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5  مردم: مدرسه ی دولتی می خواهیم/مسئوالن: »عالمه حلی« دولتی است5معرفی بیست و ششمین فرماندار طبس2386 سری جهیزیه به زوجین جوان استان اهدا شد
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اعزام ۲۵۰۰ نفر از استان به حج تمتع
مدیر حج و زیارت استان :  امسال در قالب ۱۷ کاروان انجام می شود ؛

همایش روحانیون، پرچمداران انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد

نوفرستی : اولین پرواز استان  ۲۵ تیرماه به مدینه اعزام و آخرین کاروان نیز ۸ شهریور بازخواهد گشت / ثبت نام زائران اربعین از روز عرفه شروع خواهد شد
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مالیات در سال رونق تولید 
در  اساسی  نقشی  مالیات   ، دیرباز  از 
ها  حکومت  جاری  های  هزینه  تامین 
یکی  نیز  کارشناسی  منظر  از  و  داشته 
پیشرفت  برای  راه ها  ترین  از مطمئن 
کشور محسوب می شود. دلیل اهمیت 
آن نیز همین مطمئن بودن و قابل اتکا 
بودن این نوع درآمدهاست که با تحریم 
های خارجی یا امثال آن هم تغییری در 
آن ایجاد نمی شود. به همین دلیل نیز 
در سال های اخیر با افزایش تحریم ها و 
 مشکالت کشور در تامین بودجه جاری ، 
مالیات به عنوان راه حلي امن و هدفي 

دست یافتني تعیین ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

پیروزی ائتالف ناطق، خاتمی
 و الریجانی قطعی است

 جعفرزاده ایمن آبادی:
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 انگلیس خودش را
 در باتالق نیاندازد

زاکانی :

اصالح طلبان خود
 را به ناطق نچسبانند

محسن کوهکن: 
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آغاز فروش ویژه فروشگاه مبلمان اتاق خواب 
کودک، نوجوان و بزرگسال 

آپــادانـا
۲۱ درصـد تخفیف

آدرس: انتهای بلوار غفاری- جنب بانک قوامین
@ apadanawood_birjand     09151636455

استخـدام پیمـانی
 مشاغل آتش نشانی
www.hrtc.ir ثبت نام در

مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  
استانداری خراسان جنوبی

در حال حاضر یکی از ابزارهای مهم اجرای سیاست های اقتصادی دولت با هدف تعدیل ثروت، 
کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تأمین هزینه های عمومی 
کشور، تکیه بر درآمدهای داخلی مخصوصا مالیات می باشد. در سالی که از طرف مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( سال »رونق تولید« نام گذاری شده است، یکی از هدف های راهبردی 
اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به تولید و درآمدهای داخلی با شفاف 
سازی مبادالت اقتصادی و برخورد با هرگونه فعالیت های مخرب اقتصادی است و سازمان امور 
مالیاتی کشور به عنوان یک سازمان مسئول در جهت رسیدن به اهداف کالن اقتصادی با پیاده 
سازی طرح جامع مالیاتی، همواره تالش نموده که به وسیله امکانات و تجهیزات الکترونیکی در 
فضایی منطقی و تعاملی با مردم و فعاالن اقتصادی در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین 
هزینه های عمومی کشور، زمینه استقالل و امنیت اقتصادی کشور را فراهم نماید. همان طور که 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب یکی از راه های قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تکیه بر 
درآمد حاصل از مالیات، تولید و تجارت بیان فرمودند، امیدوارم که با هماهنگی و همکاری فعاالن 
 محترم اقتصادی، زمینه پیاده سازی اقتصاد بدون نفت فراهم گردد. اینجانب ضمن گرامیداشت
16 تیرماه روز مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی مالیاتی، خدمات ارزشمند فعاالن این عرصه را ارج 
نهاده، توفیق همگان را در مسیر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی در ظل توجهات 
حضرت ولی عصر )عج( رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین سیاست های دولت تدبیر و امید 

از خداوند متعال خواستارم.
محمدصادق معتمدیان - استاندار خراسان جنوبی

خاندان محترم کاهنی
با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت

 مرحوم مهندس سلیمان کاهنی
  رئیس اداره فناوری اطالعات گمرکات خراسان جنوبی

درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  عزیزان  شما  را حضور   
ایزد یکتا صبر الهی برای قلب های داغدار بازماندگان و 
 آمرزش و آرامش برای روح بلند آن مرحوم مسئلت داریم.

مراسم تدفین و خاکسپاری آن عزیز از دست رفته امروز 
یکشنبه ۹8/۴/۱۶ ساعت ۱۶ الی ۱۷ از محل غسالخانه بیرجند
 برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی مایه دلگرمی می باشد.

اداره کل گمرکات خراسان جنوبی

دوست و برادر گرامی 

جناب آقای سید محمدرضا علیزاده
ضمن تبریک انتخاب مجدد جناب عالی به عنوان

  دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 از حسن مساعدت و همکاری های بی دریغ تان در مجتمع 
فرهنگی- مذهبی و حسینیه تشکر و قدردانی می گردد. 

هیئت امنای حسینیه و هیئت محبان الحسین )ع(

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل 60×60-

TV سقف ساده – بک 
* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49

09155642974 - 09155659297

د و اقساط
نق

حماسه همدلی، همراهی و همگامی فعاالن محترم اقتصادی، رسانه های ارتباط جمعی و سایر 
دستگاه های اجرایی در خرداد و تیر ماه هر سال، تبلور بینش عمیق جهت دستیابی به افقی روشن و 
پویا در تأمین هزینه های کشور و فعالیت های اقتصادی هدفمند و پر رونق خصوصا برای نسل های 
آتی کشور است و مؤدیان محترم مالیاتی با حضور پرشور خود در فرآیندهای خوداظهاری مالیاتی، 
سازمان امور مالیاتی کشور را در جهت نیل به اهداف و شفاف سازی مبادالت اقتصادی و پیشگیری 
از هرگونه فرار مالیاتی یاری رسانده اند. اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن 16 تیرماه روز مالیات و 
آغاز هفته فرهنگ مالیاتی به تمامی همکاران پرتالش و خدوم سازمان امور مالیاتی کشور و اداره 
کل امور مالیاتی استان و همچنین فعاالن محترم اقتصادی که همواره یاریگر نظام مالیاتی هستند و 
البته دست اندرکاران وظیفه شناس و ارجمند رسانه های ارتباط جمعی و کلیه دستگاه های اجرایی، 
امیدوارم که همواره در این آزمون بزرگ خدمت رسانی به مردم شریف خصوصا خنثی سازی توطئه 
ها و هجمه های اقتصادی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران پیروز و سربلند بوده و روز 
به روز شاهد رونق تولید و فعالیت های اقتصادی پویا با تکیه بر توان و پتانسیل های داخلی باشیم.

مهدی نباتی - مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی

آگهی مزایـده عمومی

بیمارستان حضرت ابوالفضل 

العباس )ع( )میالد3بیرجند(

شرح در صفحه ۲
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کلیدکنکور۹۸یکشنبهمنتشرمیشود

مهر-با توجه به انتشار دفترچه سؤاالت گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر 
و زبان های خارجی کنکور ۹۸، کلید اولیه سؤاالت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ )داخل کشور(، از ساعت ۲۱ روز 

یکشنبه ۱۶ تیر در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

مالیات درسال رونق تولید
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( به همین دلیل نیز در سالهای 

اخیر با افزایش تحریم ها و مشکالت کشور در 
تامین بودجه جاري کشور ، مالیات به عنوان راه 
و روش  تعیین  یافتنی  و هدفی دست  امن  حلی 
های گوناگون برای افزایش آن انتخاب شد.این 
بخش  اکنون  که  کرد  پیدا  ادامه  جایی  تا  روند 
تامین می  از بودجه کشور توسط مالیات  بزرگی 
شود که حتی از تاثیر نفت هم پیشی گرفته  و می 
تواند در سالهای آتی نقش تعیین کننده تری به 
خود بگیرد. در استان خراسان جنوبی نیز مالیات 
تامین کننده ی ۹0 درصد درآمدهای استان بوده 
است که درنوع خود بسیار چشمگیر و حائز اهمیت 
رونق  شدن  گرفته  جدی  اما  میان  این  است.در 
تولیدکنندگان  با  بیشتر  هرچه  همراهی  و  تولید 
فعاالن  و  مردم  سوی  از  حق  به  ای  خواسته   ،
اقتصادی است.مطمئنا هرچه نظام مالیاتی شفاف 
تر باشد و در کنار آن معافیت های متناسب با نیاز 
و همچنین انعطاف بیشتری برخوردار باشد ، هم 
اقبال به ارائه اسناد و مدارک مالی بیشتر شده و 
هم کمک شایانی به تولید و اشتغال خواهد شد.
چرا که  این احتمال وجود دارد در صورت ادامه 
ی روند فعلی ، برخی فعاالن اقتصادی به فعالیت 
آورند  روی  نظارتی  هیچ  بدون  ای  زیرپله  های 
و که مطمئنا به معنای تعطیلی واحدهای بیشتر 
در  نیز  رهبری  که  بود.همانطور  خواهد  تولیدی 
چنانچه   ، فرمودند  خود  سال  ابتدای  سخنان 
مشکالت  تواند  می  هم  بیفتد،  راه  به  تولید 
معیشتی را حل کند، هم می تواند استغناء کشور 
می  هم  کند،  تامین  را  دشمنان  و  بیگانگان  از 
حتی  هم  کند،  برطرف  را  اشتغال  مشکل  تواند 
حدود  تا  را  ملی  پول  ارزش  مشکل  تواند  می 
رونق  راه های  از  برطرف کند.طبعا یکی  زیادی 
باید  که  است  مالیاتی   شرایط  بهبود  هم  تولید 
گیرد.پیگیری  انجام  آن  برای  جدی  پیگیری 
به  توجه  با  استان  در  هم  که  کالبدشکافی  و 
و  است  نیاز  منطقه  های  چالش  و  اقتضائات 
مطمینا  استان  ملی.محرومیت  سطح  در  هم 
یابد. بسیاری  تغییرات  مالیاتی  نظام  تا  طلبد  می 
شاهد   ، مالیات  هفته  در  است  خوب  چه 
در  منابع  تامین  هنرمندانه   تلفیق  شروع 
باشیم. مردم  اقتصادی  وضعیت  درک  کنار 
تولیدکننده  با  تری  همراهانه  رفتار  مالیات  هرچه 
داشته باشد ، توان اقتصادی برای تولید باال رفته 
و اقتصاد استان نیز بهبود می یابد.مطمینا تعطیل 
موارد  برخی  بخاطر  تولیدی  های  کارخانه  شدن 
مالیاتی قابل قبول نیست.چه بسا که می توان با 
کارخانه جات  تعطیلی  از   ، مالیات  متناسب  وضع 
ابزار  بسیاری نیز جلوگیری کرد و به عنوان یک 
هدف  برد.زیرا  را  استفاده  نهایت  آن  از  حمایتی 
تامین  الزاما  نه  و  مردم  از  حمایت  مالیات  اصلی 
و  تبیین  درستی  به  باید  که  است  حکومت  مالی 
بررسی شود.همانطور که از آمارها نیز برمی آید ، 
سهم استان از مالیات کل کشور در حد چند صدم 
 ، بیشتر  همراهی  کمی  مطمینا  که  است  درصد 
مشکل آفرین نخواهد بود و در برابر سایر استان 
های برخوردار بسیار ناچیز است.ضمن اینکه اعمال 
بخشودگی در بازه های زمانی مختلف نیز آثار ویژه 

ای خواهد داشت که نباید از آن چشم پوشید.

اعتمادمدعیشد:قالیبافرئیس
بنیادمستضعفانمیشود

»اعتماد«  شنیده های  نوشت:  اعتماد  روزنامه 
حکایت از آن دارد که محمدباقر قالیباف باالخره 
تیرماه امسال به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و 

جایگزین محمد سعیدی کیا انتخاب خواهد شد.

واکنشخاتمیبهخبرابالغحکمش
فارس مدعی شد حکم دادگاه دیروز به محمد رضا 
خاتمی ابالغ شده و وی در دادگاه بدوی به تحمل 
دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی محکوم شده است. محمدرضا 
خاتمی در این خصوص  گفت: حکمی از سوی دادگاه 

مبنی بر محکومیتم به دستم نرسیده است.

پورمختار:اروپاوآمریکابدانند
خبریازبرجامبعدینیست

دوم  گام  اینکه  بیان  با  پورمختار  محمدعلی 
اجرای  عدم  به  واکنش  در  اسالمی  جمهوری 
شد،  خواهد  برداشته  زودی  به  اروپایی ها  تعهدات 
گفت: آمریکا و اروپا باید بدانند فقط باید با زبان 

منطق با ایران حرف بزنند.

ابتکار:نامزدییکزندرانتخابات
ریاستجمهوریبعیدنیست

دوره یک سری  هر  اینکه  بیان  با  ابتکار  معصومه 
از خانم هایی که جسارت باالیی دارند در انتخابات 
هیچ گاه  و  شوند  می  کاندیدا  جمهوری  ریاست 
رد  جنسیت شان  خاطر  به  را  آنها  نگهبان  شورای 
مطرح  بحث  این  »همیشه  گفت:  است،  نکرده 
بوده که کلمه رجال قابل تفسیر است و رجال به 
معنای قرآنی آن به شخصیت اطالق می شود و 
برای  خانم ها  شدن  کاندیدا  بنابراین  جنسیت.  نه 

ریاست جمهوری بسیار تأثیرگذار است.

زاکانی:انگلیسخودشرا
درباتالقنیاندازد

اقدام  جدیدترین  به  واکنش  در  زاکانی،  علیرضا 
»سربازان  است:  نوشته  ها  انگلیسی  خصمانه 
انگلیس این بار در قالب دزدان دریایی جبل الطارق 
بهانه  به  و  گذاشته  قدم  ایران  نفتکش  عرشه  بر 
توقف  را  آن  اروپا،  اتحادیه  توسط  سوریه  تحریم 
کرده اند. روباه پیر گرچه باتجربه و مکار است ولی 
ظاهرا دچار آلزایمر شده است که این گونه همراه با 
ترامپ دروغگو خود را در باتالق گرفتار می کند.«

آخرینجزئیاتازپرداخت
بستهحمایتیدولتبهمردم

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
پاسخ به اینکه آیا امسال بسته حمایتی به مردم 
خصوص  در  سوال  اگر  گفت:  می شود،  پرداخت 
نحوه توزیع بسته کاال باشد بنده پاسخ می دهم، 
اما دستور پرداخت بسته حمایتی را سازمان برنامه 
و بودجه می دهد، هرگاه سازمان برنامه و بودجه 
چه  حمایتی  بسته  دادن  برای  را  نیاز  مورد  منابع 
به صورت نقدی و چه به صورت کاال تامین کند، 

وزارت کار آمادگی اجرای آن را دارد.

ریزشقطرهچکانیقیمت
دربازارخودرو

خبرآنالین- هر چند انتظار می رفت با ثبات قیمت 
ارز در بازار، ریزش قیمت خودروها شتاب بیشتری 
را تجربه کند اما بررسی ها نشان می دهد کاهش 
قیمت ها در این بازار قطره چکانی و کند صورت 
می گیرد. فعاالن این بازار مهمترین دلیل کندی 
کاهش قیمت ها و عدم تخلیه حباب قیمت ها در 
این بازار را عدم عرضه به موقع خودروها از سوی 
و  خرید  برای  کافی  تحرک  نبود  و  خودروسازان 

فروش می دانند.

منتظرارزانیقیمتگوشتباشید!
رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به اینکه 
وجود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی ها 
موجب شده است تا دامداران با مشکالت متعددی 
در عرضه دام به سبب نبود مشتری روبرو شوند، 
گفت: این در حالی است که مصرف کنندگان، هنوز 
آثار کاهش قیمت و نبود کمبود در بازار را لمس 
نکرده اند. پوریان، قیمت گوشت در بازار را پیش 
 بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه امکان نگهداری
 دام در دامداری ها وجود ندارد و به محض رسیدن 
به سن کشتار باید دام تولیدی را روانه کشتارگاه ها 
کرد، از این رو به سبب ازدیاد عرضه، قیمت گوشت 

با روند نزولی در بازار روبرو می شود.

شورایرقابتدرراهبازار
خودروگیرکرد

شورای  مسئولیت  “افزایش  موضوع  ایسنا- 
به  آن  مجدد  بازگشت  و  خودرو  بازار  در  رقابت 
قیمت گذاری در این بازار” هنوز به جایی نرسیده 

و ظاهراً گره هایی در دولت مانع از آن می شود.

تسنیم- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن 
و  سوداگران  فعالیت  را  اخیر  سال  یک  طی 
دالالن در نبود مالیات های کنترل کننده دانست 
و اعالم کرد: متوسط تولید ساالنه طی ۵ سال 
اخیر حدود ۳۵0 هزار واحد بوده که پاسخگوی 
تقاضای موجود نیست.وضعیت اقتصادی کشور 
در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و 
بازگشت تحریم های یکجانبه و ظالمانه و فشار 
به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای 
محدودیت تعامالت اقتصادی با ایران و تالش 
برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحوالت 
زیادی شده است. بخش مسکن در این شرایط 
در هم پیوندی با تحوالت شدید سایر بازارها 
نسبی  ثبات  سال ها  از  بعد  سکه  و  ارز  نظیر 
دستخوش یکی از سنگین ترین امواج افزایش 

قیمتی حدود دو برابری در یک سال اخیر شده 
است. نوسان های ماهانه قیمت مسکن کماکان 
داللت  اقتصادی  بازارهای  بین  ارتباط  این  بر 
می کند، هر چند به لحاظ معامالت کاهش شدید 
تعداد آن شرایط رکود را نشان می دهد. با افزایش 
تورم و کاهش سود سپرده های بانکی در سال 
گذشته بخش عمده ای از نقدینگی کشور به 
سمت بازارهایی که می تواند باعث حفظ ارزش 
سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که 
افزایش قیمت ها را تشدید کرده است. در واقع 
حرکت مسکن از سمت یک کاالی مصرفی 
به سمت یک کاالی سرمایه ای و معامالت 
پرسود آن در غیاب مالیات های کنترل کننده 
باعث تشویق دالالن و سوداگران به فعالیت در 
این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.
در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر 

بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای 
مسکن است. مطابق سرشماری ۱۳۹۵ مسکن 
موجود در کشور حدود ۲۵.4 میلیون واحد بوده 
که از این تعداد ۲۲.۸ میلیون واحد دارای سکنه و 
۲.۶ میلیون واحد خالی است. در بخش دیگری 
از گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
به نیاز ساالنه کشور به ساخت ۸00 هزار واحد 
مسکونی آمده است؛ طی پنج سال گذشته، تولید 
مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه ای 
که به پایین ترین حد آمار شروع احداث واحدهای 
مسکونی جدید در ۱0 سال اخیر رسیده است و 
شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و 
تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از 
یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت ها از ابتدای 
سال ۱۳۹7 تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش 
از دوبرابر را داشته است.عوامل بسیاری بر این 

افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که عالوه 
بر تأثیر رکود سال های گذشته و کاهش تولید که 
یکی از عوامل قابل پیش بینی افزایش قیمت بوده 
است، از عوامل دیگر آن می توان به نوسان های 
بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با 
افزایش تورم و کاهش سود سپرده های بانکی در 
سال گذشته بخش عمده ای از نقدینگی کشور 
به سمت بازارهایی که می توانند باعث حفظ 
ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه 
حرکت کرد که افزایش قیمت ها را تشدید کرد. 

مجلس،خانهخالیرامقصرگرانیمسکنمعرفیکرد!

شورای  مجلس  انتخابات  برای  اصولگرایان 
اسالمی خود را آماده می کنند اما در یک مسیر 
قرار ندارند. با وجود سازوکار شورای راهبردی 
وحدت، محمدرضا باهنر تحرکات خاصی را در 
حوزه های مختلف کلید زده است. از همنشینی 
با محمدرضا عارف و چند چهره اصالح طلب 
با هدف تحقق گفتگوی ملی تا اصرار به علی 
اکبر ناطق نوری برای حضور و نقش آفرینی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی.  در عرصه 
باهنر حتی در قالب خبر سیاسی یک پیش بینی 
بحث برانگیز گفته که »من اطالع دارم آقای 

علی اکبر ناطق نوری با اصرار و خواهش ما در 
نهایت می گویند من احساس تکلیف می کنم.« 
گرچه یک قوت و استحکامی در صحبت های 
محمدرضا باهنر وجود دارد اما سایر سیاسیون با 
نگاه تردید به این موضوع می نگرند و معتقدند 
»بعید است ناطق نوری رضایت دهد تنها به 
علت اصرار محمدرضا باهنر بخواهد دوباره به 

عرصه سیاست ورزی برگردد«.
ائتالف سه ضلعی کارگزاران-
الریجانی- باهنر صحت ندارد

حسین مرعشی در گفتگو با نامه نیوز درباره 

تأثیر احساس تکلیف و ورود حجت االسالم 
علی اکبر ناطق نوری بر معادالت یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: 
اول باید درباره صحت اصل این خبر مطمئن 
شد. آخرین صحبتی که من دو هفته پیش با 
آقای ناطق انجام دادم، غیر از این بود بنابراین 
فکر نمی کنم این مطلب خیلی دقیق باشد.
کارگزاران- ضلعی  سه  ائتالف  درباره  وی 
الریجانی- باهنر در انتخابات مجلس تأکید 
کرد: حتما چنین چیزی نیست و هیچ زمینه 

ای هم در این رابطه وجود ندارد.
پیروزی ائتالف ناطق، خاتمی

 و الریجانی قطعی است
نماینده  آبادی،  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
مجلس با بیان اینکه االن بین جریانات چپ 
بیشتر از آقای علی اکبر ناطق نوری استقبال 
می شود تا جریانات راست ، گفت: پایداری ها 
از شکل گیری این ائتالف وحشت دارند، چون 
جریانات  از  مردم  است.  قطعی  اش  پیروزی 
چپ نبریدند. در زمان انتخابات با وجود همه 

تبلیغات مسموم، مردم ترجیح می دهند شاید 
از  اما  شدند  سختی  دچار  معیشت  حوزه  در 
سختی های فرهنگی و اجتماعی هم زده شده 
اند. وقتی این دو را در دو کفه ترازو می گذارند 
ناتوانی های اقتصادی را نسبت به فشارهای 

سخت اجتماعی می پذیرند.
نماینده مجلس: اصالح طلبان خود

 را به ناطق نچسبانند
محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا گفت: 
اگر آقای ناطق به میدان سیاست وارد شود 
با این امید می آید که میان نیروهای اصولگرا 
وحدت بیشتری ایجاد کند و وزن سیاسی خود 
ذاتا  او  زیرا  می گذارد  اصولگرایان  سمت  را 
اصالح طلب نیست. در سال 7۶ در دانشگاه 
کارگزاران  ارشد  اعضای  از  یکی  قزوین 
ناطق نوری  اگر  که  گفت  من  با  مناظره  در 
حاکم  کشور  در  طالبان  شود،  رئیس جمهور 
می شود. چه طور اصالح طلبان آن زمان آقای 
ناطق را نماد طالبان می دانستند و اکنون او را 

اصالح طلب قلمداد می کنند؟

اماواگرهاییبرایائتالفناطقنوریبااصالحطلبان
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اطالعیــه
 فراخوان شركت 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،همسرانبازماندهوازکارافتادگانکلینمونه«
 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 26 تیر ماه 1398 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابطعموميادارهکلتامیناجتماعيخراسانجنوبي

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند  
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۳۴۶- ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جواد سلیمانی بیژائم فرزند رضا به شماره 
شناسنامه ۱۹ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۲۸۹۹۵۰۱ نسبت 
به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۴۳/۸۷ مترمربع به 
پالک ۲۴۲۲ فرعی از ۱۴۰۲- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت 
آقای محمد علی منصف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
 اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۰۴/16       
    علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

خانوادهمحترمگلشنی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

زندهیادمحمدحسینگلشنی
 را حضور شما تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم رحمت

 و غفران الهی و برای شما بزرگواران صبر و سالمتی مسئلت داریم.
عباسی،خسروی،رضایی

بهاطالعهماستانیهایعزیزمیرساند:
به دلیل عملیات برگردان، در روز یکشنبه مورخ ۹۸/0۴/1۶ 

از ساعت ۶ صبح به مدت 72 ساعت  تلفن های شهر خوسف در بلوار 
امام رضا )ع( و قسمت هایی از بلوار شهید بهشتی و بلوار شهدای 

عبادی تا میدان امام خمینی)ره(  دچار اختالل و یا قطع خواهد شد.

آگهـیمزایـدهعمـومی
موسسه خدمات درمانی میالد ۳ بیرجند در نظر دارد بوفه خود، مستقر در  

 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات از شرایط مزایده و نیز هماهنگی جهت بازدید از 
محل بوفه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ به آدرس: انتهای 
بلوار صنعت و معدن - بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه دوم- امور اداری مراجعه 
و با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۶۱۰۰۰۰۰۲۰ نزد بانک رفاه کارگران 
شعبه میدان توحید به نام موسسه خدمات درمانی میالد ۳ بیرجند ، اسناد شرکت در مزایده را 

دریافت نمایند.
مهلت دریافت پاکات پیشنهاد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۹۸/۰۴/۲۷ و گشایش پاکات : 

ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹۸/۰۴/۲۹ خواهد بود. 
روابطعمومیبیمارستانحضرتابوالفضلالعباس)ع()میالد3بیرجند(

۵0درصدتخفیف
ویژهخدماتعروس

همراه عروس
 و کاشت ناخن

با ارائه نمونه کار و کیفیت عالی 

۰91۵1638381

گوشتگوسفندی)بره(
بابرنـجایـرانی

چلو ماهیچه    ۷۰۰۰۰ تومان
چلو گوشت    6۰۰۰۰ تومان
چلو سلطانی   ۵۴۰۰۰ تومان
چلو برگ    38۰۰۰ تومان

چلو بختیاری   33۰۰۰ تومان
اکبر جوجه    2۵۰۰۰ تومان

قیمه و قورمه سبزی 26۰۰۰ تومان
ماهی کبابی و سرخ شده 

3۰۰۰۰ تومان
چلو مرغ خورشتی )مجلسی( 

1۷۰۰۰ تومان
چلومرغ سرخ شده مخصوص 

19۰۰۰ تومان
چلوکباب کوبیده 22۰۰۰ تومان
چلو جوجه کباب 2۰۰۰۰ تومان
آبگوشت )گوشت گوسفند(

    2۰۰۰۰ تومان

غذاهـایفرنگی

چیکن استراگانف
بیف استراگانف
چیکن نزولی

خوراک فیله سوخاری
خوراک شنیسل مرغ

خوراک کنتاکی
خوراک جوجه چینی
خوراک میگو پفکی

خوراک پاچین پافیلی

گوشتگوسالهبابرنجپاکستانی
چلوکباب تک سیخ 1۰۰ گرمی 

9۵۰۰ تومان
جوجه کباب 1۵۰ گرمی

 9۰۰۰ تومان
چلومرغ مخصوص 

9۵۰۰تومان
چلومرغ خورشتی )مجلسی(

 8۵۰۰ تومان
چلو قیمه و قورمه سبزی

 8۵۰۰ تومان
ماکارونی ۵۰۰۰ تومان

استامبولی گوشت مرغ با سویا 
6۵۰۰ تومان

عدس پلو با ماست ۴۰۰۰ تومان

بیستمتریچهارممدرس،نبشخیابانشهیدنوربخش324633۵4-0۹۱۵۵6۱6۱۸۱خورشیدی
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درآمد  میلیاردی حوله بافی در خراسان جنوبی

دادرس مقدم-هنرمندان خراسان جنوبی با تولید حوله سنتی 2 میلیارد تومان درآمد کسب کردند. معاون صنایع اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: در سه ماه گذشته 170 هزار مترمربع حوله در کارگاه های سنتی و خانگی استان تولید شد.عباس زاده 

آوا سالم لطفا از آقای شهردار بپرسید چه خبر است افزود: این مقدار حوله توسط 500 هنرمند خراسان جنوبی تولید شد.گفتنی است 500 کارگاه خانگی حوله بافی در  استان  فعالیت دارند.
که در ابتدای حضورشان آنقدر با شور و هیجان کار 
فعالیت  از  خبری  هیچ  مدتهاست  االن  کردند  می 
گذشته  چون  هم  باز  امیدوارم  نیست  شهرداری 

خبرهای خوب از پروژه ها را بخوانیم.
ارسالی به تلگرام آوا

ما بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نحوه شماره 
گیری برای دکتر از طریق تلفن جون به لب شدیم هنوز 
تماس نگرفته شماره ها تمام می شود ویا اصال گرفته 
نمی شود که باید درطول 15دقیقه دائم در حال شماره 
گیری بود به خدا کالفه شدیم از دست این خدمات دهی. 
902...781
یک  جنوبی  خراسان  آوای  با سالم،ازشماخبرنگاران 
ترین  پاکیزه  بیرجند  هستیدکه  آگاه  دارم،  خواهش 
هست  وقت  چند  متاسفانه  شده،  اعالم  شهرایران 
روها  پیاده  ونقل شهری...تمام  توسط شرکت حمل 
و درختان شهربه شکل نازیبایی پرشده ازتبلیغات این 
لطفا  شده،  زشت  شهرمان  زیبای  چهره  و  شرکت، 
بااین شکل  واستانی  مسئوالن شهری  بدهید  تذکر 
تبلیغات که فضای بیرجند رو زشت کرده مقابله کنند.
915...121
انتهای بلوار میالد )انتهای موسی بن جعفر( به سمت 
کمربندی را خواهشا ببندید یا فکری بردارید تا کی باید از 
این مسیر ترانزیت کنند و ملت رو زیر ماشیناشون بگیرند 

این مسیر پله  فرار است. قابل توجه مسئوالن مربوطه
915...474

قابل توجه دانشگاه علوم پزشکی استان از یک طرف 
دیگر  ازطرفی  بگیرید  جدی  رو  فشارخون  میگن 
همخوانی  شور  های  نان  پخت  با  محترم  نانواهای 
ندارد همواره پیشگیری مقدم بر درمان است اندکی 

مسئولیت پذیرتر باشید.
915...370

به  نسبت  دارم  تقاضا  محترم  شهردار  از  سالم  با 
فرعی1   4 مهر  شهر،  مهر  در  مهر  خیابان  اسفالت 
لطفا اقدام نمایید ما از گرد و خاک کالفه شدیم تواین 
زمان واقعا بعید تو شهر مرکز استان خیابان  خاکی 
شده اسفالت  جا  همه  اطراف  که  صورتی  باشددر 
915...257
با عرض سالم با تشکر از شهرداری که بعضی از معابر 
را روکش دادن متاسفانه آسفالت خیابان مطهری به 
شدت خراب است ممنون می شم برای روکش این 

خیابان فکری بکنند مسئوالن.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم متاسفانه میزان نور پارک ظفر بسیار کم است 
و مردم در شب دچار مشکل می شن ممنون می شم 

مسئوالن پیگیری الزم انجام بدهند.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم آقای شهردار معصومیه  پایین  که در مرکز استان 
قرار دارد یک خیابون اصلی داره و رفت وآمد زیاد، نه 

جدول کشی و نه آسفالت مناسب 
939...915

متین- داغ کمبود کالس درس در بیرجند چند سالی است که با هیچ 
ضماد سوختگی التیام نمی یابد، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس هر 
چه می سازد باز هم مدرسه کم داریم،حال در این بلبشوی فرهنگی 
هیئت امنایی شدن مدارس خود عارضه ی دیگری بر جان مردم شده 
است، که البته با توجه به خزانه ی خالی برای فرهنگ و آموزش، این 
مدارس به مذاق مسئوالن خوش تر و به مذاق مردم هالهل می آید.
شهرت مدارس »عالمه حلی« چند سالی است که در بیرجند فراگیر 
شده است، مدارسی که با اولویت فرهنگیان در بیرجند راه اندازی 
شد وسهم 70 درصدی برای دانش آموزی که یکی از والدینش 
فرهنگی باشند، باعث شد اندکی از دغدغه های فرهنگیان را برای 
سطح آموزشی فرزندانشان کاهش دهد، اماحاال سهم 30 درصدی 
آزاد برای خود داستانی شده است که نمی شود به ان بی توجه بود. 
یکی از والدینی که برای فرزندش در مدرسه ی عالمه حلی ثبت نام 
کرده می گوید، به او گفته شده بهتر است جای دیگری نیز ثبت نام 
کند، چون ممکن است در پذیرش نهایی این مدرسه فرزندتان را 
پذیرش نکنداو به روزنامه ی آوا می گوید: این سهمه ی 30 درصدی 
به نحوی پذیرش می شود که بیشتر به یک قرعه کشی می ماند . 
یعنی دانش آموزی که پدر و مادرش شغل مطلوب تری دارند مانند 
دکتر ،مهندس ، استاد دانشگاه و . . . در اولویت انتخاب و تحصیل در 
این مدرسه قرار می گیرند.مرادی ادامه می دهد: برخی از پدر ها که 
وضع مالی مناسبی دارند برای این که در این قرعه کشی قرار نگیرند 
در ابتدا چون مدرسه هیئت امنایی است پیشنهاد پول هایی در حد 
3 تا 4 میلیون و حتی بیشتر به مدرسه می دهند که البته با توجه به 
مشکالت اعتباری که در آموزش و پرورش وجود دارد. مورد قبول 
قرار می گیرد.شهروند دیگری از زاویه ی دیگری به ماجرا می پردازد 
و می گوید: چرا باید فرهنگیان در مدارس دولتی سهم ویژه داشته 
باشند؟ چرا باید برای خودشان مدرسه و آموزش خاص داشته باشند؟ 
چرا باید بین بچه ها این قدر فرق بگذاریم؟ اگر به راستی مدرسه 

دولتی است چرا فرهنگیان 70 درصد سهم دارند؟

مدرسه جدید ساز 
موسوی چراهای دیگری را نیز مطرح می کند، از جمله اینکه 
چرا مدرسه ی دکتر شکوهی مدرسه ای که با اعتبارات دولتی 
ساخته شده است، را به مدرسه ی هئیت امنایی عالمه حلی با 
درصد پذیرش متفاوت ارائه دهند؟ او نامه ای رابه تحریریه ی آوا 
تحویل می دهد که بیش از 30 امضا در آن با نام و شماره تماس 

درج شده است. این نامه به مسئوالن زیادی در استان از جمله 
رئیس سازمان بازرسی خراسان جنوبی و استاندار نیز رونوشت شده 
است.در نامه چنین می خوانیم: »احتراما، اینجانبان ساکنان خیابان 
های نسرین ، نسترن، یاس، نجات و فرهنگ پس از چندین سال 
انتظار و تحمل سر و صدا های ناشی از فعالیت پیمانکار نوسازی 
مدارس،در آستانه افتتاح دبستان دکتر شکوهی در خیابان نسرین 
در کمال ناباوری شاهد انتقال دبستان عالمه حلی به این محل و 
محرومیت فرزندانمان از پذیرش در آن مدرسه هستیم! با توجه به 
اینکه رعایت عدالت آموزشی از شعار های بنیانگذار فقید جمهوری 

اسالمی و مورد تایید کلیه مسئولین و مقامات کشوری بوده و 
هست، چگونه به خودمان بقبوالنیم که فرزندانمان را باید از جلوی 
در مدرسه سوار سرویس نموده و راهی مدارس دور دست کنیم! در 
حالی که کمتر از یک سال از حادثه ی کشته شدن یکی از دانش 
آموزان این شهر در سرویس مدرسه می گذرد و فارغ از هزینه 
های تحمیلی به والدین، چه کسی مسئول اضطراب های وارده به 
آنان ناشی از نا ایمن بودن سرویس ها که از سر ناچاری مجبور به 
استفاده از آن خواهند بود، است؟ سوال شفاف ما این است بر اساس 

کدام قانون قرون وسطایی فرزندان ساکنان یک محل از ورود و 
تحصیل در مدرسه ی جنب خانه خود محروم شده اند. و اصوال 
در کجای دنیا افراد خاص با تشکیل مدارس خاص و امتیاز بندی 
های خاص تر جدید ترین و تازه سازترین مدرسه ی شهر را که 
با پول بیت المال ساخته شده به صرف نفوذ و رانتی که در مراجع 
تصمیم گیر دارند برای فرزندان دلبندشان گلچین می کنند؟!جالب 
اینجاست که طبق ضوابط شهرسازی، مجریان طرح موظف  به 
پیشبینی فضاهای آموزشی، تجاری، مذهبی و... متناسب با جمعیت 
ساکن در آن محدوده ی شهری هستند!حال اگر قرار باشد،با 

اتخاذ تصمیمات چنینی همجواران فضاهای آموزشی را از ورود به 
مدارسی که برای آنها پیشبینی و ساخته شده منع کرد، اصول اولیه 
ی ضوابط شهری از سوی کسانی به بازی گرفته شده که هیچ 
تخصصی در آن نداشته اند! نکته ی قابل ذکر دیگر اتالف مقادیر 
متنابهی سوخت و بی توجهی به اصول اولیه ترافیک شهری است 
که در نتیجه تردد دانش آموزان از این محدوده به سایر مدارس 
دور دست و بلعکس ورود سایر دانش آموزان به این محدوده اتفاق 
می افتد و تنها چیزی که عاید ساکنین خواهد شد عالوه بر سر 

و صدای ناشی از انجام مراسم در مدرسه ، تحمل ترافیک شدید 
ایجاد شده خواهد بود! لذا اینجانبان همجواران مدرسه ی تازه 
تاسیس دکتر شکوهی از آن روزنامه ی شریف و مردمی خواستار 
انعکاس این موضوع به گوش مسئوالن محترم هستیم و تاکید 
می نماییم تا زمان باطل شدن این تصمیم غیر عادالنه و تبعیض 
آمیز پیگیری آن را ادامه خواهیم داد. « بعد از دریافت این نامه خبر 
نگار آوا در پی دریافت پاسخی روشن موضوع را از مدیر آموزش 
و پرورش بیرجند جویا شد. محمد حسین یکه خانی در پاسخ به 
این موضوع ابتدا چالش سخت و دغدغه ی جانکاه کمبود کالس 

درس در شهرستان بیرجند را مطرح می کند که نیاز به همت 
همه ی مسئوالن استانی و شهرستانی و همچنین جذب اعتبار و 

پیگیری مستمر توسط نماینده دارد. 
وی مدرسه ی عالمه حلی را یک مدرسه دولتی و نه خاص می 
داند که فقط یک سری تصمیمات در آن و شیوه ی اداره ی آنها به 
صورت هیئت امنایی گرفته می شود. این مدارس همزاد مدارس 
دولتی هستند. وی با اشاره به تعدادی از مدارس دولتی ابتدایی 
پسرانه که در محدوده ی خیابان های نام بده شده است مانند 

مدرسه ی شهید حسین زاده که در دو نوبت ویژه ی دانش آموزان 
دوره ی ابتدایی خدمات می دهد.یعنی این طور نیست که ما در آن 
منطقه هیچ مدرسه ی دولتی نداشته باشیم و این ساختمان جدید 
را خواسته باشیم به مدرسه ی دیگری بدهیم ضمن اینکه تکرار 
می کنم عالمه حلی دولتی و هیئت امنایی استم.یکه خانی ادامه 
داد:  از شاخص های پذیرش دانش آموز که امتیازی هم برای آن 
لحاظ شده واقع شدن در محدوده ی این مدرسه است . این طور 
نیست که فقط و فقط فرزندان فرهنگیان را در ان ثبت نام کنیم، 

30 درصد پذیرش در این مدارس برای سایر اقشار است

مدارس نهاد های گوناگون 
اینکه چرا چنین  مدیر آموزش و پرورش بیرجند در پاسخ به 
سهمیه ای را در نظر گرفته اید، اعالم کرد: این تصمیمی بوده 
که در گذشته ها انجام شده و ما هم باالخره به نوعی برابر کار 
انجام شده واقع شدیم اما یک مشکل هم وجود دارد و آن اینکه 
ما از این نوع مدارس زیاد داریم مدارس  گوناگونی که نهاد ها 
و سازمان های مختلف دارند، وی با اشاره به مثال هایی از این 
مدارس افزود: همه ی این مدارس جزو همین گروه مدارس قرار 
می گیرد، منتها به دلیل کمبود شدید فضای آموزشی چاره ای 
نداریم که به نحوی سازمان دهی کنیم که بیشترین استفاده را 

از فضا ها داشته باشیم.

کمبود 450 کالس درس در بیرجند 
     وی کمبود 450 کالس درس در بیرجند را به بحرانی تعبیر 
می کند که هرچه زودتر باید برای رفع آن اقدام شود. و این نیاز به 
عزمی ملی دارد.یکه خانی از تمام مسئوالن استانی و شهرستانی به  
ویژه نماینده مردم بیرجند در شورای اسالمی خواست در کاهش 
معضل فضا آموزش و پرورش را یاری کنند. شهر بیرجند نام و آوازه 
ی آموزشی بلندی دارد از مدرسه ی دارالفنون گرفته تا شوکتیه و . . 
. اما امروز در چنان بحرانی از کمبود فضای آموزشی دست و پا می 
زند که به جز تامین اعتبار مناسب به این زودی نخواهد توانست از 
این مشکل رهایی یابد . امروز 68 مدرسه در بیرجند دو نوبته شده 
است. ظرفیت تعداد زیادی از کالس ها حتی به 32 دانش آموز 
در کالس می رسد. معلم ها از شلوغی کالس نگران و ناراحت 
و آموزش و پرورش از بحران فضا و نبود زمین با کاربری های 

آموزشی در عذاب است.

مردم: مدرسه ی دولتی می خواهیم
مسئوالن: »عالمه حلی« دولتی است

ین
: مت

س
عک

فراخوان مزایده )اجاره( عمومی یک مرحله ای -  نوبت  دوم    شناسه آگهی : 518140
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده های عمومی به شرح ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

شماره 
مدت اولیه موضوع مزایده  مزایده

اجاره
مبلغ اجاره ماهیانه پایه سال اول 

برای کل تابلوها )ریال (
مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

فرآیند ارجاع کار )ریال(

98/34

مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 672 مترمربع جهت بهسازی و استفاده 
تبلیغاتی از پیشانی 8 مورد پل عابر پیاده 

در محورهای : نهبندان - زابل ) بندان ( و  بیرجند - خضری ) خضری ( و  بیرجند - قاین
 ) آرین شهر ( و بیرجند - سربیشه ) سربیشه ( و طبس - اصفهان ) جوخواه ( و  شوسف - 

سربیشه ) شوسف ( و ده محمد - عشق آباد ) عشق آباد ( و بیرجند - عرب آباد ) خور (

6.720.00014.100.000 12 ماه

98/35
مزایده واگذاری ) اجاره ( تابلو به متراژ کلی 240 مترمربع جهت جابجایی ، بهسازی

 و استفاده تبلیغاتی از 4 بیلبورد
در محورهای :  خوسف - بیرجند کیلومتر 3 و  محور قاین - بیرجند ) داخل پلیس راه 

قاین ( و نهبندان- زاهدان کیلومتر 5 و  بیرجند- قاین کیلومتر 10 سمت چپ 
1.200.0002.510.000 12 ماه

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گذار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق 
به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار 
ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا 
 ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 

 مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .
 اجاره بهاء : مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده مبلغ 320.000.000 ریال جهت مزایده ) 98/34 ( 

و مبلغ 140.000.000ریال جهت مزایده ) 98/35 ( به عنوان وثیقه اخذ خواهد گردید.
مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر 36 ماه ) 3 سال ( قابل افزایش خواهد 

بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های دوم و سوم به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است.
 شرایط مزایده گر: جهت مزایده های فوق کانون های آگهی تبلیغات داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مشاور 

تبلیغاتی دارنده مجوز معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. تاریخ انتشارمزایده در سامانه ستاد 98/04/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 10/00 روز شنبه تاریخ 98/04/15  لغایت ساعت 13/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/04/19 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری( روز چهارشنبه تاریخ 98/04/19  لغایت سه شنبه تاریخ 98/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز سه شنبه تاریخ 98/05/01

زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 روز چهارشنبه تاریخ 98/05/02
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها :

خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                                                    کدپستی : 9717833115  

براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس :  www.setadiran.ir و برای دریافت اطالعات آگهی 
به سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به ۱۳9۷/۱۲/۲9 
 شرکت سیمان باقران )سهامی عام(       شماره ثبت: ۱۳9۷ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی محترم شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت به عمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/4/27 به آدرس: شهرستان 
درمیان - کیلومتر 34 جاده مرزی میل 73 - کارخانه سیمان باقران برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. سهامداران محترمی 
که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با ارائه برگه سهام و کارت ملی و وکالتنامه 
رسمی )برای نمایندگان قانونی( در ساعات اداری روزهای 22 لغایت 26 تیر ماه به امور سهام شرکت واقع در خراسان 
جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری- بیست متری یاس - شرکت سیمان باقران - طبقه اول مراجعه نمایند. همچنین کلیه 
افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و 

ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 1397/12/29 -  استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی شرکت -  تصویب صورت های مالی منتهی به 1397/12/29 - انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی 
البدل شرکت برای مدت یک سال - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام(سالیانه می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
به موجب اجراییه کالسه پرونده 9209985610400291 واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند آقای محمد 
بیجاری به پرداخت مبلغ 1/397/619/035 ریال تا مورخ 98/01/01 در حق شرکت تعاونی میزان )بانک صادرات ( و مبلغ 

22/150/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا شخص ثالثی در اجرای تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی 636 فرعی از 476 اصلی بخش 4 بیرجند واقع در روستای چنشت معرفی و با 
مشخصات ذیل منزل مسکونی با عرصه 195/50 مترمربع و اعیان مجموعا به زیربنای 120 مترمربع و انباری 15 مترمربع و با نمای سنگ-

فاقد اسکلت- سقف سرمی و دارای انشعابات منصوبه آب و برق توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و به مبلغ 650/000/000  ریال 
ارزیابي گردیده است. مقرر گردید منزل مذکور در مورخ 98/05/02  ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستري سربیشه 
از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده 
خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقي را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق 
دادگستري تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر اینصورت 10 درصد دریافتي به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
 خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایي ذیصالح اموال 
فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتي که افرادی مایل به بازدید از منزل فوق مي باشند مي توانند 5 رور قبل از برگزاری مزایده 

به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 
مظفری- قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
به پرداخت مبلغ  اینکه در پرونده اجرایی به شماره 971254 محکوم علیه آقای محمود فاطمی محکوم است  به  نظر 
244/263/257 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای براتعلی همتی پور و پرداخت مبلغ 11/552/750 ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی به پالک ثبتی 387 فرعی 
از 4324 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان موسی بن جعفر)ع(، شهید ابراهیمی 8 پالک 20 به مساحت 151/51 مترمربع و اعیان 
به مساحت 123 مترمربع به صورت اسکلت دیوار باربر و سقف گنبدی و قدمت بیش از سی سال به مبلغ 550/000/000 ریال کارشناسی 
 شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1398/4/29  از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 
 قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده نشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی- حوزه ثبتی قاینات 
پبرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل: بخش 11 قاینات قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی.  1074 فرعی علی قلی نژاد و غیره ششدانگ 
یک قطعه زمین در روز 1398/5/9 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک 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 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 
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 و اداره ثبت هم  

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 تاریخ انتشار: 1398/4/16      علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308002000117 - 1398/3/2 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حامد خسروی نوغاب )از محل مالکیت برات براتی 
نوغاب( فرزند محمد به شماره شناسنامه 0880082445 صادره از قاین به شماره ملی 0880082445 در ششدانگ یک قطعه زمین دیمه 
زار به مساحت 13457/15 مترمربع قسمتی از پالک 325 فرعی از 7- اصلی بخش 12 قاین اراضی دولت آباد واقع در روستای نوغاب حاجی 

آباد اراضی دولت آباد خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی ورثه آقای برات براتی نوغاب  محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/1
محمدبراتی اسد آباد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره 139860308001001343- 1398/3/28 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل سحرخیز فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 42 صادره از بیرجند و شماره ملی 5239967989 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 169/60 مترمربع 
قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای غالمرضا دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16
علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

مهار احساسات

به خودتان افتخار کنید

اگر در گذشته کاری، هرچند جزئی و کوچک کرده اید 
که باعث شده به خودتان افتخار کنید یا اکنون مشغول 
کاری هستید که شما را به سمت جلو سوق می دهد، 
این دستاوردها می تواند به خودتان نشان دهد که آن 
چیز کوچکی که دیگران به خاطر آن شما را دست کم 
می گیرند، آنقدرها اهمیت ندارد.اگر  انتخاب لباس هایتان 
هوشمندانه باشد، کارهایتان را با نهایت توانایی تان و به 
بهترین شکل انجام دهید و خواهید دید که حس افتخار 
درونی تان به خوبی پدیدار خواهد شد. در چنین شرایطی 
برای دیگران سخت تر خواهد شد که شما را دست کم 
بگیرند یا ارزشتان را پایین بیاورند. ممکن است به نظر 
برسد که مشغول وانمود کردن هستید ولی، این وانمود 
کردن خیلی طول نخواهد کشید. خیلی زود بخشی از 

خود واقعی تان خواهد شد.

رهنمودي براي مهار احساسات

نامزدت ناغافل تو را رها مي کند. باورت نمي شود بعد 
از دو سال یک دفعه تو را ترك کرده باشد. حیراني که 
چه شد و چرا زودتر صداي زنگ خطر را نشنیدي. براي 
فراموش کردن مساله اوقاتي سخت داري و دیگر عزت 

نفسي برایت نمانده. چه باید کرد؟
آن چه نباید بگویي: 

انگشت  مسئله  این  روي  مي دهي  اجازه  خودت  به 
بگذاري و بدبختي ات را در نظر بیاوري.

”همه حرف هایي که زده بود، الکي بود؟ همه اش دروغ 
بود؟ دلم گرفته.“

فکر مي کني چقدر دلت هواي او را کرده و زندگي 
بدون او پوچ است.

”روز تعطیل بدون او چه کنم؟ همیشه با هم مي رفتیم 
بیرون. این چه بالیي بود سرم آورد؟“

به خرج  رابطه اي که داشتید وسواس  دائم در مورد 
مي دهي و بیشتر و بیشتر خودت را منزوي مي کني.

”امشب سالگرد آشنایي مان است. دلم مي خواهد بدانم 
امشب چه مي کند.“
آن چه باید بگویي: 

به خودت مي گویي باید احساساتت را مهار کني و او 
نمي تواند تو را ناراحت کند، مگر خودت بخواهي.

”به او تمرکز مي کنم که همه چیز من درست و بر حق 
بود، نه این که بخواهم سر در بیاورم چه شد.“

سعي مي کني بیشتر جنبه هاي سازنده را در نظر بیاوري.
”به دوست دانشگاهي ام زنگ مي زنم تا ببینم مي آید 

پیش من. همیشه اوقات خوبي با هم داشتیم.“
سعي مي کني ذهنت را به چیزي دیگر و فعالیتي مثبت تر 

معطوف کني.
”خوشحالم که سالم هستم، شغل خوبي دارم و آزادي 

دارم هر کاري دلم بخواهد بکنم.“

مصرف قهوه و تاثیر
آن برای زانو و مفاصل

مبارزه  التهاب  با  که  فنول هاست  پلی  حاوی  قهوه 
می کند. اگر روزانه قهوه مصرف می کنید به این معنا 
نیست که درد زانو و مفاصل شما به طور کامل رفع 

می شود، اما می تواند التیامی برای آن باشد و باید به 
این موضوع توجه داشت که در روز بیش از چهار 
فنجان از این نوشیدنی را مصرف نکنید. چرا که قهوه 
موجب بی خوابی می شود. همچنین هر نوشیدنی که 
حاوی زنجبیل باشد می تواند درد مفاصل و ماهیچه ها 

را کنترل کند.

دردی که باید
 جدی بگیرید!

از مشکالت شایعی که با آن برخورد می کنیم آسیب 
عصب جمجمه ای است که اغلب در اثر جراحی های 
انجام شده در ناحیه خلفی گردن مثل جراحی تومورهای 

پیشرفته تیروئید یا جراحی برداشتن غده از این ناحیه 
دچار آسیب می شود. این آسیب اغلب به صورت درد و 
بعد از آن با ضعف در باال آوردن شانه نمود پیدا می کند 
و به مرور زمان باعث می شود عضالت بین گردن و 
کتف از بین رفته و توانایی خود را از دست بدهند. در 

زمان احساس درد سریع به پزشک مراجعه کنید

مواد مناسب برای 
درمان پف کردگی زیر چشم ها

علت پف دور چشم تجمع مایعات مختلف زیر چشم ها 
می باشد. از آنجایی که در طول شب، مایعات مختلف 
فرصت کافی برای تجمع زیر چشم را دارند به همین 

دلیل پف چشم، معموالً صبح ها شدیدتر است. چای 
بابونه به دلیل خاصیت ضدالتهابی که دارد می تواند در 
کاهش کبودی های زیر چشم و پف های اطراف آن 
تأثیر بسزایی داشته باشد. خوردن پسته، بادام، فندق و 
گردو همراه صبحانه و یا در طول روز به رفع کبودی دور 

چشم کمک خواهد کرد.

از نوشیدن چای کهنه
 خودداری کنید

چای یک نوشیدن سالمی است که مصرف آن در جامعه 
ما طرفداران زیادی هم دارد، اما اگر این نوشیدنی به 
شکل صحیح مصرف نشود می تواند برای سالمتی 

مضر  باشد. افراد باید از مصرف چای کهنه و نیز چای 
پررنگ که حاوی مقدار زیادی اسید تانیک و اگزاالت 
است خودداری کنند. زیاده روی در مصرف چای داغ و 
کهنه دم می تواند اثرات مخربی بر دریچه معده و مری 
داشته باشد. افرادی که مبتال به کم خونی هستند و نیز 

برای زنان باردار مصرف چای توصیه نمی شود.

برای درمان 
یبوست چه کنیم؟

گرم  روغن های  با  را  شکم  یبوست  درمان  برای 
شیرین  بادام  روغن  یا  زیتون  کنجد،  روغن   مانند 
بمالید، اطراف ناف را با ۲ الی چهار انگشت عکس 

عقربه های ساعت ماساژ دهید، ماساژ را هر روز به 
بر  روش عالوه  این  کنید،  تکرار  دقیقه  مدت ۱۰ 
درمان یبوست، تنبلی و کندی روده ها را درمان کرده 
می کند،  برطرف  ریشه ای  به صورت  را  مشکل  و 
در این روش باید حداقل از غذا خوردن ۲ الی سه 

ساعت گذشته باشد. 

 آب نقش مهمی از جمله شرکت در ساختمان و عملکرد دستگاه گردش خون، ایجاد محیط مناسب برای انجام 
واکنش های بدن، شرکت در فرآیندهای هضم، جذب و دفع مواد در بدن برعهده دارد. نوشیدن آب سالم و انواع 
نوشیدنی ها، خوردن انواع میوه ها و سبزی ها و سایر مواد غذایی و آبی که در اثر واکنش های مختلف در درون بدن 
تولید می شود که به آن آب متابولیک گفته می شود. همچنین آب از طریق پوست، تنفس، ادرار و مدفوع دفع می شود. 
در نتیجه حفظ تعادل آب بدن بسیار مهم است؛ یعنی باید بین آب وارد شده به بدن و آب دفع شده از بدن، تعادل 
برقرار باشد. اهمیت حفظ این تعادل تا به آن اندازه است که چنانچه ۱۰ درصد آب بدن از دست برود، موجب 
اختالالت شدید در بدن می شود و اگر این مقدار به ۲۰ درصد برسد، مرگ رخ می دهد و باید متذکر شد بزرگساالن 

تا ۱۰ روز و کودکان تا ۵ روز می توانند بدون آب زنده بمانند.

اینکه در برخی منابع عنوان شده گوجه فرنگی باعث برخی بیماری ها چون بیماری های خودایمنی و سرطان و ام اس 
می شود علمی نیست و در هیچ منبع علمی ای این ادعاها و گفته ها گزارش و تأیید نشده است.

شاید آنچه عده ای از طبیبان طب سنتی تجربه کرده اند و به عنوان ارتباط مستقیم مصرف گوجه فرنگی با چنین بیماری 
هایی می شناسند در واقع در صورت مصرف گوجه فرنگی تولید شده به روش غیراستاندارد باشد که به دلیل میزان باالی 
سوالنین می تواند بسیار مضر و بیماری زا باشد. گوجه فرنگی تهیه شده به روش طبیعی و استاندارد یا به عبارت بهتر 
همان گوجه فرنگی ارگانیک به دلیل دارا بودن میزان زیاد لیکوپن خواص آنتی اکسیدانی فراوانی دارد و به سالمت قلب 
و پیشگیری از بعضی سرطان ها می تواند کمک نماید. اگر بدن فردی به گوجه فرنگی عکس العمل نشان دهد بنابراین 

نسبت به آن آلرژی دارد و نباید مصرف کند و از دستور غذایی او باید حذف شود. 

گوجه فرنگی ارگانیک بخورید تا بیمار نشویدنقش موثر آب در عملکرد بدن

استرس چیزی است که همه ی ما روزانه با آن سر و کار داریم. 
برای اداره ی یک کسب و کار موفق، باید نقش های زیادی بر 
عهده گرفت و کار های زیادی را به انجام رساند، این نقش ها و 
کار ها را باید در کسری از ثانیه عوض کرد و در هر زمان پتانسیل 

انجام چند کار با هم را داشت.
 برقراری تعامالت سنجیده را تمرین کنید: هنگام صحبت کردن 
با دیگران، خیلی راحت ممکن است ذهن شما درگیر افکار درونی 
خودتان شود. تعامالت سنجیده یعنی هنگام صحبت کردن با هر 
کسی، قابلیت »ماندن در لحظه« را در خود پرورش دهید. روی 

شخصی که با او صحبت می کنید متمرکز شوید.

 اجازه ندهید استرس شما انباشته شود:  بدنتان به شما خواهد گفت 
به چه چیزی احتیاج دارد و تنها زمانی عملکرد صحیح خود را در 
پیش می گیرد که تسکین الزم را برای آن فراهم کرده باشید: هر 
کسی هنگام گرسنگی غذا می خورد و هنگام تشنگی آب می 
نوشد. اگر دردی در بدن خود احساس می کنید، عالمت آزاردهنده 
آن را نادیده نگیرید. به دنبال راهی برای تسکین دادن آزردگی 
حاصل از آن باشید. حین کار کمی به خود استراحت بدهید، یک 
چرت کوتاه بزنید، کمی نرمش کنید، و یا بدن خود را از لحاظ 
 پزشکی چکاپ کنید. ببینید چه کاری بیشتر به تسکین شما

 می انجامد، سپس آن را به صورت مرتب انجام دهید.

 به خودتان توجه کنید: در طول روز چند بار کار را متوقف و توجهتان 
را روی خودتان متمرکز کنید. از رایانه فاصله بگیرید و با تمرینی مثل 
مراقبه ای کوتاه، تمرکز خود را به زندگی خودتان معطوف دارید. در 

لحظه زندگی کنید و همیشه جویای حال و روز خودتان باشید.
 تنفس عمیق را تمرین کنید: تنفس عادی هر کسی در مواجهه 
با استرس ممکن است حالتی غیر عادی و نامنظم به خود بگیرد. 
وقتی احساس کردید در حال قرار گرفتن در معرض استرس 
هستید، نفس های عمیق بکشید. چشم های خود را ببندید، ریه 
های خود را تا جایی که جا دارد از هوا پر کنید و سپس این هوا را 

به آرامی بیرون بدهید. این کار را در طول روز چند بار تکرار کنید.

راهکارهای آسان برای کاهش استرس

آیه روز

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزیش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل مردنش را می  داند 
همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است. سوره هود/ آیه ۶

سخن روز

تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت بی پایان بهره بگیرید. اشتباهات آموزگاران خوبی هستند. 
گاهی باید دلتان بشکند تا بتوانید بازهم از او پیروی کنید.
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سرخ پوست
16:1521:45شروع سانس

تگزاس 2سامورایی در برلین
14:301820شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

اجرای امور نظافتی آپارتمان، پیلوت، حیاط و ...
شماره تماس و تلگرام: 

0۹36841۷802 - خراشادی زاده

به یک همکار ساده و ماهر آقا جهت 
کار در فست فود دلتا نیازمندیم.

0۹1566364۹0

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

0۹3۷0۹3۷338

به مدرک کارشناسی رشته آبخیزداری 
با سه سال سابقه کار و بیمه جهت اخذ  
گرید نیازمندیم.      0۹153618625

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹155658268 - 0۹1566۹3515 

نقد و اقساط

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

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

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

 شماره ثبت: 443

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: 32431169 - ۰9155612389

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه 21

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 52/۰۰۰ تومان

کارت هوشمند ملی به شماره 2۹۹5548 به نام محمود اسماعیلی به شماره ملی 
563۹۷8۷۹10 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خبرویژه

اخبار کوتاه

سه مدال قهرمانی برای نخستین 
بار در اسکواش خراسان جنوبی

تیر مسابقات قهرمانی  پانزدهم  تا  کاری- سیزدهم 
کشوری اسکواش در زنجان برگزار شد و برای نخستین 
بار تیم ۴ نفره اسکواش خراسان جنوبی با سه مدال 
به خانه برگشت.  علی غنی رئیس هیئت اسکواش 
خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: در این 
سری مسابقات سبحان سابقی در رده کمتر از ۹ سال 
با مربی گری  وحید احراری نایب قهرمان شد  و سید 
امیرمهدی خراشادی زاده در رده کمتر از ۹ سال مدال 
برنز  و مربی گری محمدرضا خراشادی زاده رتبه سوم را 
کسب کردند. وی ادامه داد: همچنین فرزاد حق خواه در 

رده کمتر از ۱۱ سال مقام سوم را بدست آورد. 
رده  در  کشور  قهرمانی  مسابقات  شد:  یادآور  غنی 
سنی ۱۳ سال و ۱۵ سال آخر همین ماه در شهر 
قم برگزار می شود و ورزشکاران هم استانی به این 
مسابقات اعزام خواهند شد. رئیس هیئت اسکواش 
استان با اشاره به اینکه اسکواش خراسان جنوبی از 
وضع خوبی برخوردار است افزود:  از دو سال پیش تا 
کنون از رتبه ۲۸ کشوری به رتبه نهم کشوری  ارتقا 
پیدا کرده ایم و خیلی استانهای تراز باالی کشور جلو 
افتاده ایم. وی با بیان اینکه  اکنون ۲۰ ورزشکار فعال 
در رشته اسکواش در استان داریم، بیان کرد: بیشتر 
این ورزشکاران در رده سنی زیر ۱۱ سال هستند که 
در سال های آینده حرف های زیادی در این رشته 
ورزشی خواهند داشت. غنی ضمن اشاره به انتخاب 
۵ بازیکن استان به عنوان استعداد اسکواش در کشور 
و عضویت دو بازیکن در اردوی تیم ملی خاطر نشان 
کرد:  باتوجه  به پیشرفت چشمگیر در سنین پایه  قطعا 
در سال های آینده  از اسکواش خراسان جنوبی خبرهای 
خوبی خواهیم شنید. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

برگزاری همایش “روحانیون، پرچمداران انقالب اسالمی و دفاع مقدس”
انقالب  پرچمداران  روحانیون  گروه خبر- همایش 
اسالمی و دفاع مقدس روز  گذشته در بیرجند برگزار 
شد. حجت االسالم مصلحی رییس سازمان نشر آثار 
و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس در 
همایش روحانیون پرچمداران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس گفت: همان طور که ایران در دوران دفاع 
مقدس با پشتوانه الهی توانست پیروز میدان باشد و 
در دفاعی نابرابر بر دنیا غلبه کند، در این دوران هم با 
تکیه بر خداوند و تالش موثر می تواند از گردنه جنگ 

اقتصادی  گذر کند و پیروز باشد.
اساس  بر  حرکتی  را  انقالب  دوم  گام  بیانیه  وی 
آموزه های قرآنی دانست و افزود: با سرلوحه قرار دادن 
این بیانیه می توان با تکیه برخداوند و آموزه های دینی 
چهل سال دوم انقالب را حفظ، و دشمنان را همچنان 
ناکام کرد.وی با اشاره به بیانات رهبری در ۱۴خرداد 
در  ساده  جستجوی  یک  با  گفت:  آمریکا  افول  و 
اینترنت ۱۴میلیون مقاله تخصصی در باره ی فروپاشی 

سیاسی- اقتصادی آمریکا از جانب اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های آمریکا نمایش داده می شود و 
عامل این فروپاشی را ایران معرفی می کنند.وی گفت: 

دستگاه های امنیتی و اطالعاتی آمریکا و اسرائیل برای 
بقا به دنبال متوقف کردن حرکت رو به رشد انقالب 

اسالمی با حربه ی نفوذ هستند.
ابتدای  از  نفوذ  پروژه ی  اینکه  بیان  با  مصلحی 
با  دشمن  اکنون  گفت:  است  بوده  هم  انقالب 

جاسوس پروری، ترور، جریانسازی، تهدید، وعده 
دروغ، تالش برای دوقطبی کردن کشور، القاء یأس 

و روحیه ما نمی توانیم و ایجاد غفلت از امداد های 
غیبی خداوند به دنبال ایجاد اشتباه محاسباتی در 
بین مردم، مسئوالن و نخبگان است، تا به نظام 
و  آمریکا  ترفند های  به  گریزی  بزند.وی  لطمه 
اسرائیل در قبال قضیه برجام زد و گفت: آنها با 
باال بردن قیمت  از برجام،  آمریکا  ۶ترفند خروج 
در  تورم  ایجاد  عمومی،  نارضایتی  ایجاد  دالر، 
حد ورشکستگی، جلوگیری از بازگشت ایران به 
به  نظام  قراردادن  موضوع هسته ای و در چالش 
دنبال آشوب و براندازی نظام اند.وی گفت: باید 
دفاع  ۸سال  همچون  مقاومت  روحیه  تا  کوشید 
مقدس با کمک روحانیان و مفاهیم قرآنی قداست 

پیدا کند تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

۲۷ روحانی رزمنده و ایثارگر
 خراسان جنوبی تجلیل شدند

در این  مراسم همچنین  از ۲۷ روحانی رزمنده و ایثارگر 

در همایش روحانیان در خراسان جنوبی تجلیل شد.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
مقدس هم در این ایین اظهارکرد: هدف از برگزاری 
این همایش نشان دادن نقش برجسته روحانیت در 
هشت سال دفاع مقدس است. فخر با بیان اینکه 
و  موثر  نقش  مقدس  دفاع  دوران  در  روحانیان 
ویژه ای داشتند گفت: روحانیون در جبهه های نبرد 
حق علیه باطل همپای سایر اقشار حضور بسیار 
پررنگی داشتند. وی افزود: آمار شهدا، ایثارگران و 
رزمندگان دفاع مقدس گواه این است که باالترین 
درصد حضور، باالترین درصد جانبازی و باالترین 
است.مدیرکل  روحانیون  مختص  شهادت  درصد 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تاکید 
کرد: روحانیون سابقه طوالنی در دوران دفاع مقدس 
داشتند که جای تقدیر دارد. فخر ادامه داد: در خراسان 
جنوبی ۱۵۰ رزمنده و ۶۰ شهید روحانی داریم که 

امیدواریم رهرو خوبی برای تمام شهدا باشیم.

حوادث

پرواز امروز تهران - بیرجند لغو شد

ایرنا - پرواز امروز یکشنبه مسیر تهران - بیرجند و بالعکس مربوط به شرکت هواپیمایی آتا لغو شد. مدیرکل 
فرودگاه های استان اظهار کرد: پرواز امروز باید ساعت ۵:۳۰ از تهران و ۸:۱۰ از بیرجند انجام می شد که لغو شد. 

سالمی گفت: این پرواز به دلیل کمبود ناوگان فقط یکشنبه این هفته لغو شد و هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.

*تولید مرغ با نظارت دامپزشکی در استان در سه ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد افزایش یافت.

برق گفت: سال  نیروی  توزیع  *مدیرعامل شرکت 
گذشته حدود یک میلیارد تومان تخفیف به بخش 
صنایع و کشاورزی پرداخت  شده که حدود ۹۰۰ میلیون 

تومان آن در بخش صنعت بوده است.
*رئیس هیات دوچرخه سواری گفت: تیم دوچرخه 
سواری استان به مسابقات قهرمانی کوهستان در رشته 

کراس کانتری اعزام شد.
* در هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی 
و رؤسای مراکز و سازمان های تخصصی و فرهنگی 
جهاد دانشگاهی، ازمعاونان جهاد دانشگاهی خراسان 

جنوبی  تقدیر شد.
*مسئوالن تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از تعاونی های 
دو روستای علی آباد لوله و نصرآباد بیرجند بازدید کرده 

و ازنزدیک در جریان مشکالت آنان قرار گرفتند.
*۲۰۰ نفر از دختران نیازمند سیستان و بلوچستان 
همزمان با دهه کرامت برای برگزاری اردوی سه روزه 

به خراسان جنوبی سفر کردند.
* ۳۶۰ کیلوگرم بذر کینوا برای توزیع بین کشاورزان 

خراسان جنوبی خریداری و تأمین شد.
*۵۵ ورزشکار از شهرستان های قاین، بیرجند، زیرکوه، 
سرایان و فردوس در سومین دوره مسابقات قهرمانی 
تیراندازی با کمان استان گرامیداشت دهه کرامت 

شرکت کردند که یک رکورد محسوب می شود.
*به گفته فرمانده انتظامی سربیشه ۲ کیلو و ۲۴۲ 
گرم هروئین و شیشه از یک موتورسیکلت در این 

شهرستان کشف شد.

معرفی بیست و ششمین فرماندار طبس

محرومیت زدایی از نهبندان نیازمند بودجه ویژه و کار جهادی است

گروه خبر-فرماندار جدید طبس، روز شنبه در شورای 
اداری این شهرستان معرفی شد.  در این جلسه، محمد 
جواد فالحی به عنوان فرماندار ویژه طبس معرفی 
طبس،  فرمانداری  سرپرست  خلیلی  خدمات  از  و 
قدردانی شد. فالحی، پیش از این در سمت های 
کارشناس برنامه ریزی فرمانداری درمیان، بخشدار 
مرکزی شهرستان سربیشه، معاون سیاسی اجتماعی 
فرمانداری سربیشه، سرپرست فرمانداری و فرماندار 

شهرستان سربیشه اشتغال داشته است . 

رعایت بی طرفی در انتخابات و مشارکت 
حداکثری در دستور کار مدیران است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست 
معرفی  با  همراه  طبس  شهرستان  اداری  شورای 
فرماندار جدید این شهرستان گفت: سال انتخابات 
است و در این سال تمامی دستگاه ها و مسئوالن 
اجرایی باید تالش کنند که بر محوریت قانون و 
رعایت بی طرفی زمینه حضور و مشارکت حداکثری 

مردم را فراهم کنند.
 خوش خبر افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی حق 
استفاده از اموال دولتی برای حمایت از یک نامزد را 

ندارند و این موضوع رصد می شود و با کسی که قانون 
را زیر پا بگذارد برخورد خواهیم کرد. وی تصریح کرد: 
به کسی اجازه نمی دهیم که حیثیت نظام و مسئوالن 
اجرایی انتخابات را به بازی بگیرد و امیدوارم همه 
مسئوالن این حساسیت را درک کنند.رئیس ستاد 

با فعالیت هایمان بدون  انتخابات استان اظهارکرد: 
انتخابات  نامزدی خاص به استقبال  از  جانب داری 
مجلس شورای اسالمی در سال جاری برویم که 
مردم با انتخابشان سرنوشت خود را رقم بزنند. وی 

گفت: در حوزه سخت افزاری و ایجاد زمینه ها برای 
اینکه همه بتوانند پای صندوق های رأی بیایند ستاد 
انتخابات استان، فرمانداران و بخشداران بستر را فراهم 
خواهند ساخت.خوش خبر افزود: با تمام تالش قانون را 
نصب العین خودمان قرار دهیم که کسی از امکاناتی 

که در اختیار ماست و ما موظف به پاسداری از اموال 
عمومی هستیم که این هم یک از اصول مدیریت 

اسالمی است، سوء استفاده نکند.
انتصاب »محمد جواد  به  اشاره  با   وی همچنین 

فالحی« به عنوان فرماندار ویژه طبس گفت: ایشان 
از نیروهای با تجربه در ستاد استانداری و وزارت کشور 
است و کارشان را از کارشناسی در حوزه های  گوناگون 
سیاسی، امنیتی، اجتماعی و عمرانی شروع کرده اند. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارادامه داد: 
فالحی دارای تجربه مفید برای شهرستانی است که 
دارای ویژگی ها و استعدادی خاص است و امیدواریم 

در این مسئولیت جدید توفیق داشته باشند.
وجود  گردشگری،  ظرفیت  کرد:  بیان  وی   
منابع معادن غنی و توسعه کشاورزی در بخش 
ظرفیت های  جمله  از  دامپروری  و  صیفی جات 
شهرستان طبس است. خوش خبر گفت: فرماندار 
طبس نهایت تالش خود را در روی این موضوعات 
متمرکز خواهند کرد چون دارای برنامه هستند و با 

برنامه امور را پیش خواهند برد.
بدنه  در  که  کسانی  چه  همه،  از  افزود:  وی 
دستگاه های اجرایی هستند و عزیزانی که دغدغه 
اسالم و ایران را دارند می خواهیم که عنایت داشته 
باشند و با آقای فالحی همکاری کنند که بتوانیم در 
کنار هم برنامه توسعه ای استان و به ویژه شهرستان 
طبس را به پیش ببریم.  وی سیاست استان را کار، 

تالش، دوندگی و توزیع عادالنه امکانات و ایجاد 
همدلی و هم افزایی بین همه نیروهایی که در استان 
حضور دارند، اعالم و تاکید کرد که باید بتوانیم با 
این هم افزایی زمینه توسعه استان و به خصوص 

شهرستان طبس را فراهم آوریم. 
وی با تقدیر از فعالیت های »علیرضا خلیلی« به 
گفت:  طبس  ویژه  فرمانداری  سرپرست  عنوان 
که  آقای طالئی مقدم  از  دانم  می  اینجا الزم  در 
مسئولیت فرمانداری ویژه طبس را داشتند تشکر کنم 
و هر کسی در نظام اسالمی باعث کار خیر و نیک و 
کار بی منت باشد، شایسته قدردانی است. خوش خبر 
اظهار  کرد: در وهله اول که استکبار جهانی جنگ 
اقتصادی تمام عیار را علیه نظام اسالمی ما شروع 
کرده نیازمند اتحاد و همدلی هستیم و با این اتحاد 
و بهره گیری از ظرفیت های داخلی و مقاومت این 
توطئه ها را خنثی خواهیم کرد. وی گفت: مسئولیت 
در نظام اسالمی یک امانت و فرصتی برای خدمت 
یک  واقع  در  و  بی منت  خدمت  هم  آن  و  است 
امتحان است که از زمانی که ما مسئولیت را عهده دار 
می شویم چگونه از این فرصت استفاده و به مردم در 

چارچوب وظایف مان خدمت کنیم.

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: متاسفانه 
طرح محرومیت زدایی نهبندان به مرور از جداول 
اعتبارات کالن استان حذف شد که با پیگیری های 
انجام شده دوباره احیا شد اما محرومیت زدایی از این 
شهرستان نیازمند بودجه ویژه و کار جهادی است.به 
گزارش تسنیم، افضلی در سفر به نهبندان از بیمارستان 
شهید آتشدست  و طرح های بهداشتی در حال ساخت 
این مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت 

و مسائل این پروژه قرار گرفت.
وی در حاشیه بازدید از این بیمارستان گفت: در راستای 
ارتقای پوشش بهداشت و درمان در شهرستان نهبندان 
اقدامات زیادی در سال های گذشته انجام شده است.
وی بیان کرد: اخذ مجوز ارتقای ظرفیت بیمارستان 
شهید آتشدست نهبندان از ۳۲ تخت به ۹۵ تخت فعال 

بیمارستانی، اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مجتمع 
آموزش عالی نهبندان، اخذ مجوز تخصیص دستگاه 
سی تی اسکن به بیمارستان نهبندان و در اولویت 
قرارگیری این دستگاه در لیست وزارت بهداشت  از 
جمله اقدامات صورت گرفته است.افضلی افزود: با 
ساخت مرکز سی تی اسکن بیمارستان نهبندان و 
تجهیز آن بالغ بر ۴۰ درصد از اعزام بیماران به خارج از 

شهرستان نهبندان کاهش خواهد یافت.
 اخذ دستور اختصاص 3 دستگاه

 آمبوالنس برای نهبندان
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: اخذ اعتبار برای 
ساخت اورژانس بیمارستان نهبندان، پیگیری از طریق 
سازمان تامین اجتماعی جهت ساخت بیمارستان تامین 
اجتماعی در این شهرستان، اخذ دستور و تهیه بسیاری 
بیمارستانی  امکانات  و  بهداشتی  نیازمندی های  از 
شهرستان و اخذ دستور اختصاص ۳ دستگاه آمبوالنس 
برای شهرستان که یک دستگاه در آذر ۹۵ تحویل 
شد و دو دستگاه در لیست تحویلی وزارت بهداشت در 
نخستین تحویل آمبوالنس کشور قرار دارد نیز از دیگر 
اقدامات انجام شده است.وی در ادامه سفر به نهبندان 
از مجتمع پرورش شتر  این شهرستان نیز بازدید کرد.

نهبندان 10 درصد جمعیت
 شتر کشور را دارد

افضلی بیان کرد: نهبندان با دارا بودن ۱۷ هزار نفر شتر 
یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت شتر کشور به عنوان 

قطب پرورش شتر استان و یکی از محل های پرورش 
این دام در کشور محسوب می شود.وی گفت: باید در 
جهت تکمیل زنجیره تولید در این بخش تالش های 
زیادی انجام شود و در حال حاضر روزانه ۵ تن شیر 
شتر و ساالنه ۲ هزار و ۴۰۰ تن گوشت شتر در نهبندان 
تولید می شود که با راه اندازی مراکز فرآوری و بسته 
بندی این محصوالت می توان زمینه توسعه این بخش 
و صادرات محصوالت را فراهم آورد. وی  تصریح 
کرد: سرمایه گذاری در زمینه های ساخت مرکز تولید 
شیرخشک از شیر شتر، بسته بندی شیر شتر و استفاده 
از پشم شتر می تواند در تکمیل این زنجیره موثر باشد 
که در سال های اخیر شاهد توسعه تحقیقات علمی و 

سرمایه گذاری خصوصی در این بخش بوده ایم.

  مشکل آنتن دهی تلفن همراه 
در روستاهای شهرستان نهبندان

رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین با حضور 
در روستای گوجیکه در جمع مردم این روستا گفت: 
مشکالت مطرح شده در این جلسه از طرف مردم 
در جهت رفع آنها چاره اندیشی می شود.وی با اشاره 
و ۷  روستا  این  در  کرد:  بیان  روستا  به مشکالت 
روستای مجاور مشکل آنتن دهی تلفن همراه وجود 
دارد که در این راستا مکاتبات و پیگیری های زیادی 
و  ارتباطات  اداره کل  و  ارتباطات  وزارت  در سطح 
فناوری اطالعات استان انجام شده است.افضلی اظهار 
کرد: موضوع تحت پیگیری قرار خواهد گرفت تا این 

مشکل هرچه زودتر مرتفع شود.

 احیای مجدد طرح محرومیت زدایی
 از سربیشه و نهبندان

نماینده مردم در مجلس با اشاره به برنامه زمان بندی 
داده شده از سوی اداره کل ارتباطات استان اظهار 
داشت: تا پایان شهریور سال جاری باید موضوع آنتن 
دهی تلفن همراه و همچنین اینترنت در اکثر مناطق 
برسد.رئیس مجمع  به حد مطلوب  انتخابیه  حوزه 
نمایندگان استان در این جلسه با اشاره به اقدامات 
مذاکرات  اسالمی،  شورای  مجلس  در  شده  انجام 
حضوری با وزاری مختلف و مسئولین باالدستی کشور 
و همچنین مکاتبات با آنها اظهار داشت: در سال های 
اخیر شهرستان های نهبندان و سربیشه مورد توجه 
مسئولین رده باالی کشور در جهت محرومیت زدایی 
قرار گرفته است.افضلی ادامه داد: در سفر مقام معظم 
رهبری به نهبندان در سال ۷۸ مقرر شد در قالب یک 
برنامه ۱۰ ساله با تزریق ۶۰ میلیارد تومان در راستای 
محرومیت زدایی از منطقه اقدام شود اما متاسفانه این 
طرح به مرور از جداول اعتبارات کالن استان حذف 
شد و اعتبار آن نیز تخصیص داده نشده و بیش از ۷۰ 
درصد آن اجرایی نشد و انگار بحث محرومیت زدایی 
از سربیشه و نهبندان در سطح ملی فراموش شده بود.

وی افزود: از سال ۹۵ و در مجلس شورای اسالمی 
پیگیری های متعدد انجام شد و خوشبختانه این طرح 
مجددا احیا شده و در دو سال گذشته در مجموع ۳۰ 

میلیارد تومان به دو شهرستان در قالب طرح توسعه و 
مضاف بر بودجه های استانی تزریق شده است. وی  
گفت: این مبالغ ناچیز بوده و برای محرومیت زدایی 
از منطقه نیازمند بودجه ویژه و کار جهادی هستیم 
که برای اختصاص بودجه ویژه نیز مکاتباتی شده 
و پیشرفت هایی حاصل شده و در زمینه کارجهادی 
نیز بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و قرارگاه پیشرفت و 
آیادانی را با مذاکرات در سطح باال توانسته ایم به منطقه 
آورده و امیدواریم با شروع فاز اجرایی این نهادها و 
تزریق بودجه شاهد شکوفایی اقتصادی و رفع نسبی 
محرومیت در منطقه باشیم. افضلی گفت: کمبود آب 
در روستا و عدم پوشش شبکه های دیجیتال در این 
روستا از مشکالت اصلی مردم منطقه است که در این 
زمینه با پیگیری های انجام شده و قول های که داده 

شده این مشکل تا پایان تیر برطرف می شود. 
وی  همچنین عنوان کرد: در زمینه پوشش دیجیتال 
در دو شهرستان به نسبت استان و کشور شاهد 
ضریب  حاضر  حال  در  و  هستیم  عقب ماندگی 
ریاست  که  است  درصد  نهبندان ۶۲  در  پوشش 
سازمان صدا و سیما قول مساعد دادند تا پایان سال 
۹۸ این ضریب به ۹۰ درصد برسد. افضلی بیان کرد: 
با پیشنهاد به وزیر کشاورزی و پیگیری زیاد موفق 
شدیم مجوز واردات دام داشتی و مولد از کشورهای 
ارز ۴۲۰۰  تخصیص  با  خود  مرزهای  از  همسایه 
تومانی بگیریم که با اجرای این طرح می توان زمینه 

اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم کرد.

اعزام ۲۵۰۰ نفر در قالب ۱۷ کاروان حج تمتع
امین جم- صبح دیروز نشست خبری مدیر حج و 
زیارت با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.نوفرستی 
با بیان اینکه پرواز های حج تمتع از فرودگاه بیرجند 
انجام خواهد شد ، عنوان کرد : ۲۵۰۰ زائر و عوامل 
در قالب ۱۷ کاروان از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ تیر جاری 
به مدینه اعزام خواهند شد.نوفرستی با بیان اینکه 
تعداد زائران رشد ۱۷ درصدی داشته است ، گفت 
: از میان ۱۷ کاروان امسال ، ۲ کاروان اهل تسنن 
بوده و همچنین پرواز یک کاروان از مشهد نیز از 
بیرجند انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه میانگین 
سنی زائران امسال حدود ۵۵ سال است و از این 
جهت عمره زائران مسن هستند ، ادامه داد: به همین 
جهت با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و جلسات 
آموزشی کاربردی برای زائران برگزار می شود که 
برای هرکاروان ۱۰ جلسه است که ۳ جلسه آن نیز 

در مکه و مدینه برگزار خواهد شد.

برگشت زائران از ۴ شهریور
مدیر حج و زیارت با اشاره به اینکه همایش هایی نیز 
برای افزایش آمادگی زائران و اطالعات آنان برگزار 
شده است، گفت : این همایش ها در شهرهای بیرجند، 
قاین، فردوس، طبس، سرییشه ، سرایان برگزار شده 
است.نوفرستی تاریخ برگشت زائران را از ۴ تا ۸ شهریور 
اعالم و اظهار کرد: زائران باید توجه داشته باشند در 
صورتی که بخواهند در زمان برگشت مراسم استقبال 
یا ... برگزار کنند ، با فاصله زمانی دوروز بعد از تاریخ 
اعالمی توسط کاروان برنامه ریزی کنند تا مسایلی 
مانند تاخیر و ... خللی در برنامه هایشان ایجاد نکند.

وی اظهار کرد: برای بدرقه ی زائران هر کاروان، محل 
مخصوصی تدارک دیده است و مردم باید از حصور 

در فرودگاه اجتناب کنند اما برای حضور در استقبال از 
زائران مشکلی وجود ندارد.

 جمع آوری 100 میلیون تومان
 برای سیل زدگان

مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه طبق روال 
سال های گذشته امسال نیز زائران بخشی از هزینه 
ی ولیمه ی خود را صرف سیل زدگان خواهند 
کرد ، گفت: زائران و کارگزاران مجموعا مبلغ ۱۰۰ 
میلیون جمع آوری کرده اند که مبالغ و هدایا در 
 ۱۹ اینکه  بیان  با  است.نوفرستی  افزایش  حال 
دستگاه در برگزاری حج تمتع با حج و زیارت استان 
همکاری می کنند ، افزود: ازدیگر اقداماتی که از 
استان خراسان جنوبی کلید خورد، تحویل و دریافت 
پستی وسایل زائران است که برای سهولت کار 

زائران انجام گرفته است.وی با بیان اینکه داروهای 
در  باید  زائران  که  است  اعالم شده  نیز  ممنوعه 
این باره دقت بسیاری داشته باشند ، تصریح کرد: 
زائران درصورت نیاز می توانند با هماهنگی پزشک 
کاروان و دریافت برگه تایید شده، نسخه داروی 
خود را داشته باشند تا در سفر به مشکلی برنخورند.

مدیر حج و زیارت با اشاره به اینکه عوارض خروج 
از کشور باید الکترونیکی پرداخت شود و امکان 
پرداخت حضوری و نقدی وجود ندارد، اظهار کرد: 
عزیزان می توانند با ورود به سایت سازمان مالیاتی 

کشور برای پرداخت عوارض اقدام کنند.

شروع ثبت نام زائران اربعین از روز عرفه
نوفرستی در پایان با اشاره به اینکه از روز عرفه ثبت 
نام زائران اربعین شروع خواهد شد، ادامه داد: افرادی 

که قصد این سفر زیارتی را دارند، هرچه زودتر  برای 
دریافت پاسپورت خود اقدام نمایند تا بعدا مشکلی 
ایجاد نشود.وی همچنین به کاروان های آزادبر و 
مشکالت متعددی که گریبان گیر آن است اشاره 
کرد و گفت: تقاضا  می کنیم مردم در این زمینه 
با هوشمندی کامل و از طریق کاروان ها و شرکت 
های زیارتی معتبر اقدام نمایند تا بعدا متضرر نشوند.

سرنوشت دام در انتظار گندم ها

 مهر-نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه دشمن با 
همان برنامه و توطئه ای که دام را از مرز خارج کرد، در 
مورد گندم هم ورود کرده است، گفت: دولت و مجلس 
باید پاسخگو باشند. حجت االسالم عبادی صبح شنبه 
در دیدار با ائمه جمعه استان اظهار کردهرچند امسال 
افزایش تولید در زمینه گندم داشته ایم اما آمار سیلوها 
خیلی متفاوت است. وی با بیان اینکه دشمنان درصدد 
هستند گندم هایی که به موقع و با تطمیع ازطریق 
دالل ها خریداری کرده را از مرز خارج کنند، افزود: 
دولت و مجلس باید پاسخگو باشند در این شرایط 
چه کاری انجام داده است؟ ایشان همچنین با تأکید 
بر اینکه شرط شکست این توطئه ها اقدام با طرح 
و برنامه است، بیان کرد: درزمان حاضر این امت به 
وسیله ائمه جمعه اداره می شوند آن هم با دست خالی 
و حتی ائمه جمعه باید پاسخگوی امور اجرایی نیز 
باشند. عبادی همچنین به بی شرمی های دشمن در 
مسئله برجام اشاره کرد و گفت: چقدر اینها پررو هستند 

و چقدر عوامل داخلی نیز خودباخته هستند.

ارسال بیش از 29 هزار اظهارنامه 
مالیاتی توسط فعاالن اقتصادی

ایسنا-مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:  
خرداد سال جاری ۲۹ هزار و ۳۸ اظهارنامه در منبع 
مشاغل از سوی فعاالن اقتصادی استان از طریق 
سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است 
که نسبت به آمار مشابه سال گذشته ۸.۹۳ درصد رشد 
داشته است که این نشان از اعتماد مودیان به نظام 
مالیاتی کشور دارد. نباتی اظهار کرد: اصناف و بازاریان 
در دوران مبارزات انقالبی و در صحنه های حماسی و 
اقتصادی تا به امروز با جدیت و تالش خستگی ناپذیر 
خود، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده اند.وی 
افزود: در خرداد هر سال اصناف و بازاریان در ارائه 
اظهارنامه مالیاتی و مساعدت با ادارات امور مالیاتی در 
شفاف سازی مبادالت اقتصادی و پیشگیری از هرگونه 
فرار مالیاتی، نقش موثر خود را به اثبات می رسانند. 
وی ادامه داد: طی خرداد سال جاری ۲۹ هزار و ۳۸ 
اظهارنامه در منبع مشاغل از سوی فعاالن اقتصادی 
استان از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور 
ارسال شده است که نسبت به آمار مشابه سال گذشته 
۸.۹۳ درصد رشد داشته است که این نشان از اعتماد 

مودیان به نظام مالیاتی کشور دارد.

 مبارزه با سوسک پوستخوار کاج در 
بوستان جنگلی بیرجند

کاج  پوستخوار  سوسک  آفت  با  صداوسیما-مبارزه 
در ۱۳ هکتار از بوستان جنگلی بیرجند انجام شد. 
معاون حفاظت وامور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گفت: برای مبارزه با این آفت 
تله فرمون جنسی از اول تیر بر روی درختان کاج 
این بوستان نصب شد و تا کنون جمعیت زیادی از 
حشرات بالغ این آفت به دام افتادند.باقرپور با بیان 
اینکه سوسک پوستخوار داخل تنه درخت فعالیت دارد 
و نمی توان از سمپاشی برای مبارزه با آن استفاده 
کرد، افزود: پرواز سوسک ها از خرداد آغاز و تا اوایل 
شهریور ادامه دارد که تالش می شود با نصب تله ها 
در این بازه زمانی و شکار حشرات نر بالغ، جمعیت 
حشرات را کنترل و در نتیجه از افزایش خسارت به 
درختان جلوگیری کنیم.وی اعتبار هزینه شده برای 
این طرح را ۱۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعالم 
منابع  کل  اداره  اراضی  وامور  حفاظت  کرد.معاون 
طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به خشکسالی 
های پیاپی و ضعیف شدن گونه های گیاهی استان 
گفت: اگر چه درخت کاج از گونه های مقاوم است 
اما خشکسالی طوالنی مدت و بافت خاک بوستان 
جنگلی بیرجند سبب شده است تا آفات ثانویه از این 
ضعف استفاده و به درختان حمله کنند.باقر پور افزود: 
بر  کاج، عالوه  پوستخوار  آفت خطرناک سوسک 
خسارت مستقیم به درختان کاج می تواند در صورت 
کنترل نشدن، هر ساله سبب قطع تعداد زیادی از 

درختان کاج در عرصه های جنگلی شود.

افزایش 18 درصدی والدت در روستاها

والدت های روستایی در سه ماه گذشته در خراسان 
یافت.به گزارش صدا و  افزایش  جنوبی ۱۸ درصد 
سیما، سرپرست اداره کل ثبت احوال گفت: در این 
مدت هزار و ۴۰۶ نوزاد در مناطق روستایی متولد 
شدند که این رقم در مدت مشابه پارسال هزار و ۱۹۲ 
نفر بود.مهرآور  افزود: همچنین دو هزار و ۶۶۰ واقعه 
والدت در این مدت در مناطق شهری استان ثبت 
گروه سنی  در  فرزندآوری  بیشترین  شد.وی گفت: 
در  واقع  مادران  آن  از  بعد  و  ساله  مادران ۲۹-۲۵ 
گروه سنی ۳۰-۳۴ ساله  قرار دارند.در سه ماه گذشته 
۴ هزار و ۶۶ نوازد در خراسان جنوبی متولد شدند

کشف 10 هزار قرص غیر مجاز  در نهبندان

 مأموران انتظامی شهرستان نهبندان ۱۰ هزار قرص 
اتوبوس کشف کردند.  از یک دستگاه  را  غیرمجاز 
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: این تعداد 
قرص غیرمجاز را مأموران انتظامی ایست و بازرسی 
سهل آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری از یک 
دستگاه کشف کردند.سرهنگ رحیمی افزود: در این 
برای  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  متهم  رابطه ۲ 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

۴01 طرح اشتغال کمیته امداد در 
خراسان جنوبی اجرا شد

 ایرنا - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
۴۰۱ طرح خوداشتغالی و مشاغل خانگی در سه ماه 
نخست امسال برای مددجویان زیر پوشش این نهاد 
اجرا شد که از این تعداد ۳۳۶ طرح از محل منابع بانکی 
و ۶۵ طرح از منابع امدادی تسهیالت دریافت کردند. 
سلم آبادی با اشاره به پرداخت ۱۵ میلیارد و هفت 
میلیون تومان تسهیالت برای طرح های خوداشتغالی 
و مشاغل خانگی اضافه کرد: از این تعداد ۲۸۴ طرح در 
روستاها با اعتبار ۸۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال و ۱۱۷ 
طرح در شهر با اعتبار ۲۸ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال 
اجرا شده است. وی از اجرای ۱۰۱ طرح اشتغال توسط 
مجریان زن خبر داد و گفت: ۳۰۰ طرح نیز از ابتدای 
امسال توسط مجریان مرد در استان اجرا شده است.

مشارکت موسسه خیریه مهر گیتی در 
ساخت دو آموزشگاه

ساخت ۲۱  در  گیتی  مهر  خیریه  غالمی-موسسه 
بیرجند و طبس  کالس درس در شهرستان های 
مشارکت می نماید. به گزارش آوا به نقل از روابط 
عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان، بیکی از 
مشارکت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومانی  این 
موسسه خیریه خبر داد. مدیر کل نوسازی مدارس 
افزود: با مشارکت رقم مذکور دو پروژه در دست اجرای 
این اداره کل که با کمبود اعتبار مواجه بودتکمیل، و 
امید می رود با مشارکت این موسسه در مهر سال 
جاری تکمیل و پذیرای دانش آموزان  عزیز گردد. 
وی اولین مشارکت از تعهدات مذکور را در مدرسه 
۱۲ کالسه مسکن مهر شماره ۲، طبس گلشن با 
متراژ ۱۷۲۷ مترمربع زیربنا دانست که مقرر گردید 
یک میلیارد تومان از هزینه ساخت این آموزشگاه را 
خیر پروژه تامین و هزینه نماید. وی خاطر نشان کرد: 
دومین مشارکت در دو ساختمان آموزشی ۶ کالسه 
و ۳ کالسه حاجی آباد بیرجندبا زیربنای جمعا ۹۷۰ 
مترمربع بوده که این موسسه متعهد گردید ۸۰۰میلیون 
تومان از هزینه های این مدرسه را  پرداخت نموده و 
تامین خواهد شد. دولتی  از محل  اعتبارات  مابقی 
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خانه معدن، صدای معادن و صنایع معدنی استان
مواد معدنی در حقیقت مانند خون در رگ های صنایع 
جاریست و ایجاد اختالل در فعالیت های این حوزه به 
معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف آنها 
خواهد بود. معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری 
از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال 
مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور 
نقش بسزایی دارد. بسیاری از فعالیت های اقتصادی به مواد 
معدنی وابسته اند و صنایع معدنی به عنوان اولین بخش در 
زنجیره تامین سایر صنایع می باشند. بخش معدن و صنایع 
معدنی در اقتصاد کشور، جایگاه ویژه ای دارد. به رغم وجود 
منابع غنی و متنوع معدنی در کشور میزان بهره برداری از 
این منابع محدود است. درصورتی که امکان توسعه اکتشاف 
بیشتر معادن فراهم شود منجر به رشد صنایع فرآوری شده 
با ارزش افزوده باال گردیده و این بخش می تواند سهم 
متنابهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته و  صادرات 
غیر نفتی قابل توجهی را به خود اختصاص داده و از این 

طریق بخشی از منابع ارزی کشور تامین می گردد.
توسعه بخش معدن، منافع بسیاری چه به صورت مستقیم 
)باال بردن سهم معدن در تولید ناخالص  ملی( و چه به 
صورت غیرمستقیم )اشتغال زایی، توسعه در مناطق کمتر 

توسعه یافته، ممانعت از مهاجرت و…( به همراه دارد.
عملکرد بخش معدن در سال های اخیر نشان داده است که 
این بخش در ارتباط با بحران مالی غرب و یا تحریم ها، کمتر 
دستخوش تغییرات شده است، لذا بخش معدن می تواند به 

عنوان یک حرکت عظیم در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.
خانه معدن ایران در اواخر سال ۱۳۸۱ در راستای هماهنگی 
امور حرفه ای و گسترش و ارتقای سطح عملیات معدنی، 
صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور و مطابق 

بند “ک” از ماده )۵( قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
 جمهوری اسالمی ایران در اتاق بازرگانی به ثبت رسیده است.
در استان خراسان جنوبی نیز اولین دوره فعالیت خانه معدن 
استان با برگزاری انتخابات در سال ۱۳94 آغاز گردیده و 
پس از سه سال فعالیت که عمدتا صرف شکل گیری 
ساختار گردیده بود، دومین هیئت مدیره خانه معدن استان 
در پاییز 97 انتخاب گردیدند. دومین دوره هیئت مدیره خانه 
معدن که متشکل از اعضای باتجربه معدنکاری استان و 
همچنین جوانان فعال و خوشفکر می باشند در مدت کوتاه 
فعالیت خود توانسته اند با بهره گیری از تمام توان خود در 
راستای حل مشکالت معدنکاران استان گام های اساسی 

و موثری بردارند. 
هیئت مدیره خانه معدن استان تاکنون با ارتباط با بخش 
 دولتی، تصمیم سازان و دیگر بازیگران صنعت معدنکاری ، 
نقش میانجی گری و تسهیل گری خود را به عنوان یک 
تشکل باالدستی ایفا نموده و در جهت بهبود فضای کسب و 
کارهای معدنی کشور تالش می نماید. تحقق توسعه و رشد 
بخش معدن و صنایع معدنی  استان، بهبود فضای کسب و 
کار و سرمایه گذاری در  استان، ترویج نگاه معدنکاری سبز، 
حمایت از کارآفرینان و آموزش فعاالن این بخش از چشم 

اندازهای خانه معدن استان است.
با هماهنگی به عمل آمده و مساعدت  این راستا و  در 
به  توجه  با  و  معتمدیان  آقای  جناب  محترم  استاندار 
اهتمام ایشان به توسعه بخش معدن به عنوان یکی از 
دیداری  و  استان، جلسه  اقتصادی  توسعه  پیشران های 
برگزار  استان  معدن  خانه  مدیره  هیئت  اعضای  با  را 
کرده و با صبر، حوصله و سعه صدر پای صحبت ها و 
رهنمودهایی  و  نشسته  استان  معدنکاران  درد دل های 

داشتند. بیان  موجود  مشکالت  از  رفت  برون  جهت   را 
در ادامه پیگیری مطالبات و مشکالت معدنکاران ، اعضای 
هیئت مدیره به حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و 
امام جمعه بیرجند جناب حجت االسالم و المسلمین آیت 
ا... عبادی رفته و ضمن دیدار با ایشان و بیان مشکالت 
 معدنکاران استان، از بیانات و رهنمودهای ایشان بهره جستند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی 
بخش معدن استان مقصد بعدی اعضای هیئت مدیره 
جهت پیگیری مشکالت و خواسته های معدنکاران استان 
بوده است. در این راستا جلسات متعددی با حضور جناب 
مهندس شهرکی ریاست محترم سازمان صمت استان 
برگزار گردید که بر خود الزم می دانیم از سعه صدر و 
سازمان  مجموعه  و  شهرکی  مهندس  جناب  همکاری 
صمت کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. بدون شک 
پیشبرد اهداف خانه معدن استان بدون اهتمام ایشان امکان 
پذیر نمی باشد.در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
با تشکیل کمیسیون معدن و کارگروه های  نیز  استان 
تخصصی  ذیل کمیسیون معدن ، با حضور معدنکاران و 
دعوت از سازمان ها و نهادها و برگزاری جلسات مستمر 
پیگیر مشکالت معدنکاران بوده است. در ادامه فعالیت خانه 
معدن استان جهت بیان مشکالت و خالء های موجود در 
قانون معادن ، از طریق مجمع نمایندگان محترم استان 
در مجلس شورای اسالی و طرح در کمیسیون معدن 
مجلس اقداماتی انجام شده که ان شاءا... در آینده اطالع 
رسانی خواهد گردید. عالوه بر این، با توجه به مشکالت 
حقوقی که معدنکاران در مراجعه به دادگاه ها با آن مواجه 
هستند با مساعدت ریاست محترم دادگستری استان، مقرر 
شده هیئت مستشاری متشکل از یکی از قضات استان و 

نمایندگانی از خانه معدن، سازمان صمت و سازمان نظام 
مهندسی معدن استان به  منظور بررسی کارشناسی و فنی 

پرونده های قضایی  استفاده گردد.
های  توانمندی  معرفی  جهت  غرفه  ساخت  و  شرکت 
معدنی استان در نمایشگاه ایران کانمین 20۱۸ و نمایشگاه 
دستاوردهای انقالب اسالمی از دیگر فعالیت های خانه 

معدن استان در مدت فعالیت خود بوده است.
ماموریت خانه معدن استان بر اساس نیازهای اعضا شکل 
گرفته است. ما می خواهیم صدای معادن و صنایع 
بر قوانین و تصمیم سازی ها  باشیم و  استان  معدنی 
اثرگذاری داشته باشیم. در همین جا از تمامی معدنکاران 
صنفی  تشکل  این  یاریگر  که  کنیم  می  دعوت  استان 
و قانونی خود بوده تا هیئت مدیره خانه معدن با پشتوانه 
حمایت همه جانبه فعاالن معدنی استان بتواند گام های 

موثری در رفع موانع تولید بردارند.
 عضویت در خانه معدن مزایای ذیل را برای معدنکاران 

محترم به همراه دارد:
۱ - دریافت مشاوره های فنی و اقتصادی

2 - کمک در حل مشکالت صنفی بخش معدن و صنایع 
معدنی استان

۳ - حمایت از فعالیت های معدنکاری در استان 
4 - شبکه سازی و ارتباط با بازیگران و فعاالن صنعت معدن

۵ - آموزش و توانمندسازی
از تمامی معدنکاران استان تقاضا می شود جهت عضویت 
در خانه معدن استان به آدرس سایت اداری، اتاق بازرگانی، 
صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند، خانه معدن استان مراجعه 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0۵6۳2400۵92 

تماس بگیرند. 

عکس:  مقامی ، اکبری

238 سری جهیزیه به زوجین جوان استان اهدا شد

حسینی- معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
این که این نهاد با تمام وجود در مناطق مرزی برای محرومیت زدایی در خدمت مردم 
است، عنوان کرد: برخالف تمام خدماتی که طی 40 سال انقالب انجام شده هنوز 
مشکالت و محرومیت هایی در استان های مرزی از جمله خراسان جنوبی دیده می 
شود که با کمک دستگاه های دولتی، علمای اهل سنت و شیعه و صاحب نفوذان 
منطقه می توانیم در کوتاه مدت شاهد توسعه باشیم. صبح دیروز مراسم اهدای 
۵۸0 سری جهیزیه به زوج های جوان با حضور مقامات استانی برگزار شد. از این 
تعداد جهیزیه که بین ۳ استان خراسان توزیع شده بود سهم خراسان جنوبی 2۳۸ 
 سری جهیزیه بود. همچنین تا پایان سال ۳ نوبت دیگر توزیع جهیزیه بین زوج های 
جوان انجام خواهد شد. سردار پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه این مراسم ضمن تبریک دهه کرامت با بیان 
این که فعالیت های قرارگاه شهید ناصری در راستای ایجاد امنیت در مناطق مرزی 
خصوصا جنوب شرق و شرق کشور از جمله خراسان جنوبی می باشد، اضافه کرد: 
معتقدیم اگر قرار است امنیت پایدار و مردمی در مناطق مرزی ایجاد کرد باید همراه 
با توسعه همه جانبه در بخش هایی همچون اشتغال، آموزش و ازدواج جوانان باشد 
و مردم هم در آن نقش داشته باشند. به گفته وی با توجه به این موضوع و درکنار 

حضور مقتدرانه نیروهای نظامی امنیت ایجاد می شود.
نقش اثرگذار آستان قدس در فعالیت های محرومیت زدایی

وی به نقش اثرگذار آستان قدس در این فعالیت ها اشاره کرد و افزود: توجه ، 
هم افزایی و تعامل خوبی بین سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی برای مسائل 
محرومیت زدایی از استان های مرزی شکل گرفته است. معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز افتخار محرومیت زدایی در مناطق 
محروم و خادمی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم نصیب مان شده است، 
خاطر نشان کرد: البته خدمات انجام شده نسبت به سطح محرومیت و مشکالت 

مرزی کم است اما در حد بضاعت با تمام دستگاه های فعال در بحث محرومیت 
زدایی اعالم آمادگی برای همکاری می کنیم. پورجمشیدیان با اشاره به این که در 
این استان با کمبود شدید آب مواجهیم و با کمک منابع طبیعی احداث بندها و احیای 
قنوات را در دست اجرا داریم، ادامه داد: در این اقدامات موضوع مذهب ، رنگ و نژاد، 
 قوم و قبیله مطرح نیست و بیشترین تالش ما برای برادران اهل سنت می باشد. 
 همچنین امیدواریم در حوزه اشتغال با کمک دولت و سایرنهادها اقدامی شود تا مردم اینجا 
 خود نیازشان را بر طرف کنند. وی همچنین قول داد: هر چه شما کمک بیاورید ما نیز به 
 همان اندازه جلو خواهیم آمد. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه درباره جهیزیه های

  اهدا شده نیز خطاب به زوجین حاضر در مراسم بیان کرد: این جهیزیه ها متعلق به 
 حضرت علی بن موسی الرضا )ع(و بخشی نیز اهدایی از طرف مقام معظم رهبری است. خوش 
به حال شما که زندگی خود را با این جهیزیه شروع می کنید و آرزو داشتم تا فرزندان 
من نیز همانند شما از این هدایا بهره مند می شدند و برکت آن نصیب شان می شد.

آغاز عملیات اجرایی احداث 600 خانه از ماه آینده
حمید برهخت مسئول محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه نیز از انجام ۳۵هزار پروژه 

عمرانی در 40 عنوان از جمله ساخت مسکن، مساجد، خانه های عالم، مراکز بهداشت 
و بیمارستان های صحرایی طی سال های 94 تا پایان 97 سخن گفت و افزود: در 
این سه سال نزدیک ۱4 هزار جهیزیه اعطا شده است. تا پایان امسال نیز در 9 استان 
۱0 هزار جهیزیه دیگر اهدا می شود. وی به احداث ۵ هزار و 2۵2 خانه بهزیستی با 
کمک سپاه اشاره کرد و گفت: سهم خراسان جنوبی 600 خانه است و از ماه آینده 
عملیات اجرایی آن شروع می شود. به گفته وی برای طرح اشتغال زایی با دام نیز 
روزگذشته جلسه ای داشتیم. در این طرح بخشی از اعتبار الزم از طریق تسهیالت 

بانکی و بخشی بالعوض تامین خواهد شد.
 وام اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاثیرگذار در ماندگاری جمعیت

استاندار نیز در این مراسم با بیان این که طی 40 سال گذشته خدمات بسیار 
ارزشمندی توسط نظام و دولت ها برای محرومیت زدایی در کشور از جمله خراسان 
جنوبی انجام گرفته است، اظهار کرد: در حوزه راه ها، قبل از انقالب 24 کیلومتر جاده 
روستایی در استان ایجاد شده بود که امروز به بیش از پنج هزار و ۳00 کیلومتر افزایش 
داشته است. معتمدیان با اشاره به این که در حوزه تامین آب شرب شهری نیز قبل 

انقالب ۱۳ میلیون متر مکعب بوده که به 72 میلیون متر مکعب در استان رسیده 
 است، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از 7۵2 روستا از نعمت آب آشامیدنی بهره مند 
هستند. به گفته وی 6۱ درصد از روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار شده اند و تا 

پایان دولت دوازدهم تمام روستاها بهره مند خواهند شد.
استاندار با اشاره به این که ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف در 
مناطق کم برخوردار از موضوعاتی است که در استان دنبال می کنیم، عنوان کرد: در 
همین راستا کمیته هماهنگی محرومیت زدایی شکل گرفت. همچنین یکی از برنامه 
های دولت رویکرد و نگاه جدید به روستاهاست که در این راستا وام اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری و فعالیت های قرارگاه های سپاه، بسیج و خاتم االنبیا )ص( و 

... تاثیرگذار بوده اند. 
معتمدیان احداث ۱0 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 9۸ را از جمله پروژه های مهم 
برای رفع محرومیت استان دانست و گفت: ایجاد اشتغال مهمترین عاملی است که 
موجب ماندگاری روستاییان می شود در همین راستا طرح پایلوت خراسان جنوبی 
به عنوان هاب منطقه ای شتر را در دستور کار قرار دادیم. به گفته وی 6 شهرستان 
امکان تولید و افزایش فرآورده های متعلق به شتر را دارند و با این روند، شاهد ایجاد 

۱0 هزار شغل خواهیم بود. 
اشتغال زایی در سال 98 با همت آستان قدس

صادقی معاون محرومیت زدایی آستان قدس نیز با بیان این که در کنار دولت و 
در سال  کرد:  خاطرنشان  دارند، هستیم،  زدایی  محرومیت  قصد  که  نهادهایی 
9۸ هم خبرهای خوبی در حوزه اشتغال برای مناطق محروم خواهیم داشت. 
وی هدیه نیز به زوجین حاضر در مراسم داد و گفت: در شهریور دو روز مهمان 
تامین  برای  هم  پورجمشیدیان  سردار  بود.  خواهید  مشهد  در  قدس  آستان 
تامین  از  نیز  استاندار  داد.  قول  این سفر  در  ها  زوج  این  ذهاب  و  ایاب  وسیله 
 مسکن برای ۱20 زوج حاضر در مراسم با تسهیالت ارزان قیمت سخن گفت. 

عکس:  حسینی

حضور تمام قد سپاه پاسداران برای محرومیت زدایی از خراسان جنوبی


