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5  همایش نكوداشت روز دهیاري در بیرجند برگزار شد5حضور تربیت بدنی در شمال شهر، بعد از 20 سال5تزریق واکسن مننژیت برای تمامی زائران حج الزامی است

عکس :  مقامی

وصول ۵۸ میلیارد تومان مالیات در استان
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زیرساخت های فکری را تقویت کنیم
صفحه  5

* مهرآیین

عاقبت قهرمان پروری
“لطفا بپرسید چه خبر است که االن 
مدت هاست هیچ خبری از فعالیت .... 
گذشته  هم چون  باز  امیدوارم  نیست 
خبرهای خوب از پروژه ها بخوانیم.” 
این روزها از این دست پیام ها زیاد به 
پیام هایی که نشان  روزنامه می رسد 
می دهد مردم از افت فعالیت های فالن 
سازمان نارضی اند. با این پیش درآمد 
استناد  تجارب گذشته  به  بدهید  اجازه 
را  نکاتی  به شهروندان محترم  کنم و 
ما خاطرات شیرینی  همه  شوم.  یادآور 
از حضور موثر و پرقدرت برخی مدیران 
پرکار در گذشته داریم، مدیرانی که در 
کسوت شهردار، استاندار، مدیرکل میراث 

فرهنگی... مشروح در صفحه 2

 

 

 

 آمریكا تحریم ها را لغو کند 
می تواند به مذاکرات برگردد

عراقچی:
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ناکامی اصالح طلبان، 
زنگ خطر برای نظام است

محمدجواد حق شناس :

خجالت  می کشیم  بگوییم 
از روحانی حمایت کردیم 

کواکبیان : 
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آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین )نوبت دوم(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 29/9۰ 
مترمربع واقع در خیابان انقالب، انقالب ۱۴ از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقي 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط مزایده دعوت می شود جهت 
دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets-birjand.ir  مراجعه نموده و پس از 
تکمیل، کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 9۸/۴/2۷ 
 - بیرجند  ابوذر- شهرداری  میدان   - بیرجند   - آدرس خراسان جنوبی  به  )ساعت ۱2/۳۰( 

دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ ۵/9۸۰/۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی قابل قبول با حداقل اعتبار ۳ ماهه و قابل تمدید در 
وجه شهرداری بیرجند و یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۶۱۰ بانک شهر به نام شهرداری بیرجند 

به همراه اسناد مزایده به شهرداری ارائه نماید.
در محل سالن جلسات  مورخ 9۸/۴/29 ساعت ۱۳  روز شنبه  جلسه کمیسیون مزایده:   

شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-۰۵۶۳22222۰۰ تماس حاصل فرمایید.

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

اجرای نمای آلومینیوم فروش ورق  09151۶55537-بلوچی

آگهـی استخـدام
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند 

جهت تکمیل کادر خود واقع در دفتر سربیشه نیاز به

 یک نفر کارشناس حسابداری )آقا( ترجیحا فوق لیسانس با ۵ سال سابقه کار 
را دارد.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1398/4/31 مدارک و رزومه کاری 
خود را تحویل دفتر مالی شرکت واقع در سجادشهر، گلستان شرقی 

نبش الله یا به صندوق پستی 441 - بیرجند ارسال نمایند. 
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن مستقیم واحد مالی به شماره 

32413990 جناب آقای رضوی تماس حاصل فرمایید. 

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

جناب آقـای کیـان مرزقربـانی 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه
 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

من لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالق
هر کس در کاستی اندوه دیگران قدمی بردارد عمرش دراز باد و خورشید مهرش تابان

 با تقدیم احترام، بی شک زبان مان قاصر است در بیان تشکر و قدردانی از خداوند بزرگ
 به خاطر یاری و موهبت صبر الهی و لطف کلیه بزرگوارانی که با همراهی شان باعث دلگرمی 
 ما شدند و با حضور در مراسم تشییع و تدفین، ترحیم و ختم پدر عزیزمان بزرگ خاندان

 مرحـوم کربالیی یـاسین قاسـمی 
و یا با نصب بنر، درج در مطبوعات، پیامک و ... باعث تسلی خاطر شدند، بدین وسیله مراتب 
تشکر و قدردانی خود را از نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت ا... عبادی و قائم 
مقام ایشان حاج آقا نوفرستی و حجت االسالم و المسلمین عبادی نماینده محترم مردم 
شریف بیرجند، درمیان، خوسف در مجلس شورای اسالمی و رؤسا و همکاران دفاتر این اعزه، 
معاون محترم نیروی انسانی ناجا ، معاون محترم توسعه منابع انسانی استانداری، اداره کل 
روابط عمومی استانداری،  معاون محترم انتظامی استان، مشاورین محترم استاندار،  فرمانداران 
محترم بیرجند، خوسف، درمیان و همکاران شان، بخشدار محترم مرکزی و شورای بخش 
 مرکزی، مدیران محترم ستادی استانداری و همکاران صمیمی استانداری و فرمانداری ها،

 استانداران محترم اسبق خراسان جنوبی )جناب آقایان مرتضوی و رشید(، مدیران محترم 
دستگاه های اجرایی استان، آموزش و پرورش، اطالعات، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  
بیمه سالمت، امور کتابخانه های استان، فنی و حرفه ای ،  ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی، 
اوقاف و امور خیریه و همراهان، رؤسای محترم، اساتید و کارکنان ارجمند دانشگاه آزاد، 
دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی، دانشکده کشاورزی، شهردار محترم بیرجند و رئیس 
و اعضای محترم شورای شهر و شهرستان بیرجند، مجمع امور صنفی بیرجند، شهردار 
محترم خوسف و همکاران شان، شورای محترم اسالمی شهر و شهرستان خوسف، مدیریت 
جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، بهزیستی، کمیته امداد، دارایی شهرستان 
خوسف و همکاران شان، اقوام و خویشان، دوستان و همشهریان عزیز بیرجند و خوسف 
خصوصا همسایه های محترم که به هر طریق ممکن با اینجانبان ابراز همدردی نمودند 

اعالم می نماییم.
 از اینکه توفیق سپاسگزاری حضوری میسر نشد، عذرخواهیم و نیکوترین دعاها را نثارتان 

می نماییم.

فرزندان مرحوم کربالیی یاسین قاسمی و سایر بستگان

اصالحیــه 
آگهی سمینار آموزش گردشگری سالمت 

اتاق بازرگانی بیرجند
 که در مورخ 98/4/1۶ چاپ گردیده

 زمان برگزاری آن به چهارشنبه 98/4/2۶  
اصالح می گردد.

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 مهندس سلیمان کاهنی
 رئیس اداره فناوری اطالعات گمرکات خراسان جنوبی
جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹۸/4/17 از ساعت 4/30 الی 

5/30 بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 
انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی

 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده کاهنی

 آیت ا...عبادی در جمع دانشجویان دوره بصیرتی خط حضرت امام:

مدیر کل امور مالیات  عنوان کرد:

صفحه  5
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نتایجاولیهکنکورارشدامروزمنتشرمیشود

ایرنا - نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شامل کارنامه اولیه از 
ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۱۷ تیرماه بر روی سایت این سازمان سنجش قرار می گیرد. دفترچه راهنمای انتخاب 

رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد نیز امروز منتشر می شود.

کواکبیان:خجالتمیکشیم
بگوییمازروحانیحمایتکردیم

کواکبیان گفت: زمانی ما برای حمایت از روحانی شب و 
روز نداشتیم اما حاال خجالت می کشیم بگوییم حمایت 
کردیم ، ما با اصالح طلبی که بخواهد لزوما با دولت 

زلفش گره بخورد الزم نیست هماهنگ باشیم.

روحانیوظریفدیگرنمیتوانند
برایحفظبرجاممقاومتکنند

جالل میرزایی گفت: اگر اروپایی ها همین تعلل را ادامه 
دهند به نظر می رسد که دولت روحانی و وزیر خارجه 
در موقعیت دشواری برای حفظ برجام قرار می گیرند و 

بیش از این نمی توانند مقاومت کنند.

ناکامیاصالحطلباندرانتخابات
آیندهزنگخطربراینظاماست

احتمالی  ناکامی  گفت:  شناس  حق  محمدجواد 
طیف  این  شکست   آتی  انتخابات  در  اصالح طلبان 
قلمداد نخواهد شد. در واقع اگر مردم برای رای دادن 
نیایند، زنگ خطری جدی است که اصل مردم ساالری، 
جایگاه انتخابات و رای و همچنین بحث جمهوریت 
می دهد. قرار  پرسش  مورد  جدی  طور  به  را  نظام 

آشنا:آنهاکهبهتانمیزدند
وهوارمیکشیدندکجاهستند؟

توییتر  در  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  حسام الدین 
خود نوشت: آن ها که دیروز بهتان می زدند و هوار 
می کشیدند که »دولت همه توان هسته ای کشور را 
به باد داد« امروز کجا هستند که ببینند ایران با چه 
سرعت و کیفیتی می تواند توان غنی سازی و تولید 

آب سنگین خود را احیا کند. 

واکنشنتانیاهوبهگامدوم
کاهشتعهداتبرجامیایران

غنی سازی  افزایش سطح  برای  ایران  اقدام  نتانیاهو 
را »گامی خیلی خطرناک« توصیف و از سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان خواست تا تحریم های ایران 

به طور خودکار بازگردد.

اولینواکنششریعتمداریبهماجرای
دامادش؛بهکسیباجنخواهمداد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در اولین واکنش خود 
درباره »هادی رضوی« گفت: اگر دامادم خطایی کرده 
باید با او برخورد شود. اگر کسانی فکر می کنند که حتی 
بچه مرا در جلوی چشمم ذبح کنند، من باج می دهم، 

بدانند که من به کسی باج نخواهم داد.

آخرینخبرهاازواریز
سودسهامعدالت

با  کرد:  اعالم  خصوصی سازی  سازمان  تسنیم- 
پرداخت مبلغ ۱۶۲۰ میلیارد ریال سود سهام عدالت 
مشمولین مربوط به کارکنان دستگاه های اجرایی 
و بازنشستگان در دو بانک ملت و رفاه کارگران، 
توزیع سود عملکرد سال ۱۳۹۶ مجامع شرکت های 

سرمایه پذیر به پایان رسید.

فراخوانمشموالنکاردانی،
دیپلموزیردیپلم

ایلنا- سازمان وظیفه عمومی ناجاکلیه مشموالن دارای 
مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال جاری دریافت 

کرده اند را به خدمت سربازی فراخواند.

دالردوبارهبهکانال
13هزارتومانبازگشت

 تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانک ها با افزایش 
۱۰۰ تومانی نسبت به روز شنبه ۱۳ هزار تومان تعیین 
شد این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و 

۹۰۰ تومان خریداری کردند.

گامیدیگردرمسیر
ادغامبانکهاینظامی

مهر- ادغام بانک های نظامی با برنامه ریزی  بانک 
مرکزی در حال پیشرفت است و به زودی پس از 
برگزاری مجامع فوق العاده این بانک ها، زمینه برای 

تغییر تابلوهای شعب نیز فراهم خواهد شد.

بازگشت۵۷میلیاردتومان
ازحقوقهاینامتعارفبهخزانه

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در مجموع با 
 توجه به گزارش های اول و دوم و سوم این دیوان ، 
حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق های 
گفت:  آذر  عادل  برگرداندیم.  خزانه  به  را  نامتعارف 
تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و 

برخی ها هم به زندان رفتند.

تقلبپیشرفتهوعجیب
درکنکورسراسری

برنا- بیست و یک دانش آموز غیر بومی در شهرستان 
ثالث باباجانی به علت همراه داشتن ابزار پیشرفته 
تقلب همچون هندزفری، مچ بند، ساعت هوشمند و 
خودکار دوربین دار، در جلسه کنکورشناسایی و تحویل 

مقامات دادستانی و امنیتی شدند.

دستوربانکمرکزیبهبانکها
دربارهوامازدواج

بانکی  شبکه  به  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک 
بعد  آنها  عقد  تاریخ  که  هایی  زوج  به  کرد،  ابالغ 
تاکنون  و  است   ۱۳۹۶ سال  ماه  فروردین  اول  از 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، با 
یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود.

در این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ابالغ 
بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل 
کشور به منظور حمایت از ازدواج جوانان، از محل 
به  بانکی،  نظام  الحسنه  قرض  جاری  و  پس انداز 
زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱۳۹۶.۱.۱ است 
اولویت  با  اند،  نکرده  دریافت  ازدواج  وام  تاکنون  و 
نخست و با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با دوره 
بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، 
شود. پرداخت  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 

دستورالعملجدیدپرداخت
وامتولیدابالغشد

ایسنا- بانک مرکزی در بخشنامه ای، دستورالعمل 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط سال ۱۳۹۸ را 
به شبکه بانکی ابالغ کرد که بر این اساس بانک ها و 
مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیالت یا موارد امهال 
مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک 
ماه موافقت کنند یا دالیل مخالفت خود را همراه با 
مستندات به هیئت خبرگان قانون رفع موانع تولید 

ارجاع کنند.

افزایشوامخریدخانهمنتفیشد!
ایسنا- طرح بانک مسکن برای تعیین سقف تسهیالت 
خرید مسکن بسته به توانایی بازپرداخت افراد، قرار 
بود در شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما وزیر راه 
و شهرسازی گفته که سقف وام خرید مسکن افزایش 

نخواهد یافت.

ابالغمجوزاقامتپنجسالهبهاتباع
خارجیسرمایهگذاردرایران

ایسنا- اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت وزیران در 
خصوص اعطای مجوز اقامت پنج  ساله به اتباع خارجی 

سرمایه گذار در ایران را ابالغ کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به ماده 4۷ 
قانون محاسبات کشور مبنی بر دادن مهلت به 
افراد دارای دیون دولتی اشاره و اظهار کرد: برای 
کمک به رانندگانی که خودروهایشان به دلیل 
خالفی باالی یک میلیون تومان در پارکینگ ها 
توقیف هستند طرح اجرای تقسیط جرائم به 
مرحله اجرا درخواهد آمد.بعد از انتشار این خبر در 
خروجی خبرگزاری  ها، رانندگان وسائط نقلیه به 
خصوص مالکانی که خودروهایشان در پارکینگ 
توقیف بودند برایشان این سوال مطرح شد که 
چطور و چگونه می توانند از طرح تقسیطی جرائم 
خودرو بهره مند شوند.سرهنگ احمد کرمی اسد 
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در گفتگو 
به دغدغه های شهروندان  پاسخ  در  فارس،  با 
مبنی بر چگونگی استفاده از طرح اقساطی جرائم 
خودروها گفت: خودروهایی را که جرائم رانندگی 
آنها به بیش از یک میلیون تومان می رسد در 
وهله اول به دو دسته تقسیم می کنیم؛ دسته اول 

خودروهایی که توقیف شده و در پارکینگ هستند 
و دسته دوم خودروهایی که هنوز توقیف نشده و 

آزادانه به تردد خود ادامه می دهند.

شرایط تقسیط جرائم
 خودروهای توقیف نشده

ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  رئیس 
درخصوص شرایط تقسیط جرائم خودروهایی 
که هنوز توقیف نشده اند، اعالم کرد: مالکان 
راهور  سایت  به  باید  خودروها  از  دسته  این 
۱۲۰ مراجعه کرده و در قسمت استعالم جرائم 
راهنمایی و رانندگی، گزینه پرداخت موردی یا 
مرحله ای را انتخاب کنند؛ با کلیک در این مرحله 
صورت وضعیت تخلف پالک خودرو خود را 
از مشاهده  بعد  مشاهده می کنند. وی گفت: 
صورت وضعیت تخلف، مالک می تواند براساس 
توانمندی مالی هر تعداد از تخلفات را که مایل 
است انتخاب کرده و با تعریف شناسه قبض و 

شناسه پرداخت که برای هر ردیف تخلف در 
سایت تعریف شده است نسبت به پرداخت آن 
اقدام کند؛ البته باید مالکان در وارد کردن شناسه 
قبض و شناسه پرداخت دقت کامل داشته باشند 

تا حتما به کسر تخلفات منجر شود. 

شرایط تقسیط خودروهای
 توقیف شده در پارکینگ

ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مرکز  رئیس 
درخصوص خودروهایی که به دلیل خالفی باال 
توقیف شده و در پارکنیگ هستند، گفت: مالک 
خودرو باید با مدارک هویتی و مالکیتی خودرو 
به ستاد ترخیصی که در پشت قبض پارکینگ 
درج شده مراجعه کرده و فرآیند ترخیص وسیله 
انجام دهد. سرهنگ کرمی اسد  نقلیه خود را 
درنظر  این مطلب که تسهیالت  بر  تاکید  با 
گرفته شده صرفا برای تقسیط جرائم رانندگی 
است، اعالم کرد: بعد از کنترل مدارک هویتی 

و مالکیتی توسط مامور راهور مستقر در ستاد 
ترخیص، در صورت احراز شرایط ترخیص، بعد 
از اخذ تعهد از مالک خودرو در قبال پرداخت 
اقساطی جرائم حداکثر ظرف مدت یک سال، 
می شود.  اقدام  خودرو  ترخیص  به  نسبت 
سرهنگ کرمی اسد در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه کدام خودروهای توقیفی شرایط اقساطی 
شدن جرائم را دارند، تصریح کرد: خودروهای 
قضایی  شکایت  هرگونه  فاقد  باید  توقیفی 
باشند؛ در سن فرسودگی نبوده و حداکثر دارای 
نباشند. حادثه ساز  جرائم  درصد   4۰ از  بیش 

اعالمجزئیاتتقسیطجریمههایرانندگیبیشازیکمیلیونتومان

علی ربیعی سخنگوی دولت، عباس عراقچی 
بهروز  و  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در 
یک نشست خبری گام دوم ایران در کاهش 
تعهدات برجامی را اعالم کردند. عراقچی در 
ابتدای این نشست اعالم کرد که هدف ایران 
از این اقدامات حفظ برجام است، هرچند ممکن 
است اگر طرف مقابل از این فرصت های ۶۰ 
روزه استفاده نکند، منجر به پایان برجام شود. 
وی از مهلت ۶۰ روزه دیگر خبر داد و گفت: » 

نامه  ظریف به موگرینی ارسال می شود و به 
صراحت بندهایی از برجام درباره عدم تعهد به 

غلظت اورانیوم اعالم خواهد شد.«

تماس تلفنی سازنده
 روسای جمهور ایران و فرانسه 

تلفنی  تماس  به  اشاره  با  همچنین  عراقچی 
ایران و فرانسه آن  را سازنده  روسای جمهور 
توصیف کرد و افزود: »ما این گفتگو را مثبت 
ارزیابی می کنیم و تالش کشورهای اروپایی 

و چین و روسیه برای یافتن راه حل مشهود 
است و روسای جمهور دو کشور توافق کردند 
تا زمینه های انجام دور جدیدی از گفتگوها بین 
طرفین فراهم شود تا بتوانیم وارد گفتگوهایی 
شویم که به راه حلی معقول و مشترک دست 
یابیم.« عراقچی همچنین افزود: در کمیسیون 
مشترک برجام بحث های خوبی انجام شد و قرار 
شد وزرای خارجه هم دیدار کنند. اما مهم این 
است که نیازهای ایران به ویژه در حوزه نفتی 

مورد توجه قرار گیرد.

عراقچی: اگر آمریکا تحریم ها 
را لغو کند می تواند به مذاکرات برگردد

عراقچی در عین حال با گالیه از اروپایی ها 
گفت: »اینکه اروپایی ها نتوانستند خواسته 
معنی  این  به  کنند  برآورده  را  ما  های 
تعطیل  دیپلماتیک  رایزنی های  که  نیست 
تاکید  وی  نباشد.«  ایده ای  و  باشد  شده 
کرد: با خروج قطعی آمریکا از برجام دیگر 

مفهومی به نام ۱+۵ وجود ندارد اما آمریکا 
و  تحریم ها  برداشتن  صورت  در  می تواند 
در  تحریم  از  قبل  شرایط  به  بازگشت 

جلسات ایران و ۱+4 حضور پیدا کند.

گام دوم با دستور
 رئیس جمهور برداشته شد

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
هم در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران 
با اشاره به پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه ایران، اشاره 
کرد: »گام دوم با دستور رئیس جمهور برداشته 
شد. ما رونوشت تغییراتی را که اعمال می شود 
اتمی در  انرژی  المللی  به نماینده آژانس بین 
ایران تحویل می دهیم و احتمال روز دوشنبه 
که نماینده آژانس برای نمونه گیری می رود این 

غنی سازی باالتر از ۳.۶۷ خواهد بود.«
غلظت  »مبنای  افزود:  همچنین  کمالوندی 

اورانیوم بر اساس نیاز ایران خواهد بود.«

تصمیماتجدیدایراندربارهکاهشتعهداتبرجامی

عاقبت قهرمان پروری
*  مهرآیین

“لطفا بپرسید چه خبر است که االن مدت هاست 
هیچ خبری از فعالیت .... نیست امیدوارم باز هم 
چون گذشته خبرهای خوب از پروژه ها بخوانیم.”

این روزها از این دست پیام ها زیاد به روزنامه  می 
افت  از  مردم  دهد  می  نشان  که  هایی  پیام  رسد 
فعالیت های فالن سازمان نارضی اند . با این پیش 
درآمد اجازه بدهید به تجارب گذشته استناد کنم و 
به شهروندان محترم  نکاتی را یاد آور شوم  . همه 
ما خاطرات شیرینی از حضور موثر و پرقدرت برخی 
مدیران پرکار در گذشته داریم، مدیرانی که در کسوت 
شهردار، استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی یا صدا و 
سیما خدمت کرده اند با آن که برخی از این افراد 
در اندیشه مردم جایگاهی اسطوره ای نیز یافته اند 
اما حقیقت این است که تعداد این مدیران متاسفانه 
از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست  و دوران 
فعالیت آنها نیز در نهایت از یک تا شش سال بیشتر 
نبوده است !  ما در سرزمینی زندگی می کنیم که 
همه انتظار دارند یک “سوپرمن” یا سوپر مدیر از راه 
برسد وتمام مشکالت قرن ها تاریخ شهر و منطقه را 
به سرانگشت اشاره خویش حل نماید! از سوی دیگر 
افرادی هم هستند که ناآشنا به فرهنگ این سامان 
و روحیات اجتماعی مردمانش و سختی های مسیر 
قدم در راه می گذارند و در آغاز کر و فری می کنند و 
اندک زمانی بعد یا خسته می شوند یا از ناهمراهی ها 
دلشکسته، عقب نشسته و به رخوت و سکون دچار 
می شوند. در این میان فرق سوپرمنهای بومی با غیر 
بومی در مدت ماندگاری شان است  که  گروه اول 
با شناخت بیشتری که از منطقه و مناسبات اجتماعی 
و فرهنگی آن دارند احتماال زمان بیشتری دوام می 
آورند! برخورد اجتماع و رسانه ها نیز با این افراد جالب 
است و معموال در دامنه ای بزرگ از افراط و تفریط 
رقم می خورد گاه هر روز عکس و خبرشان سوژه 
رسانه هاست حتی به خاطر خبرهای بی ربط و فاقد 
ارزش خبری! گاه  حتی شاعران نیز به میان می 
آیند و در وصف درایت ها، هوشمندی ها، بزرگواری 
ها و...این مدیران شعر و چکامه می گویند. خالصه 
محفلی نیست که از آنها سخنی در میان نباشد برخی 
هم پیشنهاد مناصب بزرگتر می دهند و معتقدند که 
با این دامنه فعالیت آنها  می توانند در جایگاه های 
باالتر منشا خیر و اثر بیشتر باشند و... اما آنچنان 
که گفتیم اندکی بعد واقعیت و پشت صحنه کارها  
معلوم می شود و از آن جا که هیچ انسانی با وجود 
همه توانمندی ها و قابلیت هایش در یک اجتماع 
نمی تواند جور کم کاری ها و بی حالی های دیگران 
را بکشد و جبران کند و”سوپرمنها” در واقعیت وجود 
تمام  با  نیز  از مسئوالن  این دسته  ندارند.  خارجی 
شدن انرژی یا توان یا زیاد شدن موانع اصطالحا 
می بُرند یا به خوشنامی از منطقه می روند و یا هم 
به اکثریت مدیران کم کار و بی حال ملحق   و 
همرنگ دیگران می شوند!  که در هر دو حال نتیجه 
 ناخوشایند است و این داستان همچنان ادامه دارد !

اما به راستی مشکل کجاست؟ مشکل در واقع از خود 
ماست ما مردم کوچه و بازار و رسانه ها و معتمدان 
و همه تشکل های مردمی. حق این است که بدانیم 
هیچ مدیری الی ابد نیست و به فرض محال هیچ 
کار بزرگی به دست یک نفر انجام شدنی نیست 
خوب بودن و قوی بودن راس مدیریتی یک سازمان 
به معنی کامل بودن همه اجزای آن سازمان نیست 
و در اجتماع،این آحاد جامعه هستند که می توانند 
برای استمرارتوسعه موثر باشند. اجتماع حاصل جمع 
 افراد است و این جمع است که بسیار پرقدرت است .

جامعه ای که همواره منتظر قهرمان است و افراد 
آن وظایف معمول خویش را رها می کنند به این 
امید که استاندار یا نماینده مجلس یا شهردار گره از 
مشکل آنها بگشایند روی سعادت نخواهد دید. بدون 
شک در اجتماع همه به سهم خود مسئولند و هیچ 
کس نمی تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی 
کند این مسئولیت می تواند از همفکری تا تذکر به 
مسئوالن را شامل شود. اما متاسفانه باور غلط به 
قهرمان پروری، جامعه ما را به ورطه فرد محوری 
انداخته است در حالی که جوامع موفق جوامع برنامه 
محورند واین برنامه هاست که ماندگار است نه نام ها!

کنایههایفالحتپیشهبهچرچیلهای
پارلمانی،قمارالبیهاونوچهپروری

خود  توییتری  در صفحه  فالحت پیشه  حشمت ا... 
چرچیل  چند  تکاپوی  و  دیگر  نوشت:  انتخاباتی 
پارلمانی؛ آنهایی که اعتبار مجلس را در قمار البی 
های بیرونی کاسته اند، منافع ملی را قربانی منافع 
شخصی و جناحی می کنند، نخبه کشی و نوچه 
پایین  را  آنها سطح کارشناسی قوه مقننه  پروری 
نیست.  امور  رأس  در  تا هستند، مجلس  و  آورده 

خانه ملت نیازمند خانه تکانی است.

ذوالنور:ممکناسترآکتورقدیمو
جدیداراکراباهمعملیاتیکنیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شاید 
اگر  ولی  نگردد  باز  اراک  قبلی  رآکتور  به  ایران 
طرف مقابل تعهداتش را اجرایی نکند ممکن است 
رآکتور  تکمیل  حتی  و  رآکتور  بازطراحی  تکمیل 

قدیمی را هم در دستور کار داشته باشیم.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمي
 برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۰ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۱ و کالسه شماره های ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۸ و 
۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بخش ۱۱: قطعه مفروزه مزرعه مشاع و تلخی زول پالک ۱۳۰۵- اصلی. آقای محمد حکیمی نیا )از محل مالکیت آقای شاه رضا طاهری 
و خانم صغری طاهری( فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۸۹۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۸۴۶۵۸۸۲ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
و مشجر به مساحت ۱۸۷۹۳/۴۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳۰۵- اصلی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه مزرعه و قنات تلخی 
 زول( واقع در اراضی مشاع مزرعه تلخی زول بخش ۱۱ قاین خریداری شده از ورثه شاه رضا طاهری )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه( 
محرز گردیده است و در تصرف دارد. آقای محمد حکیمی نیا )از محل مالکیت آقای شاه رضا طاهری و خانم صفری طاهری( فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه ۸۹۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۸۴۶۵۸۸۲ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات دامداری به مساحت 
۲۸۱۱ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳۰۵- اصلی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه مزرعه و قنات تلخی زول( واقع در اراضی مشاع 
مزرعه تلخی زول بخش ۱۱ قاین خریداری شده از ورثه شاه رضا طاهری مالک رسمی )ردیف ۱۶ دفتر توزیع اظهارنامه( محرز گردیده 
است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۴/۱۷  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۵/۲             
  علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر 

شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲4۱۳۵    شماره ثبت:7۲۱     تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/4/۱7 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر راس ساعت ۱۳/۳۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ در محل نمازخانه کویرتایر 
تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال ۱۳۹۷ 
۲- بررسی وتصویب صورت های مالی شرکت )ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 
 یک سال مالی ۵- تصمیم گیری در خصوص اعضایی که نسبت به تکمیل سرمایه خود اقدام ننموده اند

هیئت مدیره۶ - تعیین خط مشی آتی شرکت

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل پالک ۱۷۳ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای سید جواد حسینی در  روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ ساعت  

۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
 لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷            علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

غـذاآمـاده
بــرادرانخزیمــه

قیمه و سیب زمینی  دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

بدونپیشپرداخت
کابینتCNCوکیوم،هایگالسهایایرانیوخارجیوچوبطبیعی

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـطباروزی30هـزارتومـان

بهمناسبتافتتاحیه

30درصـدتخفیـف
درکلیهالینها

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

گریم تخصصی عروس و همراهی، رنگ و الیت با بهترین مواد،
پارافین تراپی، کراتین، لیفت، لمینت مژه و... *** به مدت ۱0 روز

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد***

آدرس: میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر ۶
0۹۳۵۴۷۷0۲۵۷- گنجی فرد

ساعت کاری:
 Beauty salon 15/30 الی 20/30  
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پیام شما

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

دوشنبه * 17 تیر  1398 * شماره 4390

ثبت نام 346 تعاونی و اتحادیه در جشنواره تعاونی های برتر

صدا و سیما - 346 تعاونی و اتحادیه برای شرکت در جشنواره ملی تعاونی های برتر ثبت نام کردند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به پایان مهلت ثبت نام در این جشنواره، گفت: 
این تعداد اتحادیه و تعاونی در 25 گرایش در سامانه چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر ثبت نام کردند. رکنی افزود: بیشتر تعاونی های ثبت نام شده به ترتیب به گرایش خدماتی با 91 تعاونی، 

کشاورزی با 67 تعاونی و صنعتی با 43 تعاونی  اختصاص دارد. وی با اشاره به داوری آثار ارسالی تا 31 تیر، گفت: در هر گرایش یک تعاونی انتخاب و به مرحله استانی و کشوری معرفی می شود.

خانه تاریخی فروتنی، محل زندگی  عروسک های خراسان جنوبی

شهردار محترم لطفا کمی در موضوعات عمومی شهر 
نظر شهروندان را هم در نظر بگیرید گویا رابطه شهر 
و شهرداری کامال رو به سوی قطع شدن رفته اگه 
خودتان وقت نمی کنید همین روزنامه آوا را بخوانید تا 
بفهمید مردم چه می خواهند افتتاح بازار روز با  آن همه 
حجم ترافیک ایجاد شده در منطقه  یا برخی تصمیمات 
نادرست دیگر نمی تواند رضایت مردم شهر را که به 

دنبال کار کارشناسی هستند جلب نماید
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم آوا جان خواهش می کنم از مسئوالن آموزش 
و پرورش سؤال کنین که تکلیف ما  اهالی که در خیابان 
پاسداران و رسالت و عدالت و قسمتی از مدرس که دبستان 
پسرانه نیست و پول سرویس و مدرسه غیر انتفاعی رو 
خیابان  باالی  در  رودکی  دبستان  چیست؟یک  نداریم 
پاسداران  هست که دو شیفت هست و  یک دبستان 
دخترانه تک شیفت در خیابان عدالت هست خواهش می 
کنم پیگیری کنید که این دبستان رو دو شیفت کنند که ما 
هم از این در به دری خیالمان راحت شود. ممنون میشم .
ارسالی به تلگرام آوا
اگر واقعاً قراره همه در مدیریت مصرف برق باالخص 
چرا  باشند  داشته  مشارکت  مصرف  پیک  زمان  در 
کسی با بعضی کارگاه های درب و پنجره سازی که 
 تقریباً شبانه روزی و در کل ایام هفته مشغول به کار 

می باشند برخوردی نمی کند.
915...893
سالم دفاتر پیشخوان برای سرعت، دقت و راحتی کار 
استعالم  برای یک   ... اما دفتر پیشخوان  مردم است. 
مدارک را اشتباه و جا به جا ارسال کرده سه روز در ادارات 
مبدا و مقصد سرگردان شدم آخراالمر به جای قبول 
کوتاهی و اشتباه با توهین و ناسزا بدرقه شدم .کدام ارگان 

و نهاد بر کار این دفاتر نظارت می کند؟!
915..506
باسالم خدمت شهردار محترم مدت 8 ماه است که 
آبسرد کن فضای سبز فلکه دوم سجاد شهر را جهت 
تعمیر برده اند ولی هنوز برنگشته درتاریخ 96/7/13 از 
شهرداری درخواست یک آبخوری جهت شستن دست 
وصورت کردیم دستور آن را دادند ولی کسی اجرا نکرد 

خواهش می کنیم به خواسته مردم عمل کنید.
915...969
قابل توجه سازمان آموزش و پرورش با توجه به وضعیت 
اقتصادی اولیا، دلیل تعویض لباسهای فرم مدارس در هر 
سال تحصیلی چیست؟ آیا این کار ضرورت دارد؟ لطفا اگر 

امکان دارد هر سه سال یک بار تعویض فرمایند.
910..862
با سالم و خسته نباشید بنیاد مسکن درشهرک میرعلی 
زمین واگذار کرده است اما هیچ امکاناتی نیاورده است 
خیابان های آن خاکی است  و بنیاد مسکن در این 

زمینه پاسخگو نیست لطفا پیگیری کنید. ممنون
915...989
سالم آوا. االن ساعت 1/5 شب است که صدای فریاد 
افراد سوار بر ارابه  مرگ تازه مستقر شده در  پارک توحید 
خواب از چشمانمان ربوده است. این وسایل مکانشان 
شهر بازی است نه پارک چسبیده به منازل مسکونی.
مردم مریض دارن گرفتارند آرامشمان سلب شده است.
915...374
سالم بیست و دو سال پیش در شرکت ... پول واریز و 
سهام خریدیم و از آن تاریخ تا االن هیچ سودی واریزنشده 
و هیچ اثر و آثاری از این شرکت نیست و هیچ اطالع 
رسانی به سهام داران نشده از روزنامه محترم درخواست 
دارم نسبت به پیگیری و نگرانی سهام داران که پول 
خود را به حساب این شرکت واریزکردند اقدام کند.
936...590
افزایش قیمت پیدا  بازار مسکن در بیرجند بی دلیل 
کرده است. چرا مانند برخی شهرهای کشور هیچگونه 
نظارتی بر قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره ها 
نیست؟ من کارمندم پس از سالها درس خواندن در 
دانشگاه و تالش در اداره که پول حالل زحمتم را به 
دست می آورم چرا حتی نباید بتوانم یک خانه مناسب 

اجاره کنم چه برسد به خرید خانه؟
915...280
دهی  نوبت  نحوه  از  که  عزیزی  همشهری  تایید  در 
بیمارستان تامین اجتماعی گالیه داشتند باید بگم حرفشون 
واقعاً درسته متاسفانه تامین اجتماعی این همه حق بیمه 
میگیره )420 هزار تومن در ماه!( بعد این وضع نوبت دهیه، 
این واقعاً  بی حرمتی به کسی هست که تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هست، چند روز مداوم تماس می 
گرفتم متاسفانه موفق نشدم یک نوبت بگیرم، در ضمن 
چند روزی شده در نرم افزار دیوار تبلیغ نوبت گیری تامین 
اجتماعی هست! حاال معلوم نیست این شخص چطوری 

به نوبت ها دسترسی داره
ارسالی به تلگرام آوا

نسرین کاری - مدتی است که  بافت سنتی بیرجند و در انتهای  خیابان طالقانی 
13 خانه تاریخی فروتنی محل زندگی عروسک های خراسان جنوبی شده است.  
از مکان هایی که در بافت تاریخی بیرجند واقع شده، اولین اداره پست و تلگراف 
میراث  سازمان  تالش  با  و  مانده  یادگار  به  قاجار  دوران  از  که  است  بیرجند 
فرهنگی خراسان جنوبی مرمت و به سازیی شده است.از دیگر مکان هایی که در 
بافت تاریخی بیرجند واقع شده مدرسه شوکتیه است که سومین مدرسه ایران 
بوده است. مدرسه شوکتیه در حوزه آموزشی نوین در قلب بافت تاریخی شهر 
بیرجند واقع شده است. اتفاقات فرهنگی بسیار بزرگی که در دل مدرسه شوکتیه 
افتاده است ومی توان گفت که مدرسه شوکتیه قلب تپنده دانشگاه بیرجند است 

که در بیش از صد سال قبل در این شهر راه اندازی شده است.
18  اسفند 1395 در باغ جهانی اکبریه بیرجند دومین موزه عروسک ایران و 
اولین  موزه عروسک های خراسان جنوبی  افتتاح  شد. این موزه بخش هایی 
مانند »مجموعه عروسک های مردم شناسی ساخته زنان تاجمیر« که زندگی مردم 
بلوچ ساکن در تاجمیر را به نمایش می گذارد، »مجموعه عروسک های قومی مردم 
ساخت خراسان جنوبی« شامل عروسک هایی که مادران در گذشته در این منطقه 
برای فرزندان خود درست می کردند و شیوه ساخت برخی از این عروسک ها که 

بیانگر  عناصر گوناگون فرهنگی مردم ایران است را شامل می شود. 

بی چهره بودن عروسک ها ویژگی 
متمایزعروسک های خراسان جنوبی

مثال  برای  دارند.  را  خود  خاص  ویژگی های  منطقه،  هر  عروسک های 
عروسک های قشم با قزوین و با خراسان جنوبی متفاوت هستند و هر کدام، 
آداب و رسوم و فرهنگ و شیوه لباس پوشیدن مردم منطقه خود را روایت می 
کنند. اما آنچه عروسک های خراسان جنوبی را متمایز می کند، بی چهره  بودن 
آنهاست. این عروسک ها بر دو نوع اند. یکی »قنداقی« که صورتی، سفید و 
بدون چشم و ابرو دارد و خانم 80 ساله ای آنها را احیا کرده است. یک سری 

دیگر از عروسک ها هم، به جای اجزای صورت، یک دکمه بر چهره شان نقش 
بسته چرا که باز هم محلی ها معتقدند خلقت کامل، از آن خداوند است. ضمن 
این که آینه و دکمه، بخشی از فرهنگ و زندگی مردم بلوچ است و قوم بلوچ 
یکی از اقوام ساکن در خراسان جنوبی است که در ساخت عروسک های بومی 

خود از دکمه بهره می برد.

موزه عروسک ها با هدف اشتغال و حمایت از جوامع محلی

آوا  با خبرنگار  گفتگو  در  و هنر خراسان جنوبی  فرهنگ  موزه عروسک  مدیر 
عنوان کرد:  ایده موزه عروسکها در ادامه فعالیت پروژه بین المللی ترسیب کربن 
با هدف اشتغال و توسعه پایدارروستایی ،  جلوگیری  از مهاجرت جوامع روستای 
و  خلق فرهنگ هنری مردمان خراسان جنوبی همراه با نمایش هنر دستان 
زنان تاجمیر سربیشه،  ایجاد شد. اسماء گنجعلی افزود: در سال 92  توسط 
بانوان روستای تاجمیر اولین عروسک بومی احیا و باز آفرینی و در سال 93 
در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد.  وی  با بیان اینکه  در سال 92 
جشنواره ای با عنوان عروسک های بومی برگزار و به روستاهای محدوده اجرایی 
پروژه ترسیب کربن فراخوان دادیم و خواستیم همه روستاها عروسک بسازند و 
آثار خود را بفرستند، ادامه داد:  عروسک های زیادی به جشنواره رسید و آثار بر 

اساس پیشینه انتخاب شدند.

عروسک گل بی بی روستای تاجمیر ثبت میراث معنوی کشور شد

وی اظهار کرد: عروسک گل بی بی از روستای تاجمیر با شاخصه یک دکمه به 
جای صورت ثبت میراث معنوی کشور شد و این قدمی بود که برای نخستین بار 
در کشور انجام و نخستین بار عروسک خراسان  جنوبی در کشور دیده شد. وی  
ابراز امیدواری کرد با این کار گامی برای احیاء هنر بومی منطقه، توانمندسازی زنان 
روستایی و آشنایی نسل جدید و کودکان استان با این محصوالت بومی برداشته 
شود. وی  بیان کرد: هر عروسک یک تکه پارچه همراه خود دارد که در آن، نام 
عروسک و بخشی از زندگی آن که در واقع شرحی از چگونگی زندگی جامعه 

روستایی است، بیان می شود.
وی با اشاره به اینکه کم کم لزوم انتخاب مکانی  برای جمع آوری این اثر 
فرهنگی خراسان جنوبی احساس شد، یادآور شد: از همینجا بود که جرقه راه 
با همت مسئوالن پروژه ترسیب کربن و مدیریت  اندازی موزه عروسک ها 
شرکت تعاونی الغدیر زده شد و دومین موزه  عروسک های ایران در باغ و 
عمارت اکبریه افتتاح شد.وی ادامه داد: بعد از بیش از یکسال فعالیت قوی و 
موثر با توجه به نیاز افزایش بخش های کاربردی و با حمایت ادارات کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و همینطور منابع طبیعی استان این موزه به 

خانه تاریخی فروتنی واقع در خیابان شهید منتظری منتقل شد.

استفاده از وسایل دور  ریز و حفاظت محیط زیست

وی  یادآور شد: این عروسک ها، هنر بومی برای منابع طبیعی هستند، چرا که 
با وسایل دورریز ساخته می شوند و به حفظ محیط زیست کمک می کنند. مدیر 
موزه عروسک خراسان جنوبی  خاطر نشان کرد: سپس  در این محل فروشگاه 

عروسکهای بومی و صنایع دستی، کارگاه ساخت عروسک ، کافه تریا، کتابخانه 
به روز  این موزه روز  آغاز کردند و  را  فعالیت خود  اتاق مهمان و عکاسی  و 
پیشرفته تر و غنی تر می شود. گنجعلی با اشاره به اینکه بدلیل هزینه باالی 
تبلیغات،  امکان معرفی این مجموعه به شکل تبلیغات بیلبورد و انبوه  و در سطح 
گسترده تر انجام نشده است، ادامه داد: شایسته است با همکاری نهادها و افراد 

عالقمند به این حوزه تبلیغات در خور و معرفی موزه عروسک ها انجام شود. 

بستر مناسبی برای اشتغال و معرفی هنر جوامع روستایی
وی با بیان اینکه با همکاری میراث فرهنگی و حمایت منابع طبیعی، خانه فروتنی 
در بافت تاریخی بیرجند در اختیار موزه عروسک ها قرار گرفت ادامه داد: این 
مجموعه بستر مناسبی برای اشتغال و معرفی جوامع و هنر زنان روستایی است.  
وی با اشاره به اینکه هدف از موزه عروسک ها معرفی فرهنگ  وهنر فراموش 
شده به نسل جدید و کودکان است، ادامه داد:  برای بسیاری از مدارس بازدید از 

موزه و کارگاه اجرای آیین های بومی  داشته ایم و در این راستا با بیشتر از 5 هزار 
بازدید دانش آموزی از کارگاه ساخت عروسک و اجرای آئین های بومی ، قصه 
گویی و کتابخوانی استقبال خوبی روبرو شده است.  وی با انتقاد از اینکه متاسفانه 
بیشتر مردم استان نه فقط با موزه عروسک ها آشنایی ندارند، اضافه کرد حتی 
همشهریان از بافت تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر کمتر اطالعات دارند 
که اتفاقی ناراحت کننده است.مدیر موزه عروسک خراسان جنوبی خاطر نشان کرد:  
اگر اطالع رسانی شود بافت تاریخی بیرجند و جاذبه های گردشگری آن می تواند 

مکانی بسیار دیدنی برای جذب گردشگر شود.

گردشگران خارجی با شنیدن قصه
 عروسک های استان شگفت زده می شوند

های  عروسک  قصه  که  زمانی  خارجی  گردشگران  اینکه   بیان  با  گنجعلی 

خراسان جنوبی را می شنوند شگفت زده می شوند و به فرهنگ غنی استان 
ما پی می برند ادامه داد: بسیاری آنها از فروشگاه عروسک و صنایع دستی 
موزه عروسک دوتوک را خریداری می کنند و به عنوان سوغات به کشور خود 
می برند.به گفته وی بارها شاهد بودیم که گردشگران در صفحات مجازی و 
اینستاگرام خود عکسهای موزه عروسک و قصه های آنها را می گذارند و این 

نشانه از جذابیت این فضا برای خارجی ها دارد. 
وی خاطر نشان کرد: گردشگران خارجی فراوانی از کشورهای استرالیا، سوئد، 
سوئیس،  فرانسه و نیوزلند از این موزه بازدید کرده اند و عروسک های کوچک 
دوتوک را برای آویز موبایل و یا جاکلیدی می خرند. وی با اشاره به اینکه هر 
عروسک پوشش محلی یک منطقه از خراسان جوبی دارد، یادآور شد: فضا و چیدمان 
و تنوع عروسک ها که نماد یک روستا یا یک منطقه است بسیار جذاب است.

دومین موزه عروسک ها در ایران 

مدیر موزه عروسک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این موزه دومین موزه 
عروسک در ایران است بیان کرد: عروسک ها براساس پوشش و روایتی که 

دارند سفیر فرهنگی منطقه خود هستند.
 وی تاکید کرد: در موزه عروسک ها حدود 300  قطعه عروسک با طرح و 
را  تواند یک گردشگر  پوشش خاص جمع آوری شده که هر عروسک می 
جذب کند و معرف استان باشد.وی عنوان کرد: وجود این موزه برای استان  
ظرفیتی مناسب برای رونق صنعت گردشگری و معرفی منطقه است. وی با 
بیان اینکه این موزه با فرهنگ غنی می تواند یک مکان خوب برای تفریح 
عالقمندان باشد، ادامه داد:  گردشگران با بازدید از این مجموعه می توانند 
از بافت تاریخی ، بخش عکاسی با لباس محلی و کافه تریا استفاده کرده و 
لذت ببرند. وی افزود: امیدوارم توانسته باشیم برای رونق گردشگری و معرفی 

استان قدم موثری برداشته باشیم. 

عروسک های دوتوک، نمایش هنر دست زنان
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قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی

گوشت برزیلی کلنگی خواه
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قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 ۵۲/۰۰۰ تومان

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان 
اینکه مشکالت سربیشه باید جمع بندی شود تا در سفر استاندار به 
این شهرستان بررسی شود گفت: اتحاد، همدلی و گفتمان مشترک 
تنها راه توسعه استان است.به گزارش تسنیم، جلسه شورای اداری 
شهرستان سربیشه پیش از ظهر امروز با موضوع تودیع و معارفه 
فرماندار شهرستان در محل سالن استاد فرزین سربیشه برگزار شد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در 
این جلسه با بیان اینکه در شرایط فعلی اتحاد، همدلی و گفتمان 
مشترک تنها راه توسعه استان است اظهار کرد: با کار و تالش و 
دوندگی می شود به سوی توسعه استان حرکت کرد و خواستار 
همدلی و گفتمان مشترک هرچه بیشتر بین مسئوالن هستیم.وی 
افزود: برنامه ریزی سفر استاندار به این شهرستان در دست اجراست 
و خواستار جمع بندی مشکالت برای ارائه در آن سفر هستیم.ناصر 
خوش خبر با اشاره به برنامه های انجام شده در مرز ماهیرود گفت: 
پیگیری های زیادی برای پویایی چهار مرز استان در دست انجام 

است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
به انتخابات پیش روی مجلس اشاره کرد و گفت: در تبلیغات پیش 

رو هیچ یک از کاندیدها نباید از امکانات دولتی استفاده کند و 
مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند.

امام جمعه شهرستان سربیشه نیز در این مراسم با بیان اینکه 
مسئولیت ها همیشگی نیست و موقت است گفت: این مسئولیت   

ها امانت هستند و نباید در امانت  خیانت شود.
حجت االسالم سنجری افزود: دوبانده کردن جاده، اتمام استخر 
شنا، اتمام پروژه مجتمع نیمه تمام فرهنگی، اتمام پروژه فاضالب 
و رسیدن عواید بازارچه مرزی به مردم مرزنشین از جمله مشکالت 

و خواسته های مردم این شهرستان است.
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس مجلس 
هم در این جلسه با اشاره به عقب ماندگی شهرستان های نهبندان 
و سربیشه در حوزه زیرساخت ها گفت: فقط برای رفع مشکل آب 
در شهرستان سربیشه و تکمیل مجتمع های آبرسانی نیاز به 100 
میلیارد تومان است که نیازمند اختصاص بودجه های کالن و ملی 
هستیم. افضلی با اشاره به پوشش ضعیف شبکه های دیجیتال 
در این شهرستان و اقدامات انجام گرفته خاطرنشان کرد: طبق 
قول های داده شده قرار است تا پوشش دیجیتال در استان تا آخر 

امسال به باالی 90 درصد برسد.
فالحی فرماندار سابق شهرستان سربیشه نیز در این جلسه با اشاره به 
اقدامات انجام گرفته در حوز های مختلف به نهضت گازرسانی در این 
شهرستان اشاره کرد و افزود: برای ایجاد امنیت پایدار در مرزهای این 
شهرستان، روستایی را در شهرستان نداریم که کار گازرسانی به آن 
انجام و یا آغاز نشده باشد و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 

دولت تمامی روستاهای این شهرستان گازدار خواهند شد.
محمدی فرماندار جدید سربیشه نیز در این جلسه خواستار همراهی 
تمامی مسئوالن و مردم برای توسعه هرچه بیشتر این شهرستان شد.

شیخ زاده رئیس شورای اسالمی شهرستان سربیشه نیز در این جلسه 
با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های گوناگون شهرستان سربیشه 
از آمادگی شوراهای شهر و روستاهای این شهرستان برای تعامل 
و همکاری هرچه بیشتر با فرماندار جدید این شهرستان خبر داد.

در پایان این مراسم محمدی به عنوان فرماندار جدید شهرستان 
سربیشه معارفه و از زحمات فالحی فرماندار سابق قدردانی شد.

اتحاد، همدلی و گفتمان مشترک تنها راه توسعه  استان است

معاون استاندار:



موفقیت و انرژی

درمان وسواس

شفاف سازی معیارهای خود 

یک روزی هم برویم با خودمان خلوت کنیم و از خودمان 
بپرسیم که واقعا تعریف ما از خوشبختی چیست؟ چه 
مالک هایی از خوشبختی را امروز در زندگی خود به دست 
آورده ایم؟ به چه کسی بدبخت می گوییم؟ جنبه های مثبت 
و منفی زندگی ما چیست؟ مالک خوشبختی را ثروت 
و مدرک دانشگاهی می دانیم یا حس ارزشمندی؟ چقدر 

برای خوشبختی خود تالش کرده ایم؟
به چند نفر حس خوشبختی و خوشحالی داده ایم؟ 
بدبختی به معنای جیب خالیست یا مغز خالی؟ خودمان 
را با یک چالش روبرو کنیم و از خودمان بخواهیم همه 
 چیز را ایده آل گرا یا زیاد از حد تلخ و تاریک نبینیم.

شاید واقعا مالک و تعریف ما از خوشبختی غلط باشد 
و یک عمر اشتباهی خودمان را عذاب داده ایم . 

روش های درمانی وسواس

کثیف  همه  چیز  و  است  شستن   درحال  »مرتب 
این که بگویند  از شنیدن  البته  به نظرش می رسد، 
به  فقط  و  نمی آید  خوشش  هستی،  وسواسی 
گفتن این جمله اکتفا می کند:»من فقط تمیزم.« 
محیط  تا  دارند  بستري شدن  به  نیاز  درمان  براي 
بیمارستان و دوری از استرس، عالئم بیماری را به 

سطح قابل تحمل کاهش دهد.
»خود«  با  بیمار  درماني  روش  این  در  مواجهه: 
و  واقعیت ها  از  بیمار  واقع  در  مي شود.  روبه رو 
درمان  روش  این  در  نمي کند.  فرار  مشكالتش 
بین می رود و فكر مزاحم  از  اضطراب فرد مبتال 

ضعیف مي شود.
تكنیک حساسیت زدایي و تاخیر: این تكنیک به فرد 
از وسواس  وسواسی کمک مي کند به مرور زمان 
خود بكاهد تا جایي که براي همیشه از دست آن 
راحت شود. به عنوان مثال، هربار که فرد وسواسي 
نیاز به شستن یا حتي شمردن دارد، چند ثانیه صبر 
مي کند و بعد کار موردنظرش را انجام مي دهد. این 
تاخیر کمک مي کند فرد با خودش بگوید: »سه ثانیه 
توانستم آن را به تعویق بیندازم« و در روزهای بعدی 
سعی کند این زمان را طوالنی تر کند. بدین  شكل 
پس از مدتی، کنترل امور را به  دست خواهد گرفت.

روش  این  در  تخلیه:  و  تداعي  شیوه  از  استفاده 
ذهن  در  آن چه  مي کند  سعي  بیمار  فرد  درماني 
دارد را عرضه کند. به این معنا که همه احساسات 
تاکنون نسبت به  از دوران کودکي  را  افكارش  و 
در  و  آورده  به  خاطر  و...  والدین  خانواده، محیط، 
مورد آنها صحبت مي کند. این مسأله به او کمک 
مي کند خاطرات تلخي که موجب  پیداش وسواس  
شده را بیرون ریخته و آشكار کند و در نهایت منجر 

به رهایي از شر آنها شود.

تشعشعات رادیوتراپی
 از علل کچلی است

یكی از علل کچلی تشعشعات رادیوتراپی هستند. 
عمل  هستند  ناچار  بیماری  به دلیل  که  افرادی 
قرار  کچلی  معرض  در  دهند،  انجام  رادیوتراپی 

می گیرند، چون تشعشعات باعث می شوند پیازهای مو 
در یک بخش یا بخش هایی از پوست از بین بروند 
البته باتوجه به پیشرفت هایی که در زمینه رادیوتراپی 
انجام شده، این مساله امروزه کمتر نگران کننده است 
گاهی رادیوتراپی تنها ساقه مو را از بین می برد و به 

پیاز مو صدمه ای نمی زند.

 برای کاهش آلرژی فصلی آشپزخانه
 را تحت کنترل خود داشته باشید

محتوای همه جعبه های در باز را در ظروف بسته قرار 
دهید. سعی کنید فریزر خود را همیشه تمیز نگه دارید 
و به طور مرتب آن را شستشو دهید. برای کمک به 

کاهش رشد باکتری ها و قارچ ها از نمک استفاده 
کنید. زیر سینک ظرفشویی را همیشه بررسی کنید. 
اغلب این مكان ها مرطوب هستند و بهترین مكان 
برای رشد قارچ و کپک محسوب می شوند. پشت و 
زیر توالت را بررسی کنید تا اطمینان حاصل نمایید که 

هیچ قارچ و کپكی در آن رشد نمی کند.

پیشگیری از تغذیه نامناسب 
عامل کلیدی در جذب آهن است

محصوالت لبنی حاوی کلسیم هستند که در جذب آهن 
از مواد غذایی دیگر اگر به صورت همزمان مصرف شوند، 
اختالل ایجاد می کنند. به عنوان مثال، مصرف مقدار 

زیادی شیر در روز می تواند در جذب آهن کافی از رژیم 
غذایی اختالل ایجاد کند. همچنین، مصرف نوشیدنی 
های حاوی تانن مانند قهوه و چای می تواند جذب آهن 
را مسدود کند. اگر کمبود آهن شما به اندازه ای است که 
به شكل گیری آنمی منجر شده، تنها ایجاد تغییر در رژیم 

غذایی برای اصالح فقر آهن کافی نیست.

با کاهش مصرف مواد قندی 
نگذارید دندان تان بپوسد

بهترین راه پیشگیری از پوسیدگی دندان،کاهش میزان 
و دفعات مصرف مواد قندی یا مواد غذایی حاوی شكر 
است. از نظر سالمت دهان زنجیره غذایی سالم، حاوی 

کمترین مقدار مواد قندی تصفیه شده )شكر( و مصرف 
مواد قندی در دفعات محدود و زمان های مناسب )مثال 
از وعده های غذایی روزانه( حائز اهمیت است.  قبل 
بیماری دهان،  به عنوان شایع ترین  دندان  پوسیدگی 
محصول مستقیم مصرف نامناسب مواد قندی به صورت 

خالص یا افزوده به سایر موادغذایی است.

عواملی که موجب ضعف 
حافظه می شوند

برخی از عوامل شایعی که می تواند به ضعف حافظه 
منجر شود، عبارتند: مصرف برخی داروها از جمله 
داروهای خواب، ضد اضطراب، آنتی هیستامین ها 

و مسكن ها که بر حافظه تاثیر دارند. استرس ناشی 
است. حافظه  ضعف  عامل  روحی  ضربه های  از 

وارد شدن ضربه به سر ضعف حافظه را به همراه 
دارد.   پرکاری و کم کاری تیروئید بر قدرت حافظه 
تاثیر دارد.کمبود خواب قدرت حافظه را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

مرطوب  کردن پوست قبل از خواب عادت بسیار خوبی است که هر شب باید انجام دهید. مرطوب کننده مناسب به جدا 
شدن پوست مرده کمک می کند و در کنار آن موجب تغذیه و جوان سازی پوست می شود. کرم مرطوب کننده ای 
انتخاب کنید که مناسب نوع پوست شما باشد.عالوه بر پوست صورت باید از پوست زیر چشم نیز مراقبت کرد تا مانع از 
بروز مشكالتی مانند چین و چروک و تیره شدن آن شود. به این منظور کرم دور چشم مناسب را انتخاب کنید و با نوک 
انگشتان خود آن را به آرامی دور چشم خود به صورت ضربه ای استفاده کنید. مزایای شستن صورت به خصوص قبل 
از خواب این است که اجازه می دهید پوست تان نفس بكشد، اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی افزایش می یابد، 
ظهور چین و چروک به تعویق می افتد و در نهایت پوست شما درخشان تر می شود. عالوه بر این، شستن صورت کمک 

می کند ظاهرتان کمتر خسته به نظر برسد و همچنین از آکنه و دانه های سرسیاه خالص شود.

 الصاق برچسب اصالت و سالمت کاالبر روی تمامی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی وارداتی و خارجی ضروری
 می باشد که در غیر این صورت محصوالت فاقد برچسب یا دارای برچسب تقلبی مصداق قاچاق هستند

فهرست آدامس های قاچاق که اکنون  فاقد پروانه بهداشتی و مجوزهای قانونی واردات و نمایندگی معتبر در سازمان غذا 
و دارو می باشند به شرح ذیل می باشد. آدامس های قاچاق با نشان تجاری:

 Spout)،”ViViDENT”، “pectil”، “ORION”، آدامس   )“FIVE”، “PK”، “TRIDENT” ، “LOTTE”

“RELAX“،““DR.XYLITOL”، “FUSEN

 “NOT FOR SALE IN THE USA “ و عنوان آدامس های دارای نوشته تحت عنوان 
کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

آدامس های قاچاقپوست خود را مرطوب نگه دارید

 اگر برایمان مهم است که با آدم های زندگی مان خوب باشیم و 
تالش مان این است که به کسی لطمه نزنیم، ممكن است متوجه 
شویم که داریم صداقت را فدای مهربانی مان می کنیم. در واقع 
سعی می کنیم چیزهایی را که آدم های اطراف مان از ما می خواهند 

برایشان فراهم کنیم، چه مناسب حال مان باشد ،چه نباشد.
مثاًل ممكن است برای کمک کردن به دیگران کار بیشتری از 
خودمان بكشیم و تظاهر کنیم که مشكلی نیست و می توانیم 
انجام دهیم. برای این که به دیگران حس خوبی بدهیم ممكن 
است بیشتر از آنچه که واقعاً دوست شان داریم احساس نشان دهیم 
حتی ممكن است درمورد مشكلی که به  نظرمان در فردی وجود 

دارد برای ناراحت نكردن شان دروغ بگوییم.این ها همه نمونه هایی 
از مهربانی بدون صداقت هستند و واقعی نیستند.بیشتر از توان کار 
کردن بدون وقت گذاشتن برای مراقبت از خودمان معموالً باعث 
می شود چندان خوب کار نكنیم و درنهایت مجبور شویم یكباره 
دست از کار بكشیم و مانند دیگر توان ادامه  آن را نخواهیم داشت. 
درمقایسه با حالتی که از همان ابتدا با صداقت حجم کاری که 
در توان مان است را مشخص می کردیم یا هر جا که کار برامان 
خیلی سخت شد به زبان می آوردیم، این وضعیت معموالً برای 
اطرافیان مان بدتر خواهد بود.به همین ترتیب، اگر بیش از اندازه 
مهربانی به اطرافیان مان عرضه کنیم و بعد ادامه اش ندهیم، آن ها 

سردرگم می شوند و لطمه می خورند. اگر به دادن آن چیز ادامه 
دهیم ) احساس، یا تعهد( حتی وقتی چیزی از آن برایمان باقی 
نمانده باشد، افراد به آن عادت می کنند و درنهایت یک روز با چنان 
عصبانیتی از آن رابطه بیرون می رویم که همه چیز را نابود می کنیم.

آخر اینكه، اگر هیچ وقت درمورد تجربیات مان درمورد آدم های دیگر 
صادق نباشیم، به این دلیل که نمی خواهیم به احساسات شان آسیب 
بزنیم، باعث خواهیم شد چیزهایی را یاد نگیرند که در دراز مدت 
ممكن است به دردشان بخورد. همچنین ممكن است روزی کسی 
آن واقعیت را به آنها بگوید که در آن شرایط برایشان به مراتب 

سخت تر و دردناک تر خواهد بود.

مهربانی بدون صداقت، مهربانی واقعی نیست 

آیه روز

بزرگ ]و خجسته[ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغ هایی که جویبارها از زیر 
]درختان[ آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می  آورد. )سوره فرقان/ آیه ۱۰(

سخن روز

ما در بین کساني که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، ولي وقتي بزرگ مي شویم که بین کساني باشیم 
که با ما هم عقیده نباشند. )فرانک(
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افقي: ۱ -تفرجگاهي زیبا در جاده 
مشهد به طرقبه - ا ز توابع مثلثاتي 
2 - مامور تشریفات عصر صفوي  
- بدل از وضو - از شهرهاي همدان 
3 -واحد طول روسي  -کاخي در 
تهران  - از کلمات استثنا 4 -قدم 
آب   - اندیشه  و  -فكر  پا   یک 
شرعي  - پیرامون 5 -پیشخدمت 
رستوران  - مدافع موکل - راندن 
مزاحم ۶-برکت سفره  - تخمک  
- سوراخ هاي ریز پوست 7 -غیر 
دریا  فرزند   - مستقبل  متأهل-  
بازکن-  قسمت خمیده  8 -قفل 
لوله - رنگ برتر 9 -پایتخت یونان  
-خیاالت  -راه و روش ۱۰-  هیزم  
- سخن ظریف - نژاد و تبار ۱۱-  
مزه دهان جمع کن - توان و قدرت  
عملي  یا  سخن  دانستن  -درست 
۱2-  ردیاب  - کالم صریح - اهلي 
و دست آموز - پشه ۱3-  مكار و 
حیله گر - پایتخت کوبا  - محل 
مرغابي   نوعی  لشكر ۱4-   اتراق 
-چیره شدن - گوشه نشیني ۱5- 
معروف  آثار  از   - کبودرنگ   گل 

مالمحمد باقر مجلسي

عمودي: ۱- ساز »همایون خرم« 
مدائن   در  کاخي  فیلمساز  2-   -
-غذایي از تخم مرغ  - پوست دباغي 
خزانه-     - نومیدي   -گل  شده 3 
زبان   -4 )ع(  علي  حضرت  اسب 
رفوزه  - شهري در  ساختگي  - 
آلمان - کجاست؟ 5 -دودمان  - 
اعتقاد  به  دین  بر  موکل  فرشته 
پادشاه ۶ -موي  زرتشتیان  - زن 
بلند  - هر سنگ گرانبها  - داروي 
بیهوشي 7 -یار متل  - گلوله خمیر 
-  نامي براي ناهید 8- وسیله پرتابي 

ورزشي - آبخوري - پیامبر قوم ثمود 
9 -قطار زیرزمیني  - صندلي دانش 
حالت   -۱۰ گفتن  سخن   - آموز 
بیهوشي - نمایش خنده دار - کوکب 
باردار  - آماده و فراهم  ۱۱-  زن 
-  قوم و طایفه ۱2-  تیر پیكاندار  - 
مدال مقام  نخست  - چاشني ساالد  
- منسوب به یمن ۱3-  روز عرب  
-ایالتي در آمریكا - روزي ۱4-  هر 
ردیف دیوار گلي  - خوراک کفش - 
صحرانشین ۱5-  خجل و شرمنده  
-روستایي ییالقي در دامنه کوه سهند

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
اقیرفاشورفامرخ1
مناخسییرکیتنا2
پوسروتانسورین3
رارحایدنانند4
اتبدومیجراخا5
طتساکبادااسن6
وفرریجخنمانک7
ررکملواکاردنت8
ویازهریذپایک9
اردودراراونن1۰
فنوراهمیدننو11
سبصقناداکیال12
راهاگنهابشسرو13
دنویرشامانیوژ14
هکساملابرگیرای15

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
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
تریلی مایلر با مدارک و انباردار جهت 
کار نیازمند است.   09155623441

به یک راننده کامیون باری با کارت 
هوشمند و گواهینامه پایه یک 
نیازمندیم.    09159628495

آموزشگاه مروارید شرق ترم تابستانی ثبت نام می کند:
- دوره های حسابداری پیشرفته )خاص بازار کار(

- آموزش نرم افزار هلو
- آموزش تایپ اصولی 10 انگشتی )فارسی و التین(
ICDL کاربر فتوشاپ - کاربر ایندیزاین - کاربر -

تلفن: 32227164 - 09307901882

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

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

تخریب و بازسازی ساختمان
09157203117  -09155614365

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915



۵
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خبرویژه

اخبار کوتاه

دهیاران با مطالعه ی قوانین، مطالبه گری شان را افزایش دهند

بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی 
استان  ۳۰ نفر را شاغل می کند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
از پیشرفت 80 درصدی بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی 
خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با راه اندازی این مجموعه 
بیش از 30 نفر شاغل می شوند. رمضانی  در گفت وگو 
با فارس، از فعالیت 3۷ واحد اقامتگاه بوم گردی دارای 
مجوز از اداره کل میراث فرهنگی در استان خبر داد 
و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از گردشگران روستاها 
و محیط طبیعی را برای تفریح، گذراندن اوقات فراغت 
و اقامت انتخاب می کنند که اقامتگاه های بوم گردی 
بهترین مکان است. وی بوم گردی را از شاخه های 
اشتغال  تولید  کرد:  بیان  و  ذکر  گردشگری  صنعت 
بومی، ایجاد رونق اقتصادی در جوامع محلی، پویایی 
روستائیان در حفظ آئین و سنن و جلوگیری از مهاجرت 
به شهرها از دستاوردهای احداث اقامتگاه های بوم گردی 
است.وی افزود: بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی استان 
در روستای چهارده باال با هزینه کرد 25 میلیارد ریالی 
بخش خصوصی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
رمضانی با بیان اینکه این واحد بوم گردی در مساحت 
تقریبی سه هزار متر مربع شامل 25 سوئیت، رستوران، 
سفره خانه سنتی، مسجد و بازارچه فروش صنایع دستی 
و سوغات محلی است، تصریح کرد: با راه اندازی این 

مجموعه بیش از 30 نفر شاغل می شوند.
وی با اعالم اینکه بیشترین اقامتگاه های بوم گردی در 
طبس فعال است، تبیین کرد:  ۱8 اقامتگاه بوم گردی 
که ۱5مورد  است  فعال  این شهرستان  در  پروانه دار 
دیگر نیز در حال احداث و مجوز گرفتن است.وی از 
مرمت چهار خانه تاریخی در استان خبر داد و مطرح 
کرد: خانه بر دیده ارسک شهرستان بشرویه، میرزاجعفر 
خوسف، افراشته فردوس و بی بی مرادی بیرجند در 
سال جاری مرمت شد. رمضانی هزینه مرمت این 
خانه های تاریخی را ۱50 میلیون تومان اعالم و تبیین 
کرد: خانه های تاریخی دارای شماره ثبت ملی و مورد 
درخواست مشارکت مالک در مرمت بنای تاریخی در 

اولویت مرمت هستند.

از  برخی  در  اینکه  بیان  با  استان  ورزش  مدیرکل 
نقاط استان یا شهر بیرجند در 20 سال گذشته هیچ 
حضوری نداشتیم و اکنون باید به خواسته های آنها 
پاسخ دهیم گفت: در شمال شهر بیرجندبرای پروژه ای 
که در سال 92 می توانستیم با 2 میلیارد تومان تکمیل 
کنیم  اکنون 6 میلیارد تومان نیاز است.به گزارش برنا 
خراسان جنوبی، اولین دیدار و نشست روسای هیات 
ورزشی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه 
خراسان جنوبی به دعوت مدیرکل ورزش و جوانان 

برگزار شد.مهران سرپرست با اشاره به جاده والیت 
گفت: خراسان جنوبی سهم چشمگیری در تداعی گذر 
امام رضا )ع( دارد.وی با بیان اینکه برای اولین بار جلسه 
سازمان برنامه و بودجه استان با روسای هیات ورزشی 
برگزار شده است افزود: ما سرانه فضای ورزشی را از 
شاخص ها قرار می دهیم که اساسا ماموریت اصلی ما 
این است که بیشتر مردم باید ورزش کنند.سرپرست با 
تاکید بر تدوین برنامه در هیات ورزشی تاکید و ادامه 
داد: با توجه به منابع داخلی اداره کل برنامه هایی 

راهبردی تدوین کردیم که ۱0 شاخص برای ورزش و 
5 شاخص برای سمن ها ایجاد کردیم و تا پایان سال 
۱400 باید به اتمام برسد.وی با بیان اینکه هدف اصلی 
ارتقاء ورزش استان از استانهای سطح 3 به 2 است 
بیان کرد: درهمین راستا ۱۱ پروژه شهرستانی درکنار 
برنامه عملیاتی تدوین شد.وی از تدوین تقویم ورزشی 
برای تمام هیآت ورزشی  خبرداد و تاکید کرد:  از هفته 
آینده 420 هیئت ورزشی شهرستانی ما هم باید تقویم 
ورزشی تدوین کنند. سرپرست خاطرنشان کرد: جامعه 

ورزش باید نگاه سازمانی داشته باشد تا هدفمند از آن 
استفاده کنیم.وی بیان کرد: در ورزش همگانی جزء 5 
استان برتر کشور هستیم و ۱48 پروژه در حال احداث 
و 20 پروژه جدید برای سفر وزیر برنامه ریزی شده 
است. وی خاطرنشان کرد: با ورود اسپانسری ذغال 
سنگ طبس در هندبال و فوتبال، تیمی در سوپر 
لیگ و دسته یک کشور بازی خواهد کرد. مدیرکل 
ورزش و جوانان وجود لیگ های ورزشی را ابزاری 
برای توسعه فرهنگی و اقتصادی برای استان دانست 

و گفت: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه استان بیشتر 
از این به هیات ورزشی  کمک کنند. سرپرست بیان 
کرد: دومین استان در حوزه ورزشکاران سازمان یافته 
در کشور هستیم.وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات 
ملی ۱00 درصد افزایش یافته است گفت: برنامه 
محوری از مهمترین اولویت های ما در شهرستان 
ها و استان است. وی از توزیع ۷ میلیارد تومان بین 
هیات ورزشی خبرداد و تاکید کرد:   اما ورزش و 

جوانان خراسان جنوبی بیش از این نیاز دارد.

افزایش دما درخراسان جنوبی

دادرس مقدم- دمای هوا از تا پایان هفته در خراسان جنوبی روزانه حدود یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد و هوا گرمتر می شود. کارشناس هواشناسی  گفت: براساس الگوی تابستانه حاکم بر 
نقشه های پیش یابی برای  دو روز آینده وزش تند باد گاهی گردو خاک پیش بینی می شود که در نیمه شرقی وزش باد شدید و بویژه در مرز شرقی بندان، درح و ماهیرود در برخی ساعات طوفان 

و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. نخعی افزود: پیش بینی  می شود دمای هوا در اغلب مناطق استان به حدود 40 درجه سانتیگراد و یا باالتر از آن  برسد.

*پیکر پدر شهید موسی اکبرپور  در  روستای دره عباس 
بخش قهستان شهرستان درمیان تشییع و پیکر پدر 
شهید حسینی بر دستان مردم شهر نیمبلوک تشییع و در 

ِجوار گلزار فرزندانشان به خاک سپرده شد.
شهید  پدر  پیکر  تشییع  در  رضوی  حرم  *خادمان 
اکبرپور حضور یافتند و تابلوی حرم مطهر رضوی را به 

مادر شهید اهدا کردند.
امور عشایر گفت: وسعت حوزه خدمات  *مدیرکل 
رسانی به عشایر این استان معادل گستردگی ۱0 استان 
کشور است در حالی که برخورداری آنان از امکانات و 
خدمات ضعیف است و به حمایت های ویژه نیاز دارند. 
*450 نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد با معرفی 
به مراکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، از آموزش 

های تخصصی بهره مند شدند
*قاچاقچیان دام زنده در شهرستان فردوس به پرداخت 

3۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
*دومین جشنواره تابستانه کودکان با نام کاردستی های 

منو مامانم در بیرجند برگزار شد.

همایش نكوداشت روز دهیاري در بیرجند برگزار شد

حضور تربیت بدنی در شمال شهر بعد از 20 سال

 محمود ابادی -روز گذشته همایشی برای دهیاران 
شهرستان بیرجند برگزار شد.  همایشی که چالش 
های دهیاران در آن تشریح شد. چالش هایی عمیق 
که کمبود اعتبارات هر روز آن را عمیق تر می کند.  
مدیر جهادکشاورزی بیرجند در همایش روز دهیاران 
روستاهای بخش مرکزی بیرجند با توجه به سیل 
ابتدای سال از دهیاران خواست مدارک و مستندات 
مورد نیاز را زودتر به جهاد کشاورزی تحویل دهند 
تا کار خاک برداری و موارد مربوط هر چه زود تر 
اطالع  داریم  افزود:انتظار  محمدی  شود.  انجام 
رسانی ها برای خبرهای جدید حوزه ی کشاورزی 
به روستاییان انجام شود. وی جدیدترین موضوع را 
گلخانه های کوچک مقیاس دانست و گفت:برای 
بهره وری بهتر مقرر شد از اعتبارات تبصره ی ۱8 
به گلخانه های کوچک مقیاس پرداخت شود. که 
الزم است در این زمینه دهیاران اطالع رسانی کافی 
را انجام دهند. محمدی با اشاره به اینکه دنبال این 
هستیم که از خرد شدن اراضی جلوگیری کنیم. 
گفت:ساخت و ساز جلوی این هدف را می گیرد. 
به همین دلیل انتظار داریم دهیاران جلوی ساخت و 
ساز را در اراضی کشاورزی بگیرند. وی در خصوص 
سوخت و پالک گذاری تراکتور ها ادامه داد: امروز 
تمام سوخت مورد نیاز به تراکتورها داده می شود 
اما شروطی دارد. وی توضیح داد: اول اینکه برای 
دریافت سوخت تراکتور باید پالک گذاری شده باشد 
و البته بیمه نیز باشد. چون پالک گذاری رایگان 
است مقرر شد یک کارشناس به روستا مراجعه و 
تمام تراکتور ها در مکانی جمع باشد تا از فرصت 
پیش آمده برای پالک گذاری رایگان استفاده کنند. 
مدیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگر فردی برای 
تیلر سوخت الزم دارد می تواند به جهاد شهرستان 
مراجعه و پرونده تشکیل دهد. وی درباره هویت 
گذاری دام در استان نیز گفت: بهتر است از فرصتی 
بهتری  نحو  به  کرده  فراهم  کشاورزی  جهاد  که 
استفاده کرد چون شناسایی فقط با قیمت سه هزار 

تومان انجام می شود. 
محمدی گفت:همزمان با هویت گذاری بیمه ی پایه 
دام نیز انجام می شود. بنابراین می توان به این ترتیب 
از مزایای بیمه ی رایگان نیز بهره مند شد. وی بیمه 
دام را بسیار ارزشمند دانست و ادامه داد:باید قبول کنیم 
که در شرایط سختی به لحاظ خشکسالی و سیل 
هستیم پس بیمه دام را جدی تر دنبال کنید. وی بیمه 
روستائیان را از یارانه های خوبی که دولت در اختیار 
روستاها و عشایر قرار می دهد را بیمه دانست وافزود:این 
بیمه به این دلیل که مواردی مثل از کار افتادگی و 
بازنشستگی را پوشش می دهد. بسیار ارزشمند بوده و 
بایداطالع رسانی بهتری شود.  خود اظهاری فرد،شامل 
شدن 230 شغل روستایی و عشایری وپرداخت یارانه از 
مهمترین مزایای بیمه ی روستاییان بود که وی مورد 
توجه قرار داد. رئیس کمیته امداد شهرستان بیرجند 
نیز در این جلسه با تبریک ایام کرامت گفت: اعتقاد 
ما این است که دهباران مغزهای متفکر روستا،تدوین 
کننده تولید مسکن،تدوین کننده مدیریت بحران و ... 
در روستا هستند. خزائی افزود:خدماتی که دهیار ارائه 
می دهد هرچند در اجتماع کوچک تری است اما 
اهمیت بسزایی دارد. وی با اشاره به ساخت ۱200 
واحد مسکنی که سهم کمیته امداد در ساخت مساکن 

محرومان است گفت: از بحث های مهمی که در 
این باره مطرح است. ساخت مسکن مقاوم است که 
برای مددجو و غیر مددجو در روستاها ساخته شود. 
وی ادامه داد:شرایط کمیته امداد در موضوع مسکن 
محرومان خاص و ایده آل است تا برای خانواده های 
نیازمند مسکن های غیر مقاوم به مقاوم تبدیل شود. 
وی تسهیالت خوبی که در این زمینه وجود دارد را 
یاد اور شد و افزودمددجو با50میلیون تومان وام کم 
بهره که نیمی از آن بالعوض است می تواند خانه 
ای 60 متری برای خود احداث کند.  خزایی گفت:نبود 
اطالعات کافی در روستاها از دغدغه های ما است 

و انتظار داریم دهیاری ها با اطالع رسانی انگیزه ی 
الزم را به وجود آورند. رئیس کمیته ی امداد بیرجند 
ادامه داد:حتی پروانه های ساخت نیز بخشودگی دارد 
و بسیار ارزشمند است. وی با اشاره به مددجویانی که 
فاقد زمین هستند توضیح داد: قرار شد برای این افراد 

نیز تدبیری اندیشیده شود.

 مشکالت بسیار دهیاران دیده شود
دهیار روستای حاجی آباد نیز در این جلسه به بخشی از 
مشکالت و اقداماتی که در حاشیه شهر بیرجند انجام 
شده اشاره کرد. دستگردی با اشاره به جمعیت 32 هزار 
نفری چهار روستای حاشیه ی شهر گفت: بیش از 80 
درصد روستاهای بیش از ۱5 کیلومتری بیرجند مسن 
هستند. اما در این چهار روستا برعکس است. فقط 
در حاجی آباد ۱2هزاز نفر جمعیت دارد که بیشتر از 
جمعیت سربیشه است. هرچند خدماتی بسیار ارزشمند 
در این روستاها انجام شده است. اما هنوز با چالش 
های جدی مواجه هستیم. وی ادامه داد : ازتنها شرکتی 
که نتوانستیم خدمات مطلوب تر بگیریم مخابرات بوده 
است. وی با اشاره به وجود تیرهای برقی که بعد از 
گفت:در  گرفتند  قرار  معابر  در  هادی  اجرای طرح 
خواست داریم اداره برق برای این موضوع مساعدت 
باشد چرا که سال گذشته دو نفر  بیشتری داشته 
فوتی در روستای حاجی اباد داشتیم. فرسودگی شبکه 
فاضالب روستایی،راه های دسترسی به روستاها و بین 
روستایی به خصوص امیر آباد و حاجی اباد از جمله 
مشکالتی بود که این دهیار به آن اشاره داشت. وی 
کمبود کالس درس را از مهمترین چالش های این 

روستاها دانست و گفت: در حاجی آباد دبیرستان نداریم 
و نمی توانیم سربار این کمبود را در امیرآباد داشته 
باشیم . دهیار حاجی اباد معضالت اجتماعی رادمد نظر 
قرار داد و گفت: ۱50 میلیون تومان برای نصب دوربین 

پایش نیاز داریم که باید به هر طریقی تامین شود. 
دستگردی ادامه داد: ساخت و سازهای غیر مجاز از 
دغدغه های دهیاران است که برای این منظور باید 
همکاری بیشتری با دهیاران شود. نماینده دهیاری 
های یک،دو،سه و چهار در این جلسه با اشاره به 
وظایف دهیار تفاوت هایی که بین دهیاری های 
نزدیک به شهر و دور از شهر وجود دارد  را ناعادالنه 

توصیف کرد.میری افزود:حتی در پرداختی ها و حق 
و حقوق  دهیارها تفاوت فاحشی وجود  دارد که باید 
بخشدار در کمتر شدن این تفاوت ها تالش بیشتری 
کند. اجباری شدن بیمه ی دهیاران وبرگزاری کالس 
های توجیهی دهیاران و ... بخشی از درخواست های 
این دهیار بود. برات زاده از نمایندگان دهیاران نیز 
نکاتی درباره برخی هزینه کردهایی که سودی برای 
دهیاری ندارد و البته هدر رفت هزینه است عنوان کرد 
عدم همکاری شرکت برق در جا به جایی تیر برق 
ها،بی توجهی آب و فاضالب روستایی به نامه های 
دهیاری ها،عدم پاسخ گویی بسیاری از اداره ها به 
نامه های اداری و درخواست های دهیاری ها،کمبود 
تانکر های ابرسانی،مخاطرات جاده ای بین روستاها 
مثل سه راهی مهمویی یا تابلوهای هشدار  برای شن 
شویی های راه حسین اباد سادات و... فقط بخشی از 
مشکالت حوزه ی دهیاران بود. برات زاده جلوگیری 
از آپارتمان سازی در روستا، مشخص شدن بر و کف 
زمین های روستاها،تعریف و ارتقای جایگاه دهیاران 
حداقل در زمینه های استخدامی و تغییر دید مسئوالن 

نسبت به دهیاران و ... را مورد توجه قرار داد. 

قانون های نادرست برای دهیاران
رئیس شورای بخش مرکزی نیز از قانون های ناقص 
الخلقه ای مانند خودگران بودن دهیاری ها نام برد که 
باید از مسئوالن و نمایندگان خواسته شود در این 
مورد تجدید نظری کنند. دستگردی با اشاره به ارزش 
منابع درامدی که برای دهیاران تعیین شده تاکید 
کرد:مدیریت برتر،مشارکت مردم نیز هست اما بی 

اعتبار از دست هیچ فردی کاری ساخته نیست. وی نیز 
هزینه هایی که بدون مشورت و بدون مطالعات دقیق 
در روستاها انجام شده و نیز وام هایی که می توانست 
مشکالت راوبهتر از این حل کند.وی گفت:مدیریت 
متمرکز هیچ گاه راه گشا نبوده پس امیدوارم به سمتی 
برویم که خود روستاها در توسعه ی روستایی وارد گود 
شوند. دستگردی با اشاره به تمام دستگاه ها و متولیانی 
که می خواهند روستا را توسعه دهند.گفت: باید منابع 
مالی در دهیاری ها هزینه شود تا مجری پروژه ها 
دهیاری  و ناظر دولت باشد. به این ترتیب دهیاری ها 
توانمند و در محل خودش برنامه ریزی و هزینه می 

کند. رئیس شورای بخش مرکزی بیرجند امتناع از به 
گردن انداختن مشکالت از شورا به دهیاری از دهیاری 
به مسئوالن و ... را اشتباه بزرگی دانست که باید در 
درجه ی نخست همگرایی باشد و هم در برون با سایر 
نهاد ها همکاری را داشته باشیم.  دستگردی ادامه داد:با 
مدیریت واحد روستایی می توانید مایه ابادانی روستای 
خود باشید. تهیه ی شناسنامه ی روستایی یکی از 
نکات مهمی است که دستگردی خواست دهیاران 
با تمام تالش خود برای نهایی شدن ان تالش کنند. 

محدودیت های آب و فاضالب روستایی  
معاون اب و فاضالب روستایی نیز در این جلسه با 
اشاره به بخشی از مشکالت این شرکت در تامین اب 
روستاها گفت: محدودیت ابی که از سمت شرکت اب 
منطقه ای تعیین می شود و مصرف زیاد اب توسط 
مردم مهمترین معضلی است که ما با آن مواجه 
هستیم. شریفی درباره  باغ هایی که در روستاهای 
در حال گسترش اضافه می شود افزود:بهتر است 
ودر توسعه ی روستاها زیرساخت ها را مد نظر قرار 
دهیم. وی ادامه داد:50 لیتر در روز به ازای هر خانوار 
سرانه ی ابرسانی سیار است این در حالی است که 
اعتبار تخصیص یافته نیمی از اعتبار مورد نیاز است. 
و این دست ما را در انجام خدمات بسته است.وی 
فرسودگی شبکه های فاضالب روستایی را مورددتایید 
قرار داد و گفت: ما چطور اعتبار خود را با شما هماهنگ 
کنیم تا زمانی که دهیاری اعتبار اسفالت داشته باشد 
آب و فاضالب روستایی هم اعتبار تعویض لوله های 
فرسوده؟ بخشدار بیرجند نیز برخی از مشکالتی که 

توسط دهیاران عنوان شد را مورد توجه قرار داد و پاسخ 
هایی برای ان ها ارائه داد. حسن علی بخشی تاکید 
کرد: در بخشداری به سمت و سویی می رویم که 
مانند شهر تمامی دستگاه های خدمات رسان موظفند 
پاسخ گو باشند.  وی به ساماندهی جمع اوری زباله 
اشاره کرد و گفت : در این زمینه نکاتی وجود دارد 
که باید فرمانداری پای کار باشد. وی ادامه داد:راه 
اندازی اکیپ اجرایی از دادگستری برای دهیاری ها 
پیگیری شده و اگر به نتیجه رسیدیم درتمام بخش 
اجرایی خواهیم کرد.  وی روستاهایی که از مرکز 
بیرجند فاصله دارند را مورد توجه قرار داد و گفت: 
باید روستایی محدوده ای راداشته باشد که هم در 
بخشی ساکن باشد و هم در بخشی  دام و طیور خود 
را داشته باشد. پس باید پیشبینی این را داشته باشیم 
که دسترسی برای روستایی در بخشی از حیاط خانه 
اش فراهم شود.بخشی اضافه کرد: ما یک خانواده ایم 
در کنار هم دهیاری ؟شورا،بخشداری و ... باید در کنار 
هم باشیم تا مشکالتمام کاهش یابد. فرماندار بیرجند 
نیز دهیاران را به مطالعات قوانین توصیه کرد و گفت: 
تجربه و همت دهیارای های بیرجند همیشه در کشور 
نمونه بوده است. ناصری با اشاره به واحدهای مسکن 
محرومان که قرار است در استان به خصوص بیرجند 
ساخته شود تاکید کرد: امیدواریم تا دهه ی فجر بخش 
زیادی از این واحد های مسکونی بهره برداری شود. 
وی اضافه کرد: انتظار دارم دهیاران به سمت اقتصادی 
شدن روستاها بروند. و البته پیشنهاداتی داریم برای 

برخی از دهیاری ها که امیدواریم تغییری ایجاد شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
نیز در این همایش موضوع ۱00میلیارد تومانی مسکن 
روستایی در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: 
خراسان جنوبی این اعتبار را برای ۱0 هزار واحد مدیون 
استاندار است.چرا که فقط قرار بود 5 هزار واحد در 
استان ساخته شود اما بعد از رایزنی استاندار به ۱0 هزار 
واحد رسیده است. آسمانی مقدم وام های بالعوضی 
که به مددجویان کمیته امداد در این زمینه داده می 
شود را بسیار بی سابقه دانست و گفت:باید از این 
قابلیت به خوبی استفاده کرد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز با پاسداشت روز 
دهیار گفت: ما انتظار داریم دهیاران سیاست های کلی 
نظام را سر لوحه کار قرار دهند. میرجعفریان افزود:شما 
سفیران خدمات این دولت هستید بنابراین نیاز هست 
که راهبردهای کالن را شما دهیاران در روستاها پیاده 
سازی کنید. وی اشتغال و اقتصاد روستا را یاداور شد و 
گفت:دهیاران باید اولیت بندی در حوزه ی خود داشته 
باشند و برای ان برنامه داشته باشند.  وی گفت:این 
موضوع باعث می شود ما روستاییان را در روستاها 
امیدوار کنیم. برای این ایجاد امیدواری نیز باید تالش 

کنیم. و ظرفیت ها را بشناسیم.  
وی خراسان جنوبی را تا حدودی در زمینه ی اشتغال 
ساکنان  کرد:متاسفانه  تاکید  اما  دانست  ال  ایده 
روستایی کاهش یافته و مراکز تولید و اشتغال به 
همان نسبت کاهش یافته که باید با تالش دهیاران 
روند نا مطلوب کاهش جمعیت روستا متوقف شود.  
میرجعفریان نیز موضوع مسکن محرومان را مورد 
توجه قرار داد و گفت: باید از این ظرفیت حداکثر 
استفاده را ببریم. در پایان تعدادی از دهیاران موفق 

در این جلسه تقدیر شدند.

دبیرخانه گام دوم انقالب
 دراستان راه اندازی شد

ایرنا-دبیرخانه گام دوم انقالب برای رصد برنامه و 
عملیاتی شدن توصیه های رهبری در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان راه اندازی شد. رئیس سازمان 
نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع 
با اجرای کامل  مقدس گفت: فتنه های دشمنان 
بیانات رهبر معظم انقالب دفع می شود از این رو 
باید بیش از گذشته روی بیانات رهبری کار کنیم. 
مصلحی عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان و در نشست تبیین گام دوم انقالب در جمع 
فعاالن فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری در بیش 
به موضوعی  انقالب  بیانیه گام دوم  از 50 درصد 
جدی و قابل توجه به عنوان تاریخ 40 ساله انقالب 
پرداخته اند و مباحث و اتفاقات قابل توجهی که در 
این مدت رخ داده است را بیان کردند. نماینده ولی 
دوم  گام  دبیرخانه  راه اندازی  به  اشاره  با  هم  فقیه 
انقالب، گفت: با استفاده از ظرفیت بیش از ۱00 نفر 
از روحانیان ممتاز استان برای تبیین بیانیه گام دوم 
انقالب جلساتی برگزار می شود که تبیین این بیانیه 

و انسجام روحانیان در این زمینه رو به رشد است.

عواید ۱۸ میلیاردی شیر شتر 

کاوش- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: تولید شیر شتر برای بهره برداران 
و 900  میلیارد  در خراسان جنوبی ۱8  این بخش 
اشرفی گل  است.  داشته  درآمد  تومان  میلیون 
اظهارکرد: تولید شیر شتر برای بهره  برداران این 
بخش در خراسان جنوبی ۱8 میلیارد و 900 میلیون 
تومان درآمد داشته است. وی افزود: این درآمد در 
سه ماه گذشته با تولید دو هزار و ۱00 تن شیر شتر 
در 23 واحد پرورش شتر صنعتی و هزار و 950 
واحد سنتی عاید بهره برداران استان شد. وی بیان 
کرد: از این مقدار 400 تن جمع آوری و به بازار 
عرضه شد و مابقی به دلیل خودمصرفی و دوری 

بازارجمع آوری نشده است.

زیرساخت های فکری را تقویت کنیم

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه افسردگی های امروز 
به دلیل تفکر لیبرالی است، گفت:باید زیرساخت های 
فکری را تقویت کنیم.به گزارش مهر،  آیت ا..عبادی 
در جمع دانشجویان شرکت کننده در دوره بصیرتی 
خط حضرت امام )ره( دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند، 
اظهار کرد: جوانان باید تکلیف راه و جامعه خود را 
اینکه سرنوشت جامعه  بیان  با  مشخص کنند.وی 
چه  انسان  افزود:  می شود،  دانشگاه ها مشخص  در 
عالم باشد چه جاهل از هستی برداشت خاصی دارد 
و زندگی آنها با این برداشت تنظیم می شود. وی  با 
اشاره به اینکه در عالم فرض خطی از مبدا به مقصد 
کشیده می شود که انسان سالک آن خط است، عنوان 
کرد: مخلوقات جهان دارای چهار علت مادی، صوری، 

فاعلی و غایی هستند.

پذیرش دستیار تخصصی 
قلب و عروق در بیرجند

برای  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  صداوسیما- 
اولین بار در رشته دستیاری تخصصی قلب و عروق 
دانشگاه  آموزشی  معاون  کرد  پذیرش  دانشجو 
علوم پزشکی بیرجند گفت:  سه دانشجو در رشته 
شدند. پذیرش  عروق  و  قلب  تخصصی  دستیاری 
عابدی از اعالم نتایج آزمون پذیرش دستیار در 8 
رشته تخصصی بالینی پزشکی خبرداد و افزود: در 
چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار که اسفند 
پارسال برگزار شد 30 نفر دستیار برای رشته های 
بیماریهای اعصاب، داخلی، قلب و عروق، بیهوشی، 
جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، رادیولوژی و 
کودکان پذیرش شدند.وی گفت: ثبت نام از تمامی 
پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار، از اول تا 20 
مرداد انجام خواهد شد که الزم است پذیرفته شدگان 
با توجه به سهمیه قبولی، تعهد محضری برای خدمت 

در محل تحصیل خود داشته باشند.

پارک جنگلی بیرجند به تفریحگاهی 
مناسب برای شهروندان تبدیل می شود

غالمی-شهردار بیرجند گفت: سعی می کنیم با کار 
از  جنگلی  پارک  زیباسازی  راستای  در  کارشناسی 
این نعمت خدادادی استفاده مطلوب کرده و آن را 
به تفریحگاهی مناسب برای شهروندان تبدیل کنیم.  
جاوید صبح دیروز در بازدید از روند پیشرفت پروژه 
زیباسازی پارک جنگلی بیرجند اظهار کرد: از فضاسازی 
این پارک می توان برای جذب گردشگر استفاده کرد.

وی پارک جنگلی بیرجند را  از ظرفیت های مغفول 
مانده این شهر دانست که با اجرای عملیات بهسازی 
و زیباسازی و ایجاد رستوران ها و فضاهای تفریحی، 
رونق خوبی خواهد گرفت.شهردار بیرجند از اجرای این 
پروژه با اعتبار 2 میلیارد تومان خبر داد و یادآور شد: 
زیباسازی پارک جنگلی با رویکرد سالمت خانواده 
و به منظور گسترش اراضی تفریحی در دستور کار 

شهرداری بیرجند قرار گرفته است.

 وصول   ۵۸ میلیارد مالیات در استان

جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل   - حسینی 
آغاز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز 
افزایش،  درصد  با 4۷  امسال  گفت:  مالیات  هفته 
رقم پیش بینی شده برای وصول مالیاتی در استان 
320 میلیارد تومان است که 58 میلیارد تومان آن 
در سه ماه نخست  سال وصول شد.به گزارش آوا، 
نباتی اظهار کرد: سال گذشته 253 میلیارد تومان 
درآمد مستقیم و غیر مستقیم در استان وصول شد 
در حالی که رقم پیش بینی شده 2۷5 میلیارد تومان 
بود.وی افزود: فراخوان مالیاتی برای اظهارنامه ها در 
2 نوبت خرداد و تیر اعالم می شود که اشخاص 
حقیقی و مشاغل مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی 
در خرداد هستند.وی افزایش ارایه اظهارنامه ها را 
ناشی از فرهنگ باالی مردم استان در زمینه مالیات 
دانست و گفت: سال گذشته خراسان جنوبی رتبه 
سوم تسلیم اظهارنامه ها را در کشور داشته است و از 
این نظر جزو استان های پیشرو هستیم.نباتی ادامه 
داد: در موضوع اظهارنامه اشخاص حقوقی و امالک 
نیز آخرین مهلت تسلیم اخر تیر است که تاکنون 
رقم ناچیزی از اظهارنامه ها ارایه شده اما با توجه به 
اینکه معمواًل در روزهای پایانی مهلت قانونی افراد 
برای ثبت نام مراجعه می کنند انتظار می رود این 
انتقاد فرماندار فردوس از کم کاری مدیرانرقم افزایش یابد...مشروح خبر در شماره آتی روزنامه

سربازی - فرماندار فردوس در جلسه شورای اداری 
اغلب  گفت:  و  انتقاد  مدیران  برخی  کاری  کم  از 
مدیران آن طور که باید و شاید پیگیر مشکالت 
اساسی نیستند. به گزارش خبرنگار آوا، حسن میرزایی 
تاکید کرد: مدیران شهرستان ارتباط خود را با مدیران 
کل بیشتر و برای پیگیری امور وقت بگذاراند. وی 
تصریح کرد: برخی مدیران دچاره روزمرگی شده اند 
و این موضوع به زیر مجموعه آنان نیز سرایت کرده 

و با دید منفی به ضوابط نگاه می کنند.

قانون به نفع مردم باید تفسیر شود
میرزایی با بیان اینکه موارد زیادی داریم که مردم 
از برداشت  منفی روسای اداره ها از قانون گله و 
و  سعی  تمام  باید  مدیران  افزود:  دارند  شکایت 
تالششان تفسیر قانون به نفع مردم باشد. وی از 
مدیران شهرستان خواست جلسه های ضروری را 

در آخر وقت اداری برگزارکنند وی اضافه کرد: در 
بسیاری از مواقع می توان یک جلسه دو ساعته را 
با چند تلفن به نتیجه رساند و نیازی به گرفتن وقت 

چند مدیر برای چنین مواردی نیست.

بیشترین شکایات مردم از بانکها
وی بیشترین گله و شکایت مردم را از بانکها اعالم 
کرد که بانک کشاورزی در صدر قرار دارد. فرماندار 
فردوس همچنین به طور جد از مدیران خواست در 
جلسه هایی که در فرمانداری برگزاری می شود 
شخصا” شرکت کنند و هیچگونه عذرغیر موجهی 

در این خصوص پذیرفته نیست.

مراجعه مردم به فرمانداری 
نتیجه کم کاری مدیران

میرزایی با انتقاد از مراجعه مکرر مردم به فرمانداری، 

آنرا نتیجه کم کاری و پاسخ های ناقص به ارباب 
رجوع دانست که در برخی موارد منجر به تجمع 
شده و این  کار به نفع نظام اسالمی نیست و تبعات 

ازمدیران  همچنین  دارد.وی  اجتماعی  و  امنیتی 
به برخی  به پاسخگویی   را ملزم  خواست  خود 
گروههای غیر رسمی که به عنوان نماینده مردم 
در اداره ها حضور می یابند ندانندو بی طرفی در 

به  کمک  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
ساخت 33 واحد مسکونی سهم شهرستان فردوس 
در مناطق زلزله زده از دیگر مواردی بود که میرزایی 

متذکر شد.در ادامه این جلسه روسای اداره تبلیغات 
اسالمی، بهزیستی، اداره گاز، بنیاد مسکن و فرمانده 
تشریح عملکرد  به  فردوس  مقاومت سپاه  ناحیه 

حوزه کاری خویش پرداختند.

لزوم تکمیل دارالقرآن فردوس
حجت االسالم آزاد رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
خواستار تعمیر و تجهیز یازده خانه عالم روستایی 
شد و از اینکه هنوز دارالقران فردوس با داشتن 
بیش از 800 حافظ قرآن فقط 30 درصد پیشرفت 
بنیاد  رئیس  مهمانی  کرد.  انتقاد  دارد  فیزیکی 
مسکن انقالب اسالمی نیز گفت: در طرح مسکن 
کار  روستا   ۱6 در  کنون  تا  روستایی  محرومان 
شهرستان  سهم  واحد   250 از  که  شده  شروع 
فردوس ۱۷0 پرونده تشکیل و 50 مورد به بانکها 

معرفی شده است.
 در این جلسه   سلیمانی، هادی، اخگری، وفایی 
و رحیمی به ترتیب به عنوان روسای جدید جهاد 
نور،  پیام  دانشگاه  روستایی،  تعاون  کشاورزی، 
پلیس راه و بسیج ادارات و اصناف معرفی و از 

خدمات مدیران قبلی قدردانی شد.
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تزریق واکسن مننژیت برای تمامی 
زائران حج الزامی است

دادرس مقدم - معاون جمعیت هالل احمر گفت: دو 
هزار و 2۷0 زائر حج تمتع از استان واکسن مننژیت را 
تزریق کردند. لطیفی با اشاره به پیش رو بودن اعزام 
زائران حج تمتع بیان کرد: طبق قوانین کشور میزبان، 
تزریق واکسن مننژیت برای تمامی حجاج  الزامی است 
بنابراین همه حجاج باید نسبت به واکسیناسیون خود 
اقدام کنند.وی با بیان اینکه برای دو هزار و 2۷0 زائر 
حج تمتع در قالب ۱6 کاروان در استان واکسن مننژیت 
تزریق شده است، گفت: پس از تزریق واکسن مننژیت، 
کارت واکسن تقدیم زائران شده که باید تا انتهای سفر 
همراه آن ها باشد. وی با بیان اینکه 48 درصد زائران 
آقا و 52 درصد خانم هستند، افزود: 23 نفر از زائران 
آقا و ۱5 نفر از زائران خانم باالی 80 سال سن دارند. 
لطیفی افزود: همچنین هشت پزشک کاروان های 
اعزامی به حج تمتع را همراهی می کنند. وی به معاینه 
و صدور تاییدیه پزشکی برای دو هزار و 352 متقاضی 
و عوامل حج تمتع اشاره کرد و گفت: در این معاینات 
برای حصول اطمینان از توانایی فرد آزمایش های رایج 
و مواردی اعم از پاراکلینیکی، نوار قلب، اکو و تست 
ورزش انجام شده است.لطیفی بیان کرد: با توجه به 
معاینات و کنترل های انجام شده، بیماری های شایع 
در بین زائران حج امسال، پیش از سفر دیابت، فشار 
خون و بیماریهای گوارشی تشخیص داده شده است. 
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 صبحی که تو طلوعش باشی
 غروبی که تو پایانش باشی را دوست دارم

 آری معیار تقویمم شده ای
 من روزها و شب ها را فقط با تو می شمارم

 و کاش سال تقویمی ام با تو همیشه کبیسه باشد
 محمد جان سروده ي زیبایت تقدیم خودت  همسرم...

سالگرد عقدمان مبارك

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰

گوشت گوساله با برنج پاکستانی
چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

غذاهـای فرنگی

چیکن استراگانف
بیف استـراگانف
چیکــن نـزولی

خوراک فیله سوخاری
خوراک شنیسل مرغ
خــوراک کنتــاکی
خوراک جوجه چینی
خوراک میگو پفکی

خوراک پاچین پافیلی بیست متری چهارم مدرس، نبش خیابان شهید نوربخش 
۳۲۴۶۳۳۵۴- ۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ خورشیدی

قیمت ها به تومان می باشد

آگهی فراخوان عمومی 
سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری طبس گلشن )نوبت اول(

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت نسبت به بازسازی، تکمیل و 
تجهیز قسمتی از یک باب ساختمان مالکیتی شهرداری اقدام نماید

- مشارکت و سرمایه گذاری در خصوص بازسازی، تکمیل و تجهیز قسمتی از یک باب ساختمان 
مالکیتی شهرداری واقع در میدان شهدای آتش نشان )پایین محله(، جنب ایستگاه آتش نشانی 
شماره یک. متقاضیان جهت ارائه پروپزال و طرح خود و تکمیل برگه شرایط خاص فراخوان عمومی 
 سرمایه گذاری و واریز سپرده شرکت در فراخوان عمومی که در برگ شرایط خاص قید گردیده 
می توانند هفت روز پس از انتشار آگهی دوم )آخرین آگهی( و هر روز در وقت اداری برای کسب 
اطالعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و یا با شماره ۳۲۸۲۲۱۰۰-۰۵۶ داخلی 
۲۰۶ تماس حاصل نمایند. به متقاضیانی که پروپزال و طرح خود را ناقص و فقط در قالب یک برگ 

درخواست ارائه کنند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بهارستانی یزدی- شهردار طبس

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

قابـل توجـه همشهریـان بیرجنـدی:
 مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي )مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1398.2118(
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(  

بیرجند - سایت اداري- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول
 اتاق ۱۲۱- امور قراردادها    تلفن :  ۳۲۳9۲۰۰۰-۰۵۶- نمابر قراردادها :  ۰۵۶-۳۲4۰۰۵۲۳

موضوع مناقصه : انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمي خدمات پشتیباني : عمومي و تخصصي شرکت گاز استان خراسان جنوبي
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره ۱۲۳4۰۲/ت۵۰۶۵9 ه - مورخ 
۱۳94/۰9/۲۲-  مبلغ تضمین ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون (-  ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول 
 نمي باشد. محل تأمین اعتبار پیمان :  بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.

شرایط متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي
داشتن سابقة  کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین. ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در 
اسناد ارزیابي کیفي  برنامه زماني مناقصه : مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتي : از تاریخ 9۸/۰4/۱7 لغایت 
9۸/۰4/۱9 ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR)قسمت مناقصه و مزایده - فرم 

هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.( آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 9۸/۰۵/۰۲ 
  اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  9۸/۰۵/۰7  آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ 9۸/۰۵/۱9 

زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ 9۸/۰۵/۱9- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي. شرکت هاي واجد شرایط 
مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت 
معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي پیمانکاران خدماتی و همچنین اسناد 
مناقصه را به طور همزمان دریافت نمایند. از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي 

پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.  
ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. این آگهي در سایت هاي

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي www.nigc-skgc.ir - www.shana.ir - http://iets.mporg.ir قابل رؤیت مي باشد .


