آن هم زمانی که همتی همگانی برای توسعه 

استان  در حال شکل گرفتن است.

 درخشش خراسان جنوبی در 
مسابقه بین المللی نقاشی بالروس

 ایرنا - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان جنوبی گفت: ۶ عضو کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان موفق به دریافت 
دیپلم افتخار سیزدهمین مسابقه بین المللی نقاشی 
»سرزمین مادری« از کشور بالروس شدند. حمیدی 
افزود: با اعالم نتایج سیزدهمین مسابقه بین المللی 
نقاشی »سرزمین مادری« کشور بالروس، نام ۶ عضو 
مراکز فرهنگی هنری شماره یک و فراگیر بیرجند و 
قاین با کسب دیپلم افتخار خوش درخشید.وی بیان 
کرد: چهار عضو مرکز فرهنگی هنری شماره یک و 
فراگیر بیرجند به نام های فاطمه خسروپناه 14 ساله، 
کوثر گندم کار ۹ ساله، فایقه خسروی محمد سلطان 
1۲ ساله و مبینا حسینی 14 ساله مفتخر به دریافت 
دیپلم افتخار این رویداد بین المللی هنری شدند. وی 
گفت: صدرا تقی نژاد و رویا سادات ابوالفضلی اعضای 
از مرکز فرهنگی هنری شهرستان  نیم ساله  و   ۶

قاینات نیز دیپلم افتخار این مسابقه را کسب کردند.

اردوهای جهادی بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویی

دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول  کاری- 
بیرجند عنوان کرد: به گفته مقام معظم رهبری 
دانشگاه جایگاه تولید علم و جهت دهی برای 

پیشرفت و رسیدن به اهداف کشور است.
با  گفتگو  در  زاده  رضا محمودی  سید محمد 
خبرنگار آوا ادامه داد: حدود یک ماه است که 
مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند را 
شیمی  رشته  دانشجوی  و  ام  گرفته  برعهده 

ورودی ۹۵ هستم.
دغدغه مندی برای دانشگاه و 

مسایل کشور دارم
وی با بیان اینکه دغدغه مندی برای دانشگاه 
و کشور مهمترین عامل فعالیت من در بسیج 
عالقه  همچنین  افزود:  بوده،  دانشجویی 
شخصی برای فعالیت در حوزه های گوناگون 
قبول  را  مسئولیت  این  که  شد  آن  بر  مزید 

کنم. وی عنوان کرد: قصد داریم در روزهای 
آتی بزرگترین اردوهای جهادی دانشجویی را 
زمینه  در  متخصص  دانشجویان  همکاری  با 
های لوله کشی، برق کاری و کاشی کاری را 

به مناطق سیل زده شمال کشور اعزام کنیم.
اعزام دانشجویان فعال 

به مناطق سیل زده استان
وی با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی در داخل 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  برنامه  هم  استان 
همکاری  با  داد:  ادامه  دارد،  مدنظر  را  زیادی 
استانداری و بسیج سازندگی در شهریور امسال 
های  زمینه  )در  خواهران  جهادی  اردوهای 
فرهنگی و اجتماعی( و برادران )در زمینه های 
روستاهای  به  عمرانی(  و  اجتماعی  فرهنگی، 

سیل زده استان برگزار می شود. 
وی یادآور شد:  قبال هم برای کمک در بحث 
اقتصادی در روستای فیروزآباد نهبندان کارگاه 
حوله بافی برپا شد که با استقبال فراوانی روبرو 

شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند خاطر 
نشان کرد: امسال هم در روستاهای حسین آباد 
توان  در حد  برنامه های خوبی  آباد  افضل  و 
انجام خواهیم داد تا این روستاها توانمند شوند.

های  کارگاه  قرآن،  های  کالس  برپایی  وی 
اجتماعی و آسیب شناسی و معرفی مشاور برای 
خانواده های نیازمند در قالب برنامه های یک یا 
دو روزه را از دیگر برنامه های بسیج دانشجویی 

در روستاها و طرح اردوهای جهادی دانست.

برگزاری ستاد استقبال از
 ورودی های جدید 

ستاد  ساله  هر  اینکه  بیان  با  زاده  محمودی 
همکاری  با  جدید  های  ورودی  از  استقبال 
بسیج دانشجویی، معاونت فرهنگی و معاونت 
امسال  کرد:  عنوان  شود،  می  انجام  آموزشی 
هم این برنامه با قوت و قدرت بیشتر و برنامه 
های متفاوتی در اوایل مهر رقم خواهد خورد. 
وی خاطر نشان کرد: این ستاد با هدف کاهش 
ریزی  برنامه  ها،  ورودی  اضطراب  و  استرس 
کارشناسی،  دانشجویان  کلیه  از  و  شود  می 
کارشناسی ارشد و دکتری با برنامه های جذاب 

استقبال خواهد شد.
وی ضمن اشاره به کاروان اربعین دانشجویی 
ادامه داد: از سال ۹۶ با همت بسیج دانشجویی، 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  و  دانشگاه  رئیس 
ماه  در  دانشجویی  اربعین  کاروان  بزرگترین 
این  خاص  های  برنامه  و  شده  فعال  محرم 
ماه را دارد. وی یادآور شد: امسال هم دانشگاه 
بیرجند برای اولین بار کاروان اربعین خواهران را 

همزمان با کاروان برادران راه اندازی می کند.
راهیان نور با کیفیت بهتر 
و قوی تر برگزار می شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند بیان 
کرد: همچنین برنامه راهیان نور که هرساله در 
دانشگاه برگزار می شود امسال با کیفیت بهتر، 

کاربردی تر و قوی تر برگزار خواهد شد.
محمودی زاده با اشاره به اینکه امسال یازدهمین 

انتخابات مجلس شورای اسالمی را در کشور 
داریم، یادآور شد: به حول و قوه الهی برنامه 
دانشجویان  افزایی  بصیرت  برای  ویژه  های 
در کنار کرسی آزاد اندیشی توسط نمایندگان 
 دانشجویان و اساتید برپا می شود تا انتخابات

 پر شور و اصلحی داشته باشیم. وی با بیان 
نیروی  تربیت  برای  دانشجویی  بسیج  اینکه 
انقالبی و نقش آفرینی تخصصی آنها کارگاه 
های مسئله یابی برپا می کند، افزود: قطعا هر 
گونه اتفاقی در داخل دانشگاه و کشور با همت 
تحصیلکرده  و  فرهیخته  افراد  و  دانشجویان 

نتیجه بخش تر خواهد بود. 
مطالبه گری دانشجویان

 در مسایل گوناگون
به گفته محمودی زاده بسیج دانشجویی راه را  
برای مطالبه گری  و نقش آفرینی دانشجویان 
با  وی  کند.  می  مهیا  گوناگون  مسایل  برای 
این  دانشجویی  بسیج  مکان  اینکه  به  اشاره 
دانشگاه امسال عوض شد و به مکان جدید کنار 
سلف خواهران منتقل شد، افزود: خوشبختانه با 
فرهنگی  معاون  و  دانشگاه  رئیس  حمایت 
 اجتماعی مکان جدید دارای امکانات مناسب تر 
ایم.   گرفته  هم  را  آن  تجهیز  قول  و  است 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند ضمن 
قدردانی از خامسان رئیس دانشگاه بیرجند خاطر 
نشان کرد: قصد داریم در چارچوب برنامه هایی 
چون فراخوان عکس، مقاله و برگزاری همایش 

برای گام دوم انقالب قدم برداریم.

بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند پیشگام در حوزه های فرهنگی و اجتماعی

عکس : کاری

برگشت ۳۵۰میلیون تومان
 در حق شاکیان

صداوسیما- ۳۵۰میلیون تومان از آغاز امسال در حق 
شاکیان در برگشت داده شد. معاون بازرسی سازمان 
صنعت، معدن گفت: این مبلغ از محل رسیدگی به 
شکایات و اعاده حقوق مصرف کنندگان استان با 
صلح و سازش، به شاکیان برگشت داده شد.تهوری 
با اعالم اینکه بیشترین پرونده ها  بازرسی و حمایت 
از مصرف کنندگان مربوط به گروه خوار و بار، مواد 
غذایی، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، نان و کاالی 
قاچاق بوده، گفت: کمترین تخلفات در بخش گروه 

خدمات عمومی و صنفی بوده است.

 مستند دهسلم در جشنواره
 دادا صاحب- فالکه هند

مستند دهسلم  از خراسان جنوبی در جشنواره بین 
به  شد.  پذیرفته  هند  فالکه   - صاحب  دادا  المللی 
ساخته  از  مستند  این   ، مرکز  صداوسیما  گزارش  
های محمد عبداللهی است که پس از تدوین مجدد 
در اولین حضور بین المللی در این جشنواره پذیرفته 
شد .مستند دهسلم،  قصه ی روستا و آداب و رسوم 
دهسلم است که از زبان پیرترین فرد روستا بیان می 
شود.جشنواره بین المللی دادا صاحب -فالکه هند یکی 
از معتبرترین جشنواره های هند است که بنام پدر 

سینمای هند نامگذاری شده است.

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی حامیان صنوف قاین تاریخ انتشار: 98/4/12
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی حامیان صنوف قاین ساعت ۲۱ روز شنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۴/۱۵ در محل هیئت پنج تن آل عبا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود با در 
دست داشتن برگ ورود به جلسه یا وکالت نامه کتبی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور بهم رسانند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت ۳ نفر و هر فرد غیر عضو وکالت یک نفر را همراه داشته باشد. 
داوطلبین عضویت در سمت بازرسی شرکت می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر ۳ روز پس از صدور 
آگهی دعوت به آدرس شرکت ارسال نمایند. زمان و مکان بررسی و کالت نامه: تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ در محل دفتر 
شرکت خواهد بود. دستور جلسه: تصویب صورت های مالی سال ۹7 پس از استماع گزارش مدیر عامل، هیئت 
مدیره و بازرس ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۳- تصویب بودجه پیشنهادی 
سال ۹۸ ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص افراد بی توجه به امور شرکت و جابجایی اعضای بد حساب ۵- اتخاذ 
تصمیم در خصوص واریزي اعضا 6- تصویب در خصوص پاداش و حق الزحمه هیئت مدیره و بازرس و کارکنان.           
مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی حامیان صنوف شهرستان قاین

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  - نبش 

رجایی 15    0۹155۶1۴۸۸0

آگهی تحدید حدود اختصاصی-  حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 
از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاینات: قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی. ۳۵۴6 فرعی از ۵۱ فرعی محمد جهاندیده ششدانگ یک قطعه 

محوطه مشتمل بر اتاق در روز ۱۳۹۸/۵/7 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق 
ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 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، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۲           علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتو اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

اطالعیــه 
 فراخوان شرکت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگیران

 نمونه  سازمان تامین اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
 کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان ۲6 تیر ماه ۱۳۹۸ در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

آگهی تغییرات شرکت پارسا بتن بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵۴6۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام خدمات 
مشاوره و طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی در زمینه ساختمانی، معماری، تاسیساتی و راهسازی که ساختمانی از قبیل ساختمان های 
چوبی و بتونی، فلزی پیش ساخته، باستانی و سنتی و استخر و مخازن آب و انبوه سازی مسکن کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و صنعتی و آموزشی و 
بهداشتی و سایر اماکن و تاسیساتی از قبیل تاسیسات حرارتی و برودتی و برق و مخابرات و تصفیه خانه های آب و فاضالب و خطوط انتقال و انشعابات اعم از 
آب و فاضالب و نفت و گاز و زهکشی و آبخیز داری و آبیاری نوین تحت فشار و کم فشار و الیروبی مسیل ها و نهرها و رودخانه ها و قنوات و تعمیر و نگهداری 
شبکه های انتقال آب و فاضالب و نفت و گاز و پتروشیمی و نگهداری فضای سبز و راهسازی از قبیل زیرسازی و روسازی راه های آسفالته و بتونی و راه های 
ریلی و مترو، ساخت انواع پل ها و نصب تابلو و عالیم شهری و جاده ای و خط کشی و تعمیر و نگهداری کلیه راه ها و نقشه برداری در کلیه امور ساختمانی 
و تاسیسات و راهسازی فوق الذکر. فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی .ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )5۱06۳5(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری جوانه تالش )سهامی خاص( به شماره ثبت 6۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۲۱7۰۲ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم آزاده بخشی به شماره ملی ۳6۲۱۵۳۹۸۳۲ و آقای مهدی قاسمی به 
شماره ملی ۰6۵۱۸۸۵۵۳۱ و خانم طاهره کربالئیان به شماره ملی ۰۸۸۹۰۲۴۳۲۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ۲- آقای محمدرضا قاسمی به شماره ملی ۰۹۳7۸۹۴7۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه بخشی به کد ملی ۰۹۴۴۹77۰۱۴ به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )5۱۲۴00(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن خاوران    تاریخ انتشار : 98/4/12
 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن خاوران فاز ۳ رأس ساعت ۱7 روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۳ 

در محل هیئت محبین االئمه )ع( واقع در مدرس ۲۳ تشکیل می گردد. 
دستور جلسه: تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص زمین های شرکت - تصمیم گیری در خصوص حق 
و حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل - تصمیم گیری در خصوص شرایط امتیازبندی - خط مشی آتی 

هیئت مدیرهشرکت. 

استناد  به  ملی ۱۰۳6۰۰۲۱7۰۲  شناسه  و  ثبت 6۳۴  شماره  به  خاص(  )سهامی  تالش  جوانه  دامپروری  و  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  اصلی  مرکز   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، توحید ، خیابان بعثت ، کوچه توحید ۳۰]بعثت ۵[ ، پالک 7 ، طبقه 
همکف با کدپستی ۹7۱۸7۴6۸7۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ۲- موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده 
و  نیازسنجی  مطالعات  و  ارزشیابی   ، آماری  های  تحلیل   , عمرانی  های  پروژه  اجتماعی  مطالعات  انجام   : گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
امکان سنجی پروژه ها , طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی ARC GIS ، انجام مطالعات روستایی ، بازاریابی )غیرهرمی و غیر شبکه 
 ، عملکرد  بر  مبتنی  بندی  بودجه  ،انجام  کشاورزی  خصوص  در  آموزشی  های  دوره  برگزاری   ، دارویی  گیاهان  و  کشاورزی  محصوالت   ای( 
برگزاری کنفرانس ها و همایش های سازمانی ، ملی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت ضرورت قانونی. ضمنا 

ثبت موضوع فعالیت 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 )5۱۲۳۹۹(

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن مهر خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵6۸۱۲ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹7/۰7/۱7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورت های مالی سال منتهی به 
۱۳۹6/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵6۵۳۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد دهقان ابیانه به شماره ملی ۰۰7۵۱66۴۳7 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹7/۱۲/۲۹ انتخاب 

گردیدند. ۳ - روزنامه کثیر االنتشار 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 )5۱۲۴0۱(

عسل طبیعی باقران بیرجند از تولید به مصرف
با تخفیف ویژه      مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

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

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : ۳۲۲۱۳۲7۲- 0۹0۲۱6۳۲۲7۳
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد ۱۲۵ - مهندس اکبری

 شماره ثبت: ۴۴۳

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
به دلیل عملیات برگردان، پنجشنبه مورخ  ۹۸/0۴/13

 از ساعت 13به مدت 72 ساعت تلفن های شهرک صنعتی بیرجند،
 کویر تایر، روستای زینی قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

قابـل توجـه همشهریـان گرامـی 
 سبک سازی و ایمن سازی ساختمان در مقابل زلزله

 با سنگدانه های پرلیت سبکترین پوکه در کشور 
 جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان / بدون نیاز به شن و ماسه، عایق صوتی و حرارتی

وزن مخصوص در هر مترمکعب فقط 120 الی 130 کيلوگرم 
 حمل در کیسه های ۱۲ کیلویی و با قیمتی مناسب

 نبش غفاری ۳۳، مصالح ساختمانی غدیر   شماره تماس ۰۹۱۵۱۶۰4۱۱۳ -  ۳۲۳44۰۸۸
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چهار شنبه * 12 تیر  1398 * شماره 4386

افزوده شدن دو رشته به رشته های تحصیلی دانشگاه بیرجند

غالمی - دانشگاه بیرجند موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن - محیط زیست و کارشناسی آمار و سنجش آموزش 
شد. رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: اخذ مجوز ایجاد رشته معدن - محیط زیست از وزارت علوم، با هدف توسعه رشته 

های مبتنی بر ظرفیت های بومی - منطقه ای انجام گرفته است. رستمی نژاد افزود: اخذ مجوز پذیرش این رشته بر رتبه بندی دانشگاه مؤثر خواهد بود.

حضور میدانی برای کشف واقعیت آماری
حسینی- بعدازظهر دوشنبه روزنامه آوای خراسان 
مدیر  زاده  نبی  استاندار،  معتمدیان  میزبان  جنوبی 
کل  مدیر  وفادار  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
روابط عمومی استانداری بود. پس از بازدید استاندار 
از بخش های گوناگون روزنامه، نشستی با حضور 
این افراد برگزار شد. دیداراستانداردر فضایی صمیمی 
انجام گرفت و معتمدیان 3 ساعت تمام پاسخگوی 

سواالت خبرنگاران آوا شد.
جعفرپور مقدم سردبیر روزنامه در این نشست، به 22 
سال فعالیت آوا اشاره کرد و گفت : این روزنامه مردمی 
بوده و تنها خط قرمز ما والیت و نظام است. وی از 
نیاز به فضای سالم رسانه ای سخن گفت و بیان 
 کرد: مدتی است با ورود فضای مجازی، کانال هایی
با اسم رسانه رشد کرده و فضای سالم رسانه ای 
استان را تحت الشعاع قرار داده اند که در این راستا 
مدیریت  حاکمیتی  بخش  عنوان  به  استاندار  ورود 
سالمت  برای  تالش  و  استان  عمومی  فضای 
این فضا تاثیرگذار است. وی خواستار گردش آزاد 
به  آمارها  از  بسیاری  کرد:  عنوان  و  اطالعات شد 
موثق  اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در  خصوص 
 نیستند، اما در بین مردم منتشر می شوند اما رسانه ای
که بخواهد با دسترسی به آمار موثق به شایعات پایان 
بخشد، با ممانعت و محرمانه بودن آمار مواجه می 
شود. این موضوع موجب شده اطالعات غیررسمی 
برای  بیشتری هم  سریعتر منتشر شده و جذابیت 

مخاطب داشته باشند. 
جعفرپور مقدم همچنین با تاکید بر این که شورای 
اطالع رسانی استان  نیاز است جایگاه اصلی خود 
این  تاکنون خروجی  پیدا کند، خاطرنشان کرد:  را 
شورا همیشه حرف هایی کلیشه ای بوده است و 
جای خالی پیوست رسانه ای در حوزه اطالع رسانی 
رسانی  اطالع  شورای  در  نظام  و  دولت  خدمات 
مشهود است. وی همچنین با اشاره به مشکالت 
اقتصادی مطبوعات، بیان کرد: تقویت تشکل های 
صنفی از جمله خانه مطبوعات و همگرایی رسانه ها 

در این زمینه  می تواند کمک کننده باشد.

رصد مشکالت رسانه ها  به صورت میدانی

 نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به 
فعالیت روزنامه آوا به عنوان قدیمی ترین روزنامه 
استان اشاره کرد و گفت: 22 سال فعالیت برای این 
روزنامه شخصیت خاصی ایجاد کرده است و مردم 
آوای خراسان جنوبی  به  نگاه شایسته ای  همواره 
دارند. وی در ادامه از نگاه خوب استاندار به رسانه 
های  پیگیری  افزود:  و  گفت  سخن  استان  های 
بسیار خوبی نیز در حوزه هایی همچون تجهیز خانه 
مطبوعات و مسکن فعاالن رسانه ای تاکنون انجام 
گرفته است. مکاتبات متعددی  برای مرتفع شدن 
و  شده  انجام  استاندار   توسط  نشریات  مشکالت 
ایشان پیشنهاد دادند هفته آتی با معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نشستی داشته باشیم. وی با اشاره 
به این که از سیاست های استاندار رو به رو شدن با 
مشکالت به  شکل میدانی است، اضافه کرد: همان 
طور که در شهرستان های این گونه عمل کردند، 
اکنون نیز  میدانی ، مشکالت رسانه ها را بررسی می 
کنند. نبی زاده از طرح جامع گروه فرهنگی وزارت 
برای رسانه ها خبر داد و گفت: در این طرح گردش 
آزاد اطالعات نیز دیده شده است و امیدواریم هر چه 

سریعتر در مجلس تصویب شود.

مرزبندی نشریات
 و رسانه ها معنایی ندارد

استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان این که هر روز 
روزنامه های استان از جمله آوای خراسان جنوبی را 
مطالعه می کنم، بیان کرد: از رسانه ها انتظار داریم 
آوای  روزنامه  که  کنند  عمل  ای  حرفه  و  مستقل 
خراسان جنوبی همین گونه است.معتمدیان در بخشی 
از سخنانش درباره اعتماد مدیران به فضای رسانه 
ای ، عنوان کرد: هیچ دولتی مانند این دولت فضای 
نقادی رسانه ها را باز نگذاشته است. گاهی مدیرانی 
با تصمیم  هستند که سعه صدر کمتری داشته و 
 فردی از ابزاری که در اختیار دارند، محدودیت هایی
برای رسانه ایجاد می کنند، اما این به هیچ عنوان 
به  اشاره  با  معتمدیان  نیست.  دولت  سیاست  این 
خدمت  دنبال  مردم  نمایندگان  عنوان  به  که  این 
از  شد:  یادآور  هستیم،  منت  بی  و  بیشتر  رسانی 
است  ممکن  است  بسیار  کارها  که حجم  آنجایی 
رسانه  بیافتد،  ما  از چشم  ها  نارسایی  و  ضعف ها 

ها در این زمینه خیلی موثر می توانند عمل کنند. 
ها رسانه  و  نشریات  مرزبندی  راستا  همین   در 
 معنایی ندارد البته نقد آن ها نیز باید منصفانه باشد.

 زیرساخت رسانه های استان قوی نیست

معتمدیان البته با بیان این که حقیقت ا ز زیرساخت 
رسانه های استان قوی نیست، اضافه کرد: خانه 
و  است  موثر  خیلی  موضوع   این  در  مطبوعات 
ای  رسانه  های  فعالیت  عمق  تا  کند  تالش  باید 

نباید  دیگر  ها   رسانه  یابد.  افزایش  خبرنگاری  و 
فقط وقایع اتفاقیه باشند بلکه مسئله شناسی کرده 
و از ظرفیت های دانشگاهی و علمی برای تحلیل 
در  که  این  به  اشاره  با  کنند.وی  استفاده  مسائل 
برخی از موارد اطالعات درستی در رسانه منتشر 
نمی شود ، خاطرنشان کرد: این موضوع به دلیل 
نبود ارتباط بین رسانه و دستگاه هاست که البته  
در رویکردی جدید ، قرار بر این شد ظرفیتی برای 
روابط عمومی ها ایجاد شود تا پل ارتباطی موثر 

بین رسانه و دستگاه ها شوند. 
همچنین مدیر کل جدید روابط عمومی استانداری 
بین دستگاه و رسانه اعتماد سازی متقابل را ایجاد 
خود  مشاور  و  امین  را  رسانه  هم  ها  آن  تا  کنند 
توسعه  به  نیاز  که  این  بر  تاکید  با  بدانند.استاندار 
همه جانبه در استان داریم و پایه اصلی آن توسعه 
فرهنگی است، عنوان کرد: در همین راستا رسانه 

ها نقشی اثرگذار و بی بدیل دارند.

  از مشکالت استان نبود انسجام
 و همگرایی بین بخش ها و شهرهاست

انجام  از  خود  اهداف  بیان  به  ادامه  در  معتمدیان 
سفرهای شهرستانی پرداخت و گفت: اولین هدف 
من، پیدا کردن اشراف کامل از ظرفیت های استان 
از  یکی  است. وی  در جای جای خراسان جنوبی 
مشکالت استان  را نبود انسجام و همگرایی بین 
این  در  رسانه  وافزود:  دانست  و شهرها  ها  بخش 
موضوع می تواند به خوبی عمل کند. استاندار ادامه 
داد: بارها گفته ام ما پازلی هستیم با 11 قطعه که 
در کنار هم خراسان جنوبی را تشکیل می دهیم و 
فقط با هماهنگی به توسعه خواهیم رسید. وی هدف 
دوم حضور خود در شهرستان ها را مطلع شدن از 
کمبودها و نارسایی ها عنوان و گفت: همچنین قصد 
دارم اطالعات خود را بر اساس شاخص و آمارها به 
شکل میدانی با واقعیت ها تطبیق دهم. برای مثال 
در این سفرها مشخص شد خیلی از  آمارها آنگونه 

که روی کاغذ درج شده اند نیست !

 اختصاص یک روز کاری در هفته برای 
حل مشکالت واحدهای تولیدی

به گفته وی با توجه به محدودیت منابع محدود ، 
حضور در شهرستان ها کمک می کند تا اولویت 
بندی برای تخصیص اعتبارها مشخص شود. مثال 
جاده  و  نداشتند  خوردن  آب  مردم  شهرستانی  در 
سالن  برای  توجهی  قابل  رقم  اما  نبود  مناسب 

همایش گذاشته بودند! مقام عالی دولت در استان 
هدف دیگر خود را رساندن پیام همگرایی به مردم 
و  شهرها  همه  به  حاکمیت  توجه  دادن  نشان  و 
روستاها اعالم کرد و افزود: از سوی دیگر زمانی که 
مشکالت و نارسایی ها را ببینیم ، حساسیت ها باال 
رفته و انگیزه برای جذب منابع ملی بیشتر می شود. 
استاندار در همین راستا  از اختصاص یک روزکاری  
در  تولیدی  واحدهای  مشکالت  حل  به  هفته  در 
از  بسیاری  شده  باعث  که  کاری  خبرداد  محل 
مشکالت چند ساله  واحدها فی المجلس با حضور 

مدیران مربوطه حل شود .  
مصوبات  بیشتر  که  این  به  اشاره  با  معتمدیان 
شهرستان ها از جمله بشرویه، مردمی بوده، ادامه 
داد: بخش قابل توجهی از مشکالت ارتباطی به پول 
و پروژه ندارد، بلکه تصمیمات مدیریتی هستند که 
باید گرفته شود تا پرونده های بالتکلیف که معیشت 

مردم را قفل کرده اند، به سرانجام برسند.
 وی با بیان این که در هر شهرستان بدون محدودیت 
به مساجد، روستاها و بخش ها می رویم و خود را 
در معرض نقد مردم قرار می دهیم، خاطرنشان کرد: 
تا آخرین نفر هم پای صحبت می نشینیم و مطالب 
را می گیریم تا مردم احساس کنند مسئوالن هم از 

این مردم هستند.

 پروژه راه آهن شروع شود 
 دولت  اعتبار می گذارد

استاندار همچنین درباره آخرین وضع پروژه راه آهن 
آهن چابهار - سرخس  راه   : بیان کرد  نیز  استان 
پروژه ای بلند مدت و جزو آرزوهای دیرینه شرق 
کشور است. سال هاست این پروژه در سیستان و 
بلوچستان و خراسان رضوی شروع شده و در برخی 
یا فعال است.  برداری هم رسیده و  به بهره  نقاط 
اقدام اجرایی در  تنها استانی که هیچ  این حال  با 
آن انجام نگرفته، خراسان جنوبی بود. وی با بیان 
این که این پروژه زمان بر و هم هزینه بر است، 

خاطرنشان کرد:  سیاست ما این بود که در میان 
مدت بیرجند به شبکه ریلی کشور متصل شود. در 
همین راستا جلسات متعددی با مجمع نمایندگان و 
دیدار با وزیر راه هماهنگ شد. این پروژه با 310 
کیلومتر حدود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که تامین آن در این شرایط تحریم و کمبود منابع 
به  رئیس جمهور در سفر  است.  کار سختی  مالی 
استان قول دادند در صورتی که سرمایه گذار خارجی 
به این پروژه وارد شود، منابعی را از محل صندوق 
توسعه ملی تخصیص دهند. همان زمان استانداران 

وقت رایزنی هایی انجام دادند تا فاینانس تامین شود، 
کنسرسیومی متشکل از بانک ها مطرح شد ولی به 
سرانجام نرسید. به گفته وی از آنجایی که در کشور 
تعداد پروژه های نیمه تمام بسیار زیاد است و امکان 
شروع پروژه جدید نیست، پیشنهاد دادیم تا پروژه 
راه آهن استان به اصطالح زخمی شود! بدین شکل 
که قطعه اول آن با 132 کیلومتر شروع شود و در 
کنار آن کنسرسیوم تشکیل یا سرمایه گذار خارجی 
بیاید. تجربه ثابت کرده وقتی کاری شروع شود دولت 

اعتبار آن را خواهد گذاشت.

 مناقصه برای قطعه اول راه آهن  
 معتمدیان با اشاره به این که کار قطعه اول تا مرحله 

های نگاه  دلیل  به  اما  رفت  پیش  مناقصه   اسناد 
منطقه ای برخی و حاشیه های پیش آمده ، زمان 
حضور وزیر نتوانستیم آن را انجام دهیم، اضافه کرد: 
جمهور،  رئیس  معاون  نوبخت  با  رایزنی  طریق  از 
پیگیری کردیم و ایشان قول دادند منابع مالی قطعه 
اول تامین شود. نتیجه آخرین پیگیری ما این است 
که قطعه اول برای مناقصه رفته و با انجام آن طی 
یک تا دو ماه آینده کلنگ زنی انجام می شود مهم 

هم این است که پروژه از جایی شروع شود.
 وی از رایزنی با مدیرعامل بانک ملی به عنوان لیدر 
کنسرسیوم سخن گفت و افزود: در چند روز گذشته ، 4 
 نامه نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی به بانک های

 تجارت، صادرات، مسکن و توسعه صادرات ایران، 
کنسرسیوم  اعضای  عامل  های  بانک  عنوان  به 

فرستاده شده است.

ورودی های شهر ، نماد کویر!

هکتاری   450 اراضی  درباره   ، نشست  ادامه  در 
در  که  این  به  اشاره  با  وی  شد.  صحبت  ارتش 
سفر وزیر، از این منطقه و شمال شهر بازدید انجام 
محله  توسعه  سند  تنظیم  دنبال  کرد:  اضافه  شد، 
و شمال  فاصله جنوب  با هدف کم کردن  محور 
شهر هستیم. معتمدیان با بیان این که در بیرجند 
شهری  های  زیرساخت  استان،  مرکز  عنوان  به 
همین  در  کرد:  عنوان  شود،  نمی  دیده  مناسب 
و  تا بخش خصوصی  انجام شده  راستا مطالعاتی 
خصولتی برای سرمایه گذاری در شهر حضور پیدا 
کنند. استاندار درخصوص فضای شهری و ورودی 
های مرکز استان نیز عنوان کرد: اولین باری که به 
بیرجند آمدم با دیدن  وضعیت میدان ورودی شهر 
فکر کردم این خشکی و خالی بودن میدان نمادی  
ازکویر است! به گفته وی هنوز بازار اینجا وابسته 
به خراسان رضوی است و مرکز تجاری آبرومندی 
برای مردم نداریم. مشکل هم آنجاست که مشوق 

هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته نشده بود. 
طی  وزیر  شهری  بازآفرینی  معاون  حضور  از  وی 
روزهای آینده سخن گفت وابراز امیدواری کرد : با 
کمک های وی تغییری نیز در بافت شهری  ایجاد  
شود.استاندار از کاشت درختان کاج  به تعداد زیاد در 
شهربیرجند وبی توجهی به سایر گونه های گیاهی 
هم انتقاد کرد و گفت: منابع طبیعی را مامور کردیم 
تا امسال نهالستانی با 5 میلیون نهال ایجاد کنند. 
شهرداری هم باید از روش های سنتی خارج شده و به 
 سمت روش های صنعتی برود. می تواند گلخانه ای
صنعتی احداث کند تا هم در حد وسیع تولید گل 
داشته باشد و هم درآمدهایش افزایش یابد.تصفیه 
خانه پسآب فاضالب را هم به شدت پیگیر هستیم و 
با برطرف شدن مشکل آن، آب حاصل صرف فضای 

سبزمرکز استان خواهد شد.
 

مدل بومی برای حل
 مشکالت واحدهای صنعتی  

نباید دچار  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  معتمدیان 
روزمرگی شویم، عنوان کرد: در همین راستا ، مدلی 
اساس  بر  و  راستای شعار سال  در  را  بومی  کامال 
مشکالت واحدهای تولیدی به ستاد رفع موانع تولید 
 ارائه دادیم. عمده مشکالت هم درزمینه وثایق بانک ها

، امور مالیاتی، شرکت های زیرساختی از جمله آب، 
برق و گاز و تامین اجتماعی بود. از دو هفته پیش 
برنامه بازدید از واحدهای شهرک صنعتی را شروع 
کردیم و در هر هفته یک روز مختص بازدید و بررسی 
یکی از 4 حوزه صنایع در واحدهای فلزی، غذایی، 
شیمیایی و معدنی است.وی با بیان این که احداث 
واحدهای جدید در برنامه کاری ما نیز قرار دارد و به 
زودی خبرهای خوش آن را می شنوید، ادامه داد: با 
این حال واحدهایی داریم که میلیاردها هزینه کردند 
ولی اکنون بالتکلیف ماندند. در همین راستا در هر 
بازدید جلسه ای نیز برای حل مشکالت  انها به 
 همراه دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار می کنیم

تا گره های چندین ساله کارشان باز شود. به حداکثر 
رساندن ظرفیت این واحدها، تولید اشتغال و ایجاد 
است. بازدیدها  این  در  ما  اهداف  از  ثروت همگی 

استاندار با انتقاد از این که ایراد بزرگ کار این صنایع 
آن است که دانش محور پیش نرفته اند، ادامه داد: 
باید اتاق های مشاوره ای در کنار صنایع قرار بگیرند. 
معدن،  خانه  صنعت،  خانه  کنند  بررسی  ها  رسانه 
انجمن صنفی و اتاق بازرگانی برای این واحدها چه 

کاری انجام می دهند؟
 بازاریابی های ما هنوز سنتی هستند با وجود این 
که ظرفیت بزرگ بازار افغانستان را داریم. معتمدیان 
در ادامه احداث 10 هزار واحد مسکونی را تحولی 
در بخش صنعت استان دانست و گفت: با همین 
پروژه 500 میلیارد تومان به استان تزریق می شود، از 
طرفی پیمانکارها هم کامال بومی انتخاب می شوند.

وی با تاکید بر این که معتقدم تا کاری پخته نشود 
نباید اطالع رسانی کرد، افزود: برای معدن اقدامات 
بسیاری انجام شده است معاون معدنی وزیر صمت 
را برای بازدید آوردیم. قرار بر این شده است خروجی 
مطالعات ژئوفیزیک در اختیار استان قرار بگیرد تا 

سرمایه گذاری های بیشتر معدنی را داشته باشیم. 
معتمدیان با انتقاد از این که بسیاری از معادن هنوز 
سنتی استخراج می شوند و زیرساخت مناسب ندارند، 
با  اختصاصی  جلسات  داریم  برنامه   : کرد  اضافه 
مدیران ایدرو و ایمیدرو در همین راستا داشته باشیم. 
به گفته وی 15 درصد از مشکالت معدنی نیز به 
دلیل معارضات روستایی و محلی است ، در همین 
راستا در سند توسعه روستایی، از شاخص ها ایجاد 
اشتغال در حوزه معدن در نظر گرفته شده تا معادن به 
خود روستاییان در قالب تعاونی واگذار شود این گونه 
هم درآمدزایی داشته و هم ماندگاری خواهند داشت. 
از طرف دیگر با آزادسازی پهنه ها واگذاری معادن 
غیر فلزی را نیز خواهیم داشت.به گفته وی خراسان 
جنوبی می تواند قطب پرورش ماهی تیالپیا شود ، به 
خصوص اکنون که به پرورش دهندگان تسهیالت و 

50 هزار بچه ماهی رایگان می دهند.

70 هزار راس دام مولد،
وارد استان می شود

مقام عالی دولت در استان با تاکید بر این که برای 
تولید اشتغال در استان ، به شترداری توجه خاصی 
نشان دادیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا با کمک 
ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره( قرار شد تا در 
پایان دولت، استان تبدیل به هاب منطقه ای شتر 
شده و زنجیره تولیدات محصوالت وابسته به شتر در 
خراسان جنوبی تکمیل شود. در برنامه ای 2 ساله 70 

هزار راس دام مولد وارد استان خواهد شد. فاز اول 
آن با 10 هزار شتر و 25 هزار گوسفند هفته آینده 
وارد می شود. برای هر سرپرست خانوار 60 میلیون 
تسهیالت با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 5 ساله 
در نظر گرفته شده است. با این پروژه 400 میلیارد 
تومان اعتبار به استان خواهد آمد، که کامال زودبازده 
و بر مبنای فرهنگ بومی و زیرساخت های خراسان 
جنوبی هم خواهد بود. وی با انتقاد از این که 49 
دستگاه متولی روستاییان هستند ، اضافه کرد: دریایی 
از خدمات ارائه شده اما با عمق تنها نیم سانتی متر! 
مشکل آنجاست که سرمایه گذاری های انجام شده 

در زمینه اشتغال و ماندگاری نبوده است .

استاندار در بازدید 3 ساعته از روزنامه آوای  خراسان جنوبی مطرح کرد :

دی
 آبا

دی
 مه

ها:
کس

ع

سالم عکس صفحه اول روزنامه که آقای استاندار نشسته 
بود تا حرف های خانم پیری که در گذر یکی از کوچه 
ها زمین گیر شده بود را بشنود بسیار عالی و جذاب بود 
خواستم از همین جا به آقای استاندار بگویم پشتوانه این 
انقالب مردم هستند و نه ترامپ و نه هیچ قدرت دیگری 
نمی تواند به این مملک تعرض کند اما شرط آن این 
است که فاصله بین مردم و مسوولین کم شود و کم 
شدن فاصله یعنی همان حضور مردمی شما بین جامعه 
.  من اگر مسوولیتی می داشتم این عکس را به عنوان 
عکس برتر سال بر همه جا نصب می کردم چرا که عمق 
آن ، ساعت های نطق آتشین و تهدید آمیز آمریکایی ها 
را خنثی می کند مفهوم این عکس جز آن نبود که همه 
از هم و برای این انقالبیم  . مقام اول یک استان  و 
یک پیرزن روستایی همه و  همه پاسدار ارزشهائیم و اگر 
رهبری عزیز لب تر کند و مادامی که افرادی چون این 
استاندار نمود واقعی خدمتگزاران صدیق نظام و انقالب 

باشند همه پای کار انقالب ایستاده ایم
ارسال به تلگرام آوا
محیط بین پیاده رو و خیابان اصلی  انتهای خیابان مدرس 
حدفاصل میدان جماران و بلوار پیامبراعظم)ص( خاکی و 

وضع خوبی ندارد چرا شهرداری اقدامی نمی کند.
915...357

 مسوولین محترم چرا به نحوه توزیع آرد نامرغوب که 
در نانوایی های شهر توزیع شده کسی رسیدگی نمی 

کند این آرد به درد خوراک دام ها هم نمی خورد.
915...778
از روزنامه آوا درخواست دارم که مردم را با محصوالت 
تراریخته آشنا کنید. چرا که گویا برخی از مسئوالن 
درحال فراهم کردن زمینه های این محصوالت هستند 
 و همچنان بسیاری از مردم با تراریخته ها و آسیب های
بسیار ناگواری که درپی دارند آشنا نیستند امیدوارم این 
محصوالت را به  درستی معرفی کنید و انشاا... هرچه 

زودتر این محصوالت از جامعه  ما رخت  بربندند.
903...585

ضمن تشکر فراوان از شهردار محترم بابت سرانجام 
ها  کوچه  و  ها  فرعی  خواهشمندیم  فرزان  خیابان 
باز شود عبور اهالی بسیار سخته خصوصا اگر مورد 

اورژانسی باشد اصال دسترسی نداریم.
915...583
اینترنتی  های  تاکسی  از  یکی  راننده  من  آوا،  سالم 
هستم ما با اینکه کارمان سخت است و درآمد چندانی 
هم نصیبمان نمی شود با مشکالتی رو به رو می شویم 
که اگر برایتان بگویم خنده تان می گیرد! گاهی اوقات 
 مسافران پیامک هایی به مرکز می فرستند که نمی دانیم
به حال این شرایط گریه کنیم یا بخندیم برای مثال: “ 
آقای راننده چرا اخمو” بودند؟ یا “ راننده آهنگ هایی را در 
ماشین گوش می داد که متعلق به دهه 60 بود” یا “ چرا 
 راننده با مسافر حرف نمی زند؟” از این قبیل پیامک ها
و اعتراضات برای ما راننده ها زیاد گزارش می شود. 
تمام مشکل یک عده ای شده است این مسائل! لطفا 
چاپ کنید تا مردم با خواندن این پیامک هم دلشان شاد 

شود هم ببینند ما چه می کشیم!
ارسالی به تلگرام آوا
چراکسی به فکرحل مشکل مسکن دراستان بخصوص 

شهرکوچک بشرویه نیست.واقعاجوانان مانده اند
ارسالی به تلگرام آوا
خبر  چه  عمرانی شهرداری  های  پروژه  از  با سالم. 
چرا شهرداری اینقدر غیر فعال شده سال گذشته که 
خیلی فعال تر بودند اما االن معلوم نیست بودجه ها 

ته کشیده یا مسئوالن خسته شدند.
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم. لطفا به مسئوالن بفرماییدیک نظارتی به مدارس 
داشته باشند. چرا اعالم می کنند مدارس حق گرفتن 
شهریه ندارند ولی درعمل این حرف ها توخالیه..... در این 

وضع اقتصادی به خاطر خدا به فکر مردم باشید.
915...394
تشکر می کنیم ازمسئوالن که چراغ خاموش با شیب تند نه 
مالیم قیمت شیر و لبنیات، نان، تخم مرغ و... را اضافه کردن 

ای کاش حقوق ها هم با همین شیب اضافه می شد.
915...357

سالم. اگر شما هر روز ساعت بین 12 الی 14 به درمانگاه 
فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سر بزنید با انبوهی 
از گالیه و شکایت از ارباب رجوع رو به رو می شوید. آیا 

به راستی حق مردم محروم استان از حوزه سالمت و 
خدمات پزشکی این است؟ آقای استاندار به داد مردم زجر 
کشیده استان  برسید. تا کی مردم باید اینقدر زجر بکشند. 
برای گرفتن یک نوبت پزشک از درح آمده بیرجند بعد از 
دو روز نوبت به این مرزنشین نرسیده با ناراحتی می گوید 
امروز هم نوبت ما نشد. لیستی که از قبل اسامی نوشته 
شده و ساعت 13 نصب می شود. آیا در قرن 21 با این 
همه فناوری باز هم مردم محروم این استان باید با این 
مشکل پیش پا افتاده هر روز دست و پنجه نرم کنند. 
آقای استاندار واقعا رئیس دانشگاه علوم پزشکی نمی تواند  
این مشکل پیش پا افتاده را حل کند یا اینکه مردم را چیز 

دیگر فرض کرده اند؟
ارسالی به تلگرام آوا

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

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

با  هستیم  پازلی   
در  که  قطعه   11
خراسان  هم  کنار 
تشکیل  را  جنوبی 



موفقیت و انرژی

ترس های ویرانگر

منفی گرایی را به خنثی بودن تغییر دهید 

با خودتان می شوید،  وقتی مشغول گفتگوی منفی 
ممکن است بتوانید خودتان را حین آن دستگیر کنید 
ولی متوقف کردن این افکار گاهی سخت است. خیلی 
وقت ها تغییر دادن شدت آن می تواند برایتان ساده تر 
باشد. مثاًل »من نمی توانم این شرایط را تحمل کنم« 
می تواند بشود »شرایط سختی است« وقتی صدای 
بخش  کند،  استفاده  مالیم تری  زبان  از  درونی تان 
مهمی از قدرت منفی آن از بین خواهد رفت. یکی از 
مخرب ترین جنبه های صدای منفی درونی این است 
که معموالً بدون چالش به راهش ادامه می دهد. از این 
گذشته، تا زمانی که این فکرها فقط در ذهن تان باشند 
هیچ کس دیگری از آنها مطلع نخواهد شد و نخواهد 
توانست شما را از اشتباه تان بیرون بیاورد. به همین خاطر 

همان لحظه آن فکر را دستگیر کنید.

غلبه بر ترس های ویرانگر در دو قدم

اینجا به قدم های الزم  برای غلبه بر ندای درونی 
کردن  دنبال  برای  ما  کردن  متوقف  قدرت  که 

رویاهایمان را دارد اشاره می کنیم:
قدم 1 - شنیدن و تشخیص صدا: هوشیار باشید و 
ببینید که ذهن تان برای به تاخیر انداختن عمل شما 
چه بهانه هایی می آورد. در زیر به متداول ترین این 

بهانه ها اشاره می کنیم:
* من سابقه تحصیلی الزم را ندارم، شاید بهتر باشد 

بعد از اینکه فالن مدرک را گرفتم وارد عمل شوم.
* برای دنبال کردن این کار پول کافی ندارم.

* برای این کار وقت ندارم.
* ارتباطات درست و الزم را در بازار ندارم.

* من در مورد این کار چه می دانم؟ هیچ. مطمئنًا 
هیچوقت موفق نمی شوم.

* به اندازه کافی درباره این آموزش ندیده ام. اول باید 
همه چیز را درموردش بدانم.

 به زبان تان موقع حرف زدن با یک نفر دیگر دقت 
کنید. به عباراتی که استفاده می کنید دقت کنید، دارید 
بهانه می آورید؟ آیا دارید موقعیت تان را به خاطر فکر 

کردن درمورد نداشتن  هایتان توجیه می کنید؟
 قدم 2 - مراقب فلج تجزیه و تحلیل باشید: در این 
دام نیفتید!   فلج تجزیه و تحلیل یعنی الزم باشد همه 
چیز درمورد نحوه انجام یک کار را قبل از شروع انجام 
آن بدانید. این امکان پذیر نیست!  یک جا ننشینیم  و 
دنبال دالیل شکست باشیم. حتی ممکن بود طی این 

مدت به موفقیت هم دست پیدا کنم.
البته تحقیق کردن در مورد بازار خیلی مهم است 
اما مشکل زمانی ایجاد می شود که ما از اهداف مان 
آگاهی نداریم و دلیل جستجوهایمان را نمی دانیم. 
افتادن در دام فلج تجزیه و تجلیل خیلی راحت است 

پس حسابی مراقب باشید.

کندر جایگزین مناسب
 برای قرص های مسکن

بهترین گام برای مصون ماندن از عوارض قرص های 
مسکن، متوسل شدن به گزینه های طبیعی است که در 
هر آشپزخانه ای یافت می شود.کندر خواص ضدالتهابی 

دارد که بر اساس تحقیقات توانایی بهبود گردش خون، 
از جمله خون  رسانی به مفاصل و پیشگیری از التهاب 
را با سد کردن راه گلبول  های سفید خون برای ورود به 
بافت  های آسیب  دیده دارد. این گیاه به  صورت پماد در 

داروخانه  ها موجود است.

روش مقابله
 با نازکی مو

برخی درمان های خانگی را می توانید برای تقویت 
تارهای نازک مو یا پیشگیری از ریزش مو مد نظر قرار 
دهید.یک فنجان توت فرنگی، یک زرده تخم مرغ و دو 

قاشق غذاخوری روغن زیتون را با هم ترکیب کرده تا 
به شکل پوره درآید.این ترکیب را از سمت ریشه های 
مو به سمت نوک آنها مالیده و اجازه دهید حداقل 20 
دقیقه به همان حالت باقی بماند. شما می توانید از یک 
کاله حمام استفاده کنید.سپس، با یک شامپوی مالیم 

سر خود را شستشو دهید.

خوراکی هایی که
 مغز را می خورند

رژیم غذایی سرشار از چربی های ترانس به تضعیف 
حافظه، زوال شناختی و خطر بیشتر ابتال به بیماری 
آلزایمر منجر می شود. مواجهه بیش از حد با مس و 

دیگر فلزات سنگین می تواند به مغز آسیب وارد کند. 
مصرف زیاد مس می تواند خطر بیماری آلزایمر و دیگر 
اختالالت عصبی را افزایش دهد.نوشیدنی های شیرین 
هم برای مغز مضر هستند. آنها سرشار از فروکتوز 
هستند که خطر بیماری های مرگبار، از جمله زوال عقل 

و دیابت را افزایش می دهد.

مزایای  شگفت انگیز
 آناناس

ها،  ویتامین  از  غنی  و  استوایی  ای  میوه  آناناس 
آنزیم ها و آنتی اکسیدان هاست. آناناس به تقویت 
سیستم ایمنی بدن کمک می کند، استخوان های 

بروز اختالالت گوارشی  از  ایجاد می کند و  قوی 
جلوگیری می کند. با وجود طعم شیرینش، آناناس 
کم کالری است، پروتئین را تجزیه می کند و به 
هضم غذا کمک می کند. مطالعات متعدد نشان 
داده که بروملین موجود در آن همچنین می تواند 

در درمان آرتروز مفید باشد.

با این روغن پرخاصیت 
دردهایتان را درمان کنید

قلوه گاه  اطراف  چربی  روغن  به  گاو  َشحم  روغن 
اطراف  در  می شود؛  آب  زود  و  می گردد  اطالق  گاو 
قسمت های مختلف بدن گاو چربی  های خاصی شکل 

می  گیرد که به آن  ها »پیه« یا »پی« گفته می  شود،  
و در میان پیه  ها، پیه   قلوه  گاه، همواره مطلوب  تر و از 
اهمّیت خاصی برخوردار است؛ از خواص روغن شحم 
گاو می توان به آب کردن چربی های زیر شکم، رشد 
عضالنی بدن و تناسب اندام اشاره کرد. همچنین  منبع 

تولید انرژی و  افزایش سیستم دفاعی بدن است.

آب گریپ فروت به دلیل برخورداری از مواد معدنی و ویتامین های فراوان، برای تقویت ارگان های بدن و کمک به 
درمان و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها بسیار مفید است. از مهم ترین این فواید می توان موارد زیر را عنوان کرد:

تقویت و سالمت کلیه ها: وجود مقادیر باالی از اسید سیتریک در آب گریپ فروت باعث پیشگیری از ایجاد سنگ کلیه  
شده و به از بین رفتن شن های کلیه کمک زیادی خواهد کرد. مبارزه با پوکی استخوان: استفاده روزانه از آب گریپ فروت 
به دلیل برخورداری از امالحی خاص مانند منیزیم، باعث باال رفتن استحکام استخوان ها و نیز جلوگیری از ابتال به پوکی 
استخوان خواهد شد. کمک به جوانسازی و زیبایی پوست: آب گریپ فروت سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان است و 
برای کالژن سازی پوست و در نتیجه حفظ زیبایی و جوانسازی پوست کمک کننده خواهد بود. همچنین این ماده پوست 

را در مقابل لکه های حاصل از اشعه های نور خورشید محافظت خواهد کرد.

کلم بروکلی وقتی به پاستا، برنج یا ساالد افزوده می شود، تاثیر معجزه آسایی در ایجاد شادی دارد. کلم بروکلی سرشار 
از ویتامین هایی  است که به کاهش ترس، اضطراب، نگرانی و استرس و حتی افسردگی کمک می کنند.

کسانی که از گردو در غذای خود استفاده می کنند کمتر دچار افسردگی می شوند. علت این است وقتی که مقدار 
اسیدآلفالینولنیک خون کم می شود التهاب در بدن افزایش پیدا می کند و این موضوع با بروز افسردگی در ارتباط است.

محصوالت لبنی به دلیل وجود باکتری های مفید در آن ها و با افزایش تعداد باکتری های مفید موجود در بدن هم به 
سالمتی روده ها کمک می کنند و هم استرس را کاهش می دهند. تربچه از طریق تحریک ترشح دوپامین و نوراپینفرین 
به بهبود خلق و خو کمک می کند.کافئین این خاصیت را دارد که در عرض ۳0 دقیقه نقل و انتقاالت دوپامین و سروتونین 

را افزایش می دهد. اما مانند هر ماده غذایی دیگر نباید در مصرف کافئین و قهوه زیاده روی کرد.

مواد غذایی که تأثیر بسزایی در ایجاد شادی دارندمهمترین خواص مصرف آب گریپ فروت

اگر به مرحله ای رسیده اید که مطمئن هستید باید به دوستی خود 
پایان ببخشید، احتماال با مشکالت و موانعی در مسیر خود مواجه 
خواهید شد. قطع رابطه کردن با فردی که مدت ها با هم وقت 
سپری کرده اید چندان آسان نیست. اما برای این منظور می توانید از 

چند روش زیر کمک بگیرید.
دارند:  را  خود  خاص  مثبت  ویژگی های  هم  منفی  دوستان 
روانشناسی موسوم به »یان یاگر« در کتاب خود با عنوان »وقتی 
دوستی ها آسیب رسان می شوند« نوشته: دوست نماها هم همیشه 
بد نیستند و گاهی ممکن است برای شما کارهای خوبی انجام 
دهند یا در مواقع لزوم به کمک تان بیایند. در چنین مواردی بهتر 

است همه خوبی ها و بدی های فرد را یادداشت کنید و سپس با یک 
حساب سرانگشتی ببینید آیا این دوستی ارزش ادامه دادن دارد یا 
خیر. اگر بر فرض طرف مقابل همیشه زیر قول هایش می زند، پولی 
که قرض داده اید را پس نمی دهد، رازهای شما را پیش بقیه بازگو 

می کند توصیه می کنیم از این رابطه بیرون بیایید.
مسخره کردن همیشه در قالب جوک صورت می گیرد: اگر دوست 
شما اغلب سعی می کند در قالب خنده و شوخی حرف های سنگینی 
به کنایه بیان کند، شک نکنید که فرد خوبی برای دوستی نیست. به 
این خاطر که دوست واقعی اگر اشکالی در شما ببیند با مهربانی به 
شما گوشزد خواهد کرد و هرگز سعی نمی کند شما را مسخره کند.

دشمن  بزرگ ترین  تنهایی  از  ترس  می ترسید:  شدن  تنها  از 
انسان هاست. اغلب ما فقط برای اینکه تنها نباشیم هر آدمی را وارد 
زندگی خود می کنیم. حتی ممکن است رفتارهای بد یک نفر را 
تحمل کنیم. اما این را به خاطر داشته باشید، اگر شما انسان اجتماعی و 
قابل قبولی باشید، افراد جدید راه شان را به زندگی تان پیدا خواهند کرد.
دوستی شما طوالنی بوده و خاطره های زیادی با هم دارید: اگر 
یک دوست قدیمی یا همکالس مدرسه کارهایی می کند که جز 
ناراحتی دستاوردی برای شما ندارد، بهتر است به دوستی خود پایان 
دهید. این رابطه ها همانند شکست عشقی هستند یعنی برای 

تحمل دوری دوست خود باید صبر و تحمل زیادی داشته باشید.

با دیدن این نشانه ها به دوستی های خود پایان دهید

آیه روز

در حقیقت ما این ]قرآن[ را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان نوید و مردم ستیزه  جو را بدان 
بیم دهی. )سوره مریم / آیه ۹۸(

سخن روز

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین بلغزی 
یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی. )شان پال(
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ایزوگام و قیرگونی آراستهتعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج  نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی
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 امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613۷۷6

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان
0915۷20311۷  -09155614365

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 3
32230251 - 09151614287- 09904869971 

اتبلوسازی عابدپور

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

سرویس کولر در اسرع وقت 
09150902993

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

093۷093۷338

یک راننده کمپرسی پایه یک جهت کار در 
سطح استان با حقوق و مزایای قانون کار و بیمه 

نیازمندیم.     0915۷213545

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 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

09368990722 -09157563875

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

شعبه 1: نبش معلم 50     شعبه 2: ورودی بلوار معلم  
  شماره تماس مرکزی: 05631101
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خبرویژه

اخبار کوتاه

هیچ  نگرانی  بابت 
تصفیه خانه  بیرجند  نداریم

محمودآبادی - هیچ نگرانی بابت فعالیت کامل دستگاه 
های تصفیه خانه بیرجند وجود ندارد. گرمای هوا در 
روزهای اخیر تقال برای آب را افزایش داده است تا جایی 
که گمانه زنی هایی برای تنش آبی در استان مطرح می 
شد. اما مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در گفت و گو 
با آوا تاکید کرد: با توجه به تدابیری که اندیشیده شده 
هیچ دغدغه ای برای تنش آبی در استان وجود ندارد. 
هر چند این سخن امامی به معنی راحتی خیال ما در 
استفاده از آب و یا  بی توجهی به میزان مصرف نیست 
اما نشان می دهد برنامه های آبی استان توانسته  اندکی 
از دغدغه ها را برای عبور از فصل پر چالش تابستان 
بکاهد.وی درباره تامین آب تصفیه خانه و همچنین مواد 
اولیه ای که برای فعالیت تصفیه خانه الزم است اعالم 
کرد: سال گذشته برای تکمیل ظرفیت تصفیه خانه مبلغ 
5 میلیارد تومان جذب شد بر این اساس این اطمینان 
را به همشهریان می دهم که هیچ نگرانی بابت تامین 
آب و تصفیه ی آن در تصفیه خانه بیرجند وجود ندارد.
امامی در ادامه گفت و گوی خود از خبرنگار آوا خواست 
به این موضوع که آب شمال شهر بیرجند از تصفیه خانه 
بیرجند تامین  نمی شود تاکید بیشتری داشته باشد. وی 
با تاکید بر اینکه هنوز شمال شهر بیرجند به خط  لوله ی 
تصفیه خانه وصل نشده است گفت: آبی که برای شمال 
شهر تامین می شود از دشت سربیشه است، این آب نیز 
به لحاظ دارا بودن فلزات سنگین صفر بوده و همچنین 
گوارایی بیشتری دارد. وی ادامه داد: هزینه لوله ی خط 
انتقال آب به این منطقه از شهر تامین شده است تا 
بتوانیم آب این منطقه را نیز از تصفیه خانه بیرجند تامین 
کنیم که به زودی اطالعات بیشتر آن اطالع رسانی می 
شود.وی وجود فلزات سنگین در آبی که برای جنوب 
شهر بیرجند تامین می شود را دلیل اصلی احداث تصفیه 
خانه بیرجند عنوان کرد. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

سردار قاسمی: بسیج محافظه کار و سازش کار نیست
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: بسیج محافظه 
کار و سازش کار نیست، بسیجی باید مطالبه گر 
روحیه  نباشد،  گر  مطالبه  که  چراکه کسی  باشد 
سردارقاسمی  ایسنا،  گزارش  ندارد.به  بسیجی 
دوشنبه  شب گذشته، در مراسم افتتاحیه یازدهمین 
آزاد  دانشگاه  در  دانشجویی  امام)ره(  خط  دوره 
اسالمی، اظهار کرد: بسیج امروز در همه صحنه ها 
باشد.وی  داشته  گسترده ای  و  جدی  حضور  باید 
افزود: در اصل 151 قانون به صراحت آمده است 
که دولت موظف است بسیج را در نواحی مختلف 
ادارات، دانشگاه و مدرسه و غیره حمایت کند اما 
این قانون عملی نمی شود و حمایت نمی کنند. وی 
با بیان اینکه 75 درصد رزمنده ها در دفاع مقدس 
بسیجی بودند، تصریح کرد: بسیج امروز نه تنها در 
ایران بلکه در کشورهای مختلف به الگوگیری از 
ایران با عناوین مختلف تشکیل شده است. قاسمی 

با اشاره به اینکه در سال حدود 400 برنامه برنامه 
ریزی شده بسیج در کشور دارد و در طول سال 
بسیج  افزود:  می کند،  اجرا  را  برنامه   800 حدود 
همواره در کنار مستضعفان و محرومان جهان بوده 
و خواهد بود و در شرایط سخت نیز در کنار مردم 
است همان طور که در سیل اخیر و زلزله سمت 
غرب کشور حضور پررنگ بسیج را برای کمک به 

مردم مشاهده کردیم. 
وی با بیان اینکه امسال 40 عرصه برای سند انتظار 
بسیجیان تعریف شده است که باید در آن ها حضور 
باشند. اظهار کرد: عملکرد بسیج در  فعال داشته 
کشور تاکنون درخشان بوده و مردم اعتماد کاملی 
به بسیج و بسیجیان دارند.گفتنی است؛ یازدهمین 
دوره خط امام)ره( دانشجویی با حضور بیش از 100 
دانشجو از سراسر استان از 10 تا 16 تیربه همت 
بسیج دانشجویی استان در دانشگاه آزاد اسالمی در 

حال برگزاری است.

شرکت بیش از 100 دانشجو در 
یازدهمین دوره خط امام دانشجویی

مسئول بسیج دانشجویی اظهار کرد:   بیش از 100 
امام)ره(  خط  دوره  یازدهمین  در  امسال  دانشجو 

استانی خراسان جنوبی شرکت کردند که این تعداد 
دانشجو از بین 600 نفر دانشجوی ثبت کننده و 
متقاضی در دوره بعد از مصاحبه انتخاب شدند.وی 
افزود: در این دوره مباحث معرفتی، بصیرتی، تربیتی 

و تشکیالتی و مهارتی به دانشجویان شرکت کننده 
ارائه می شود و در این دوره سه کتاب با عنوان طرح 

کلی اندیشه اسالمی، انسان ۲50 ساله، جدال دو 
اسالم و خالصه جلد ۲1 صحیفه امام خمینی)ره( 
به دانشجویان تدریس می شود. وی بیان کرد: در 
برنامه های بسیج دانشجویی از جمله خط امام)ره(، 
طرح هجرت، راهیان نور متقاضی بسیار زیاد است 
اما به دلیل کمبود اعتبارات توان استفاده از همه 

دانشجویان متقاضی در برنامه ها نیست.
صالحی ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از 
مراسم های 14 خرداد هشدار دادند و فرمودند که » 
عده ای دنبال این هستند که مسیر اندیشه امام را 
منحرف کنند«، این دوره در بسیج دانشجویی برای 

جوانانی که امام را ندیدند طراحی شد.
در پایان این مراسم، اپلیکیشن دوره   خط امام)ره(   که 
توسط دانشجویان بسیج دانشجویی استان تولید شده 
است، رونمایی شد که در این اپلیکیشن تمام اطالعات، 
است. داده شده  قرار  و صوت کالس ها  برنامه ها 

۱۰۰ قطعه پرنده کمیاب از اتوبوسی در 
بیرجند کشف شد

 100 گفت:  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون   
دستگاه  یک  از  بیرجند  در  کمیاب  پرنده  قطعه 
حیدری  سرهنگ  شد.  ضبط  و  کشف  اتوبوس 
هنگام  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  مأموران  افزود: 
کنترل خودروهای گذری در ایست و بازرسی علی 
اتوبوس 75  دستگاه  یک  بازرسی   در  بیرجند  آباد 
هلندی  عروس  قطعه  و ۲5  کوتوله  قطعه طوطی 
دستگیر  متهم   ۲ زمینه  این  در  که  کردند  کشف 
و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

حوادث

اپلیکیشن جمع آوری زباله در بیرجند راه اندازی می شود

دادرس مقدم- شهردار بیرجند گفت: اپلیکیشن جمع آوری و تفکیک زباله  تا پایان مرداد  به بهره برداری می رسد. جاوید اظهار کرد: در زمینه جمع آوری و تفکیک 
زباله، اپلیکیشنی طراحی شده که امکان نصب روی تلفن همراه را دارد و شهروندان می توانند از آن استفاده کنند. وی گفت: پس از مراحل آموزش، این شرکت 

کار تفکیک از مبدا را شروع کرده و شهروندان می تونند از طریق شماره ۳10۳1 زباله هایی را که تفکیک کردند تحویل دهند و بهای آن را هم دریافت کنند.

چاه های کشاورزی استان 
مجهز به کنترل از راه دور

مشترکین  خدمات  و  فروش  خبر-معاون  گروه 
شرکت توزیع نیروی برق با بیان اینکه تمام چاه های 
کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به سیستم کنترل 
هوشمند از راه دور است، گفت: در موضوع مدیریت 
مصرف برق ، وزارت نیرو تمامی شرکت های وابسته را 
الزام به همکاری با شرکت های توزیع برق کرده و باید 
چاه هایی که سرشب نیاز نیست از مدار خارج شوند. 
بخشایی با بیان اینکه قبض برق ماه همکاری در 
تمامی ساعات شبانه روزی رایگان محاسبه می شود، 
تصریح کرد: این مشوق خوبی برای بخش کشاورزی 
است و کمک شایانی به کشاورزان می کند. وی با 
اشاره به اینکه خوشبختانه تمام چاه های کشاورزی 
در استان کنترل هوشمند دارند، اظهار کرد: اگر مدت 
زمان همکاری چاه ها با شرکت برق یک ماه باشد، 
پاداش خوبی دریافت خواهند کرد، همچنین این اقدام 

برای صنایع کشاورزی نیز انجام می شود.

امضای تفاهم نامه ساخت سینما امید در طبسهشدار پلیس درباره خودروهای دو تکه ای
خودرو  بدنه  نبودن  تکه  دو  از  اطمینان  درباره  کاوش-پلیس 
پیش از خرید به شهروندان هشدار داد. به گزارش  آوا، معاون 
فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کرد: 
خودروهایی که تصادف می کنند، چنانچه نیاز است که نیمه اتاق 
از چرخ های عقب به جلو یا از چرخ های جلو به عقب تعویض 
شود حتماً باید برای رعایت استانداردها، اتاق را کامل تعویض و 
مجوزهای الزم را از پلیس راهور ناجا دریافت کنند.این اطالعیه 
اضافه کرد: در صورتی که این امر اجرایی نشده و مالک خودرو 
فقط نسبت بخش صدمه دیده  را تعویض کند، پلیس در زمان 

تعویض پالک مجوزی برای این خودروها صادر نمی کند.وی 
افزود: خریداران خودرو پیش از پرداخت کامل وجه باید از دو 
تکه نبودن بدنه آن با مراجعه به مراکز تعویض پالک اطمینان 
حاصل کنند تا با مشکلی در  شماره گذاری مواجه نشوند.این 
اطالعیه تصریح کرد: شهروندان از خرید و فروش خودرو به 
صورت وکالتی و مبایعه نامه ای و ...پرهیز و فقط در مراکز شماره 
گذاری نسبت به انجام معامله اقدام کنند تا خودرو سالم و بدون 
مشکلی خریداری کرده باشند در این صورت پالک و کارت و 

سند مالکیت به نام مالک جدید صادر و تحویل می شود.

امید کشور در  نامه ساخت نهمین پردیس سینمایی  تفاهم 
طبس دیروز امضا شد. به گزارش صدا وسیما، شهردار طبس 
گفت: این تفاهم نامه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
صورت سه جانبه میان سازمان شهرداریهای کشور، سازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهردای طبس  
امضا شد تا در زمینی به مساحت 8 هزار متر مربع در مجاورت 
پنج شنبه بازار و باغ ملی گلشن طبس احداث شود. بهارستانی 
نامه شهرداری به عنوان  تفاهم  این  براساس  اینکه  بیان  با 

را واگذار می  احداث سینما  برای  سرمایه گذار اصلی زمین 
سینمایی  سازمان  است  قرار  نامه  تفاهم  دراین  افزود:  کند، 
کشور عالوه بر اختصاص 700 میلیون وام بالعوض، طراحی 
سینما را انجام دهد و سازمان شهرداریهای کشور هم 500 
میلیون تومان وام بالعوض برای ساخت این پردیس سینمایی 
اختصاص خواهد داد.وی با بیان اینکه بقیه هزینه های احداث 
سینما از محل اعتبارات داخلی شهرداری طبس و یا بخش 
خصوصی تامین خواهد شد، گفت: در صورت تامین اعتبار، این 

مجموعه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: با توجه به 
اهمیت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، 
6 هزار نفر در قالب ۳0 برنامه از خدمات بشردوستانه، 
آموزشی، فرهنگی اجتماعی و مذهبی این جمعیت با 
رویکرد شکوفایی و توانمندسازی بهره مند می شوند. به 
گزارش ایرنا، شهریاری در تشریح طرح اوقات فراغت 

جمعیت هالل احمر استان افزود: مهمترین ویژگی 
داوطلب،  فراغت ضمن جذب جوانان  اوقات  طرح 
آموزش امداد و کمک های اولیه است که این مهم 
نقش مؤثری در تحقق نیاز جامعه نسبت به آموزش 
کمک های اولیه دارد. وی ادامه داد: کالس های اوقات 
فراغت در 11 شهرستان برگزار می شود که متقاضیان 

برای شرکت در این کالس های آموزشی باید به شعب 
هالل احمر در سراسر استان مراجعه کنند.شهریاری 
با بیان اینکه کالس های آموزشی نسبت به نیاز به 
صورت هشت و ۲۲ ساعت برگزار خواهد شد، تصریح 
کرد: از بین افراد شرکت کننده در طرح اوقات فراغت 
متقاضیان داوطلب جمعیت جذب خواهند شد.وی از 

پوشش 10 هزار نفری در برنامه های آموزشی سال ۹8 
هالل احمر خبر داد و افزود: اهدا خون، پویش نذر آب، 
پاکسازی محیط زیست و برگزاری اردو و مانورهای 
مرتبط با امداد و برگزاری کارگاه های مبارزه با مواد 
مخدر از مهمترین فعالیت ها در حوزه بشر دوستانه و 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی است.

*سرپرست اداره کل ثبت احوال از افزایش 18 درصدی 
والدت در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در سه ماه 
امسال 4 هزار و 66 واقعه والدت در استان ثبت شده است.

*به گفته  مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند تقویت 
روشنایی بلوار پیامبراعظم بیرجند اجرا شد.

* 186 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در سه ماه 
نخست امسال به حساب شهرداریها و دهیاری هاواریز شد.
*محموله ۲ هزار و 500 قطعه ای مرغ گوشتی فاقد 
توقیف شد. درمیان  در  دامپزشکی  بهداشتی  مجوز 
*تفاهم نامه همکاری بین شرکت برق و مخابرات منعقد 
شد. در این تفاهم نامه شرکت مخابرات تقبل کرده 
است که به شهروندان در خصوص مدیریت مصرف، 
پیامک صوتی روی خطوط تلفن ثابت ارسال کند.
*مسابقات فوتبال قهرمانی کشور نزاجا با شرکت 16 تیم 
برتر کشور از امروز به میزبانی خراسان جنوبی آغاز شد. ری
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۳۰ برنامه اوقات فراغت هالل احمر در استان اجرا می شود

کارخانه تولید چرم مصنوعی
 در بیرجند به بهره برداری می  رسد

سازمان  سرمایه گذاری  اقتصادی  صداوسیما-مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی گفت: تنها کارخانه تولید چرم 
مصنوعی شرق و جنوب شرقی کشور، در منطقه ویژه 
اقتصادی  آماده بهره برداری است.وی گفت: این واحد 
صنعتی در زمینی به مساحت 18 هزار و 500 مترمربع در 
این منطقه ساخته شد و به زودی بهره برداری می شود.
زارعی ظرفیت تولید کارخانه چرم سازی را ساالنه ۳ 
هزار تن در یک شیفت اعالم و افزود: بخش اعظمی از 
مواد اولیه این کارخانه از جمله کربنات کلسیم از معادن 
استان تامین می شود.وی گفت: با راه اندازی این واحد 
صنعتی برای ۳0 نفر در یک شیفت شغل مستقیم و 

برای 50 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام صادق علیه  السالم فرمودند : 
ةِ بَیْنَُكما  ُه اَثْبَُت لِلَْمـَودَّ َـّ اِذا اَْحبَبَْت َرُجاًل فَاَْخبِْرُه بِذلَِک فَاِن

هرگاه کسی را دوست داشتی به او خبر بده، چرا که این کار، دوستی میان شما را 
استوارتر مـی  سازد. 

)اصول کافی: ج 2، ص 644 ( 

12:37
20 :06
23 :46
3 :50
5 :30

تسنیم- یک نماینده مجلس شورای اسالمی با 
استناد به برخی شواهد، عنوان کرد که ظریف 
و زنگنه وزرای خارجه و نفت دچار اختالفاتی 
نماینده  ابوترابی  شده   اند.ابوالفضل  یکدیگر  با 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نجف آباد  مردم 
اختالفات  برخی  اشاره  با  تسنیم  با  گفتگو  در 
ایجاد شده میان رئیس جمهور و زنگنه، گفت: 
به تازگی مطلع شده ایم که آقای زنگنه عالوه 

بر اختالف با آقای روحانی، با آقای ظریف وزیر 
امور خارجه نیز اختالفاتی پیدا کرده است.

دلخوری از زنگنه علت استعفای ظریف
وی در تشریح جزئیات اختالفات موجود میان 
دالیل  از  یکی  کرد:  اظهار  زنگنه،  و  ظریف 
نیز  پیش  چندی  که  ظریف  آقای  استعفای 
بود که وی در جلسات مکرر  این  مطرح شد، 

روحانی  آقای  حضور  در  و  دولت  هیئت 
رئیس جمهور عنوان کرده که وزارت خارجه 
برجام  از  را پس  و دستگاه دیپلماسی مسیر 
برای بهره مندی از منابع نفتی و نیز حضور 
شرکت های خارجی فراهم کرده، اما شخص 
راستا  این  در  اقدامی  نفت  وزارت  و  زنگنه 
برای استفاده از منافع برجام انجام نمی دهند.

تصریح  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
کرد: یکی دیگر از موارد اختالفی میان آقایان 
ظریف  آقای  که  است  این  زنگنه،  و  ظریف 
نفت  وزارت  بدنه  و  زنگنه  آقای  است  معتقد 
تمایلی برای حضور شرکت های نفتی آسیایی 
پتروشیمی  بازار  در  حضور  برای  شرقی  و 
کرد:  اضافه  ابوترابی  ندارد.  را  ایران  نفت  و 
اختالفات میان زنگنه و ظریف به حدی است 
که بر سر استفاده از منافع برجام و به کارگیری 
شرکت های شرقی و آسیایی در بازار نفت و گاز 
ایران دچار چالش های بسیاری شده اند و آقای 
ظریف نیز یکی از راه های به بن بست رسیدن 
حوزه  این  در  نفت  وزارت  سستی  را  برجام 

از  یکی  ظریف  آقای  کرد:  تأکید  وی  می داند. 
دالیل استعفایش را این مورد عنوان کرده که 
برجام  از فرصت  یا نخواسته  نتوانسته و  زنگنه 
برای سرمایه گذاری کشورهای آسیایی استفاده 
و  به شرکت های غربی  بیشتری  تمایل  و  کند 

اروپایی دارد.

اختالفات بین اعضای
 کابینه باال گرفته است

در مجلس خاطرنشان  نجف آباد  مردم  نماینده 
کرد: اختالفات بین اعضای کابینه باال گرفته 
انسجام  بدنه دولت در شرایط موجود  باید  که 
اختالف نظری هم  اگر  و  باشد  داشته  بیشتری 
به  اختالفات  جابه جایی هایی  با  دارد،  وجود 

حداقل برسد.

سخنگوی وزارت خارجه تکذیب کرد
به  واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اظهارات یک نماینده مجلس، وجود اختالف 
بین وزرای خارجه و نفت را تکذیب کرد.این 

استناد  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
و  ظریف  که  کرد  عنوان  شواهد،  برخی  به 
شده   اند. یکدیگر  با  اختالفاتی  دچار   زنگنه 
امور  وزارت  سخنگوی  موسوی،  عباس  سید 
یکی  اظهارات  تسنیم،  با  گفتگو  در  خارجه 
اختالف  خصوص  در  مجلس  نمایندگان  از 
کرد. تکذیب  را  نفت  و  خارجه  وزرای   بین 
ندارد  صحت  چیزی  چنین  گفت:  موسوی 
خوبی  روابط  زنگنه  آقای  و  ظریف  آقای  و 
نفت  وزیر  ظریف،  آقای  اینکه  ضمن  دارند. 
کابینه  پرتالش  و  موفق  وزرای  از  یکی  را 
عملکرد  بین الملل  عرصه  در  که  داند  می 
از  خوبی  به  است  توانسته  و  داشته  خوبی 
نفت  جهانی  بازار  و  اوپک  در  ایران  جایگاه 
مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل  کند.  دفاع 
پیشتر  اسالمی  شورای  مجلس  در  نجف آباد 
آقای  که  شده ایم  مطلع  تازگی  به  بود:  گفته 
با  روحانی،  آقای  با  اختالف  بر  زنگنه عالوه 
نیز اختالفاتی  آقای ظریف وزیر امور خارجه 

پیدا کرده است.

ادعای اختالف ظریف و زنگنه بر سر منافع برجام

دادستان کل کشور: اینستکس 
مولود معلول برجام است

حجت االسالم منتظری با بیان این که اینستکس 
فرزند و مولود معلول برجام است، از مسئوالن سیاسی 
کشورمان خواست حواس شان به عدم تعهدات گذشته 

غرب باشد و این فرزند معلول را به دامن نگیرند.

زیاده خواهی برجامی مکرون
 از ایران پس از مکالمه با ترامپ

رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه به زودی گام هایی 
برای اطمینان از پایبندی ایران به برجام برمی دارد، 
گفت تهران باید »فورا« ذخایر اورانیوم خود را به سطح 
معین در برجام برگرداند. مکرون افزود: »در روزهای 
پیش رو گام هایی برمی داریم تا اطمینان حاصل کنیم 
که ایران تعهداتش را اجرا می کند و همچنان از مزایای 

توافق هسته ای بهره مند می شود.«

گزافه گویی الجبیر علیه ایران

عادل الجبیر وزیر مشاور دولت عربستان اظهار کرد: 
با اعمال »فشار حداکثری«، ایران را به پایبندی به 

توافق هسته ای وادارند.

آشنا: ای  کاش در همه جا از دانه 
درشت ها آغاز شود نه از دله دزدها!

آشنا مشاور رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت شفافیت 
قضایی برای مبارزه با فساد، در کنایه ای گفت: ای  کاش 
در همه جا از دانه درشت ها آغاز شود نه از دله دزدها! 

فرزندان طمعکار و پرتوقع فقط آفت یک قوه نیستند..

یک فضای افراطی 
در حال حاکم شدن است 

فالحت پیشه با اشاره به انتظارات ایران از اینستکس 
گفت: فکر می کنیم در شرایط کنونی با این وقت کشی 
که صورت می گیرد منافع کشور تامین نمی شود و یک 
فضای افراطی در حال حاکم شدن است که در این 
فضا عمال روز به روز امید به دیپلماسی کمتر می شود.

مبلغ: اختالف اصالح طلبان 
در روش است، نه هدف

اهداف  درباره  اصالح طلبان  گفت:  مبلغ  مرتضی 
اختالفی ندارند و اهداف شان روشن و مشخص است 
که به دنبال چه هستند و سالیان سال است که روی 
این اهداف بحث شده است. حال در سطوح جزئی 
ممکن است بعضی  اصالح طلبان هم مثال به دنبال 
قدرت باشند که این رویکردی شخصی است و ربطی 

به جریان اصالح طلبی ندارد.

مشارکت مردم در انتخابات
 را به اشخاص گره نزنیم

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: این تصور غلط 
است که ما انتخابات را به این و آن گره بزنیم، مردم 
هیچگاه برای اشخاص، پای صندوق رای نیامده اند. 

سخنگوی انجمن قطعه سازان: 
قیمت خودرو کاهش می یابد

کاهش  از  قطعه سازان  انجمن  سخنگوی  ایسنا- 
دنبال تکمیل و عرضه  به  بازار  قیمت خودرو در 
کارخانه های  در  موجود  ناقص  خودروهای 

خودروسازی در آینده نزدیک خبر داد.

ریزش ادامه دار قیمت سکه

و سکه  بازار طال  در  قیمت ها  نزولی  روند  دیروز   
برقرار ماند به طوری که هر سکه تمام  همچنان 
بهار آزادی به محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نزدیک شد. قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب 
۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان و یک میلیون و ۵۱۳ 
هزار تومان اعالم شد. سکه گرمی ۹۸۱ هزار تومان 

در بازار قیمت خورد.

دالر در کانال 12هزار
 تومان صعودی شد

بانک ها  صرافی های  در  دالر  قیمت  تسنیم- 
و  هزار   ۱۲ قبل  کاری  روز  به  نسبت  افزایش  با 
روز  بانک ها  شد.صرافی های  تعیین  تومان   ۸۰۰
گذشته قیمت دالر را برای فروش به مردم، ۱۲ 
این صرافی ها  کردند.  اعالم  تومان  و ۸۰۰  هزار 
دالر را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و 7۰۰ تومان 
برهمین اساس طی روز گذشته  خریداری کردند. 
 ۱۴ بانک ها،  در صرافی های  یورو  فروش  قیمت 
هزار و 7۰۰ تومان اعالم شد؛ قیمت خرید یورو 
نیز در این صرافی ها ۱۴ هزار و 6۰۰ تومان است.

دیه زنان و مردان برابر شد

دیه  کشور،  عالی  دیوان  رأی  براساس  فارس- 
دیده  یکسان  به طور  این پس  از  مردان  و  زنان 
می شود و صندوق تأمین خسارت های بدنی ملزم 

به پرداخت مابه التفاوت دیه زنان و مردان است.

وزیر بهداشت: خودروسازان، 
ساختن ارابه مرگ را کنار گذارند

ایسنا- وزیر بهداشت آمار باالی تلفات جاده ای 
داد و گفت:  قرار  توجه  را مورد  در سطح کشور 
از حوادث جاده ای ضرورتی  پیشگیری  به  توجه 
اجتناب ناپذیر است و هم باید از بعد پیشگیری 
کار کرده و به مردم آموزش دهیم و خودروسازان 
را نیز مکلف کنیم که ساختن ارابه مرگ را کنار 

بگذارند و خودرو بسازند.

ایلنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار بر این است 
که از همان بدو استخدام افراد، تا ۵ سال از حقوق و 
درآمدشان ماهیانه مبلغی کسر و در صندوقی سپرده 
گذاری شود. پس از آن ظرف دو سال، متقاضیان 
برای ورود به فهرست پروژه هایی که صندوق در 
آن سرمایه گذاری کرده کاندیدا می شوند. در دو 
سال هم واحدها ساخته می شود و از سال هفتم هم 
خانه را به متقاضیان تحویل می دهند و با پرداخت 
اقساط در ۱۵ سال، خانه به مالکیت افراد در می آید. 

مطالبه مردم، افزایش سقف
 وام خرید مسکن بود

وی افزود: سیاست ما تقویت طرف عرضه است 
برای اینکه بتوانیم تعادل بخشی به عرضه و تقاضای 
تولید مسکن جامعه هدف را به عنوان یک سیاست 

پایدار، محقق سازیم. برای تحقق این هدف، چندین 
برنامه در دست اجرا و تصویب داریم. موضوع مهم 
تا  کنیم  فراهم  را  نیاز  مورد  زمین  است که  این 
انبوه سازان برای احداث بنا بتوانند زمین مناسب 
در اختیار داشته باشند. موضوع دوم این است که 
منابع و نقدینگی در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد 
تا پروسه سرمایه گذاری را انجام دهند که در این 
راستا بانک ها تا ۸۰ درصد اعتبار مورد نیازشان را با 
ارائه تسهیالت تامین می کنند. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: اقدام سوم این است که این تسهیالتی که 
به ساخت تعلق می گیرد قابل انتقال به خریدار باشد 
که این مهم در اسفند ماه سال گذشته به تصویب 
شورای پول و اعتبار رسید و ابالغ شد. اسالمی با 
اشاره به ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن 
گفت: مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن 

بود که این موضوع هم در مصوبه شورای پول و 
اعتبار به تصویب رسید و سقف تسهیالت نسبت 
به آنچه در گذشته بود حدود 6۰ درصد افزایش پیدا 
کرد. یعنی وام ۱۰۰ میلیون تومان برای تهران به 
۱6۰ میلیون تومان، وام ۸۰ میلیون تومان شهرهای 
بزرگ به ۱۲۰ میلیون و 6۰ میلیون تومان سایر 

شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ارائه  برای  دولت  تکمیلی  مصوبه 
تسهیالت با سقف بیشتر از ۱۶۰ میلیون

وی افزود: این میزان افزایش وام براساس متراژ و 
الگوی مسکن احداثی متناسب با قشر متوسط رو 
به پایین بود اما برخی از افراد و زوج ها می گویند 
در شرایطی که می توانیم اقساط را با رقم و سقف 
باالتری بپردازیم، چرا نباید وام با سقف باالتری در 

اختیار داشته باشیم؟ در راستای پاسخ به این مطالبه، 
صورت  در  که  کرده ایم  تعریف  را  کاری  و  ساز 
افزایش توان بازپرداخت اقساط، افراد بتوانند وام 
بیشتری را دریافت کنند. وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: از این رو اعالم کردم که برای مثال اگر زوجین 
توان پرداخت اقساط تا سقف ۵ میلیون تومان را 
داشته باشند این امکان فراهم می شود که بتوانند 
تسهیالتی با سقف بیشتر از ۱6۰ میلیون تومان در 

تهران دریافت کنند.

متقاضیان می توانند به جای ۱۶۰ میلیون، 
۲۵۰ میلیون تسهیالت دریافت کنند

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در 
این صورت سقف وام برای متقاضیان تا چه حدی 
افزایش می یابد، گفت: معدل قیمت برای خانه هایی 

که در طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن ساخته 
می شوند حدود ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان 
است البته این رقم شامل حال شهر تهران نمی شود، 
چراکه این پروژه در شهرهای اقماری تهران به اجرا 
واحدها ۳.۵  این  بنابراین معدل ساخت  می رسد. 
میلیون تومان در هر متر مربع است. حال بنا بر این 
قیمت ها متقاضیان می توانند به جای ۱6۰ میلیون 
تومان، ۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.

وام خرید مسکن تا سقف 2۵۰ میلیون تومان افزایش می یابد

برای اولین بار در بیرجند
۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 

زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی
 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.

2۰ % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مردادماه

آدرس: معلم 27  ، زیبایی رونیکا     تلفن: 32425۰۰2  مدیریت : اصدقی


