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نماینده ولی فقیه در استان: 
وحدت فیزیکی حجاج در
فریضه حج کافی نیست

»خدمتی« به خال زد
 بانوی تیرانداز بیرجندی برنده طالی
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روستاهای مهاجر فرست
 و معضل حاشیه نشینی

خراسان جنوبی حاال بیش از دو دهه 
است که خشکسالی و بی آبی را پشت 
فقط   نه  که  معضلی  گذارد.  می  سر 
زندگی مردم را دچار چالش کرده است  
روستائیان   افزون  روز  مهاجرت  بلکه 
نیز موجب شده  را  به حاشیه شهرها 
است. طبق آمار در سال 97 بیش از 
120 روستای مهاجر فرست در استان 
از  مهاجرت  است.  شده  شناسایی 
عوامل اصلی از رونق افتادن روستاها 
و مرگ تدریجی جوامع روستایی و از 
بین رفتن منابع ارزشمند طبیعی است.  
روستاها  شدن  خالی  فرآیند  این  جز 
2 صفحه  در  ادامه   ... نامطلوبی  آثار 

 

 

 

جناح بندی سیاسی برای 
پاسدار حرام است 

حجت االسالم حاجی صادقی:
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 امتیاز اصولگرایان ، وضع 
متزلزل   اصالح طلب هاست

ناصر ایمانی :

اصالح طلبان حتی اگر
 برنده نشوند، مهم نیست

بهزاد نبوی : 

صفحه  2

صفحه  2

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ

آگهـی مزایـده
 اجاره ساختمان های سایت قدیم

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: ساختمان ملکی خویش )سایت قدیم دانشگاه( 
به صورت دو بلوک مجزا )هر بلوک شامل سه سالن دو طبقه( واقع در حاشیه خیابان آیت 
ا... غفاری حدفاصل خیابان شهید محالتی و جماران را با وضع موجود به صورت یکپارچه یا 
جداگانه برای مدت یک تا سه سال در قالب اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر و 
نیز دریافت اسناد مزایده به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
مراجعه و پاکت پیشنهادات خود را همراه با اصل فیش تضمین شرکت در مزایده ظرف مدت 
۱۰ روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده جهت هر بلوک: ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )یکصد میلیون( ریال می باشد که می بایست به 
حساب اعالمی به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند نزد بانک ملی ایران واریز نمایند. قیمت 
پایه اجاره بهای ماهیانه: برای سال اول مورد اجاره جهت هر بلوک مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
)سیصد میلیون( ریال و در صورت اجاره هر دو بلوک به صورت یکجا مبلغ اجاره بهای ماهیانه 
برای سال اول ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )پانصد و پنجاه میلیون( ریال می باشد. هزینه درج آگهی 
برعهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

آگهـی مزایـده
 اجـاره مجتمـع مسکونـی

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: مجتمع مسکونی )۱۱ واحد مسکونی و دو دربند 
غیرتجاری( ملکی خویش واقع در بیرجند - خیابان نسترن - نبش نسترن ۴ را با وضع 
موجود به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصالح به صورت یکجا برای حداقل مدت یک تا 
سه سال در قالب اجاره واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر و نیز دریافت اسناد مزایده به دفتر معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه و پاکت پیشنهادات خود را همراه با 
اصل فیش تضمین شرکت در مزایده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه 
دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )پنجاه 
میلیون( ریال می باشد که می بایست به حساب اعالمی به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

نزد بانک ملی ایران واریز نمایند. 
 قیمت پایه اجاره بهای سالیانه: برای سال اول مورد اجاره مبلغ ۱/2۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات دارای 

اختیار تام می باشد.
دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

   فراخـوان
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در نظر دارد فعالیت های آموزشی 
حوزه معاونت سوادآموزی را در سال 1398 به صورت سرانه ای با قیمت تمام شده

 و با شرایط ذیل واگذار نماید
بدین وسیله از کلیه مؤسسات و شرکت های خرید خدمات آموزشی واجد شرایط در استان دعوت 
به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز درخواست کتبی خود را به همراه پروانه فعالیت 
و سایرمستندات )اساسنامه،آخرین تغییرات و...( جهت مشارکت در فعالیت های سوادآموزی به 
 معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان معلم - 
چهار راه بهداری تحویل نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در وقت اداری با 

شماره ۰۵6۳2۴۴767۰ تماس حاصل نمایند.
انتخاب نهایی مؤسسه / شرکت پس از بررسی شرایط توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

جنوبی انجام خواهد شد.
شرایط شرکت در فراخوان

* صالحیت انجام فعالیت در امور خدمات آموزشی * داشتن نیروی انسانی توانمند در راستای 
فعالیت های تخصصی سوادآموزی * پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث برای تمامی 

آموزش دهندگان شاغل * ارائه تضمین قرارداد )ضمانت نامه بانکی( 
نرخ سرانه فعالیت های سوادآموزی در سال 1398 

مبلغ سرانه به ازای قبولی هر نفر به ریالنوع فعالیت

8.800.000دوره سوادآموزی

9.300.000دوره انتقال 

1.610.000دوره تحکیم 

6.500.000سوادآموزی اتباع و کمیساریا

7.500.000انتقال اتباع و کمیساریا

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد محمدی
ارزش مردان بزرگ در پذیرفتن مسئولیت آنهاست

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 فرمانـدار شهرستـان  سربیشـه
 که  نشان از خدمات ارزشمند، مدیریت توانمند و کارآمدتان می باشد، تبریک عرض نموده 

سربلندی و موفقیت شما را از درگاه قادر متعال خواستارم.
معاون دادستان عمومی و انقالب نهبندان- عبداللهی

جناب آقای مهندس محمد محمدی 
با کمال مسرت حسن انتصاب شما را به سمت

 فرمانـدار شهرستـان سربیشـه
که نشان از لیاقت و تجارب ارزنده شما برادر بزرگوار است، تبریک عرض نموده

 امیدواریم در پناه حق در کلیه مراحل همواره پیروز و سربلند باشید.

شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی سربیشه
اتحادیه تعاونی های دهیاری های استان خراسان جنوبی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط 1۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

۰91۵1۶118۰8 - 3۲۴39111  یزدان پناه

آگهـی استخـدام
شرکت گروه صنعتی لینا جهت تکمیل کادر فروش استخدام می نماید: 

1- سرپرست فروش )لیسانس با سابقه مکفی(
2- ویزیتور مویرگی )حداقل دیپلم با سابقه مکفی(

شماره تماس: 09156049663

اجرای نمای آلومینیوم فروش ورق  09151655537-بلوچی

آگهـی مناقصـه عمومـی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی شرح در صفحه 2  
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فروش اعتباری ۴ محصول ایران خودرو
  
ایران خودرو اعالم کرد: فروش اعتباری محصوالت این شرکت به تعداد بسیار محدود از ساعت ۱۱ صبح امروز چهارشنبه مورخ 
۹۸.۰۴.۱۹ تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز می شود. ایران خودرو اعالم کرد: با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت 
نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، این شرکت، فیلتر هایی را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه: جناح بندی 
سیاسی برای پاسدار حرام است 

حجت االسالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه با 
تاکید بر اینکه بصیرت سیاسی برای پاسدار واجب است 
اما جناح بندی سیاسی برایش حرام است، گفت: مرز این 
دو مسئله، جبهه انقالب است و ما همه در جبهه انقالب 

هستیم اما در جناح بندی های سیاسی نیستیم.

درخصوص موانع بر سر راه تحقق 
وعده ها ، صادقانه صحبت کنیم 

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: شاید الزم باشد 
فعالیت های  درباره  مردم  به  اطالع رسانی  بر  عالوه 
راه  سر  بر  موانع  برخی  درخصوص  گرفته،  صورت 
تحقق وعده های داده شده با مردم صادقانه صحبت 
کنیم تا بدانند ما تالش کردیم جلوی برخی رخدادهای 

ناخوشایند را بگیریم اما توفیقی حاصل نشد.

معرفی »اصلحی« که رأی
 نمی آورد، کار لغوی است 

جبهه پایداری انقالب اسالمی در پی اظهارت دبیرکل 
جامعه اسالمی مهندسین مبنی بر »ترجیح صالح مقبول 
بر اصلح غیرمقبول« به نقل از مصباح یزدی، نوشت: 

معرفی »اصلحی« که رأی نمی آورد کار لَغوی است.

بهاری ها  قصد حضور
 در صحنه رقابت را دارند 

انتخابات  در  بهاری ها  جریان  حضور  درباره  ترقی 
مجلس که منتسب به احمدی نژاد هستند، گفت: به 
نظر می رسد که جریان موسوم به بهاری ها نیز قصد 
حضور در صحنه رقابت را دارند اما اینکه با چه کسی 
و با چه گفتمانی حضور پیدا می کنند، مشخص نیست.

وزیربهداشت از دالیل
استیضاحش پرده برداشت 

دکتر سعید نمکی نوشت: »عزیزان، نیک بدانید سعید 
نمکی همچون یاران به ظاهر بر باد رفته اما در یاد 
مانده اش، تشنه خدمت است و نه شیفته قدرت. از بیم 
طرح استیضاح به دلیل جابجا کردن مصلحت  اندیشانه 
بچه محل بهمان نماینده محترم هم، البته استقبال 
می کند تا شاید بتواند مردم نازنین و پاکدل کشورش را در 
فرصتی طالیی از دخالت های بی مورد و نابجا آگاه کند.

نبوی: اصالح طلبان حتی
 اگر برنده نشوند مهم نیست 

بهزاد نبوی  اظهار کرد: اصالح طلبان باید به فکر امنیت 
و مصالح کشور باشند. آنها برنده نشوند هم مهم نیست. 
آنها حتی می توانند نامزد معرفی نکنند، ولی انتخابات را 
تحریم نمی کنند. باید از مایوس کردن مردم پرهیز کنیم.

غیر از تربیت دیدگان دانشگاه
 نباید از جای دیگر نیرو جذب کنیم

و  آموزش  وزارت  سرپرست  میزان-  خبرگزاری 
پروش تنها مسیر برای جبران کمبود نیروی انسانی 
در نظام تعلیم و تربیت را دانشگاه فرهنگیان دانست 
و گفت: غیر از تربیت دیدگان دانشگاه فرهنگیان 
نباید در مدارس و کالس های درس از هیچ جای 
دیگر نیرو جذب کنیم. افرادی باید جذب و استخدام 
مدارس شوند که در دانشگاه فرهنگیان تمام مراحل 

مهم را سپری کرده باشند.

حساب های بانکی فاقد
 شناسه شهاب مسدود می شوند 

سنجی  هویت  شناسه  فاقد  تسنیم-حساب های 
الکترونیکی بانکی )شهاب( در بانک ملی ایران به 
زودی غیر فعال می شوند. در راستای اجرای الزامات 
قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر 
مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل 
آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به 

حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.

وزیر اقتصاد: نرخ تورم ۸ درصد شد

ایسنا- وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم به هشت درصد 
خبر داد و گفت: طی روزهای آینده ۱۸ شرکت بورسی 

دولت واگذار خواهند شد.

تنبیه بانک ها جواب داد

ایسنا- ترازنامه بانک ها نشان از کاهش اضافه برداشت 
آنها از بانک مرکزی دارد، این در حالی است که از نیمه 
دوم سال گذشته ملزم به تسویه حساب مانده اضافه 
در  و  مرکزی شده  بانک  جاری  از حساب  برداشت 
صورت عدم انجام با برخورد انضباطی مواجه می شدند.

افزایش حقوق کارکنان
 دولت روی هوا! 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق 
ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر الریجانی ضمن 
لغو، قوه مجریه را موظف کرده که مصوبه جدیدی 
منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری در مورد افزایش 

حقوق کارکنان ارائه کند.

نرخ دالر در کانال
 12هزار تومان پایین تر آمد

تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانک ها با کاهش 
۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
تعیین شد. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۲ 

هزار و 6۵۰ تومان خریداری کردند.

روستاهای مهاجر فرست و 
معضل حاشیه نشینی
* کاری

روستاها خالی شود  اینکه  از صفحه 1(  )ادامه سرمقاله   
تاثیرات نامطلوبی بر زندگی شهرنشینان هم در پی 
دارد. اوج مهاجرت از روستا های خراسان جنوبی از  ده 
سال گذشته آغاز شده که هم اکنون نیز این روند با 
شیب مالیم درحال افزایش است. براساس سرشماری 
سال ۹۰  در حدود ۲۸ درصد جمعیت استان در روستا 
ساکن بودند که متاسفانه این روند کاهش جمعیت 
روستایی همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود 
جمعیت روستاها تا سال ۱۴۱۰ از ۲۸.۵ درصد فعلی به 
۲۲ درصد برسد.  بنا برنظر کارشناسان حاشیه نشینی 
آسیب های اجتماعی گوناگونی را در پی دارد و اگر 
برنامه ریزی دقیق و کامل نشود فردا جامعه ای پر 
آسیب خواهیم داشت. از مهمترین معضالت  مهاجرت  
به شهر افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن تشدید 
مشکالت زیست محیطی است چرا که جمعیت مهاجر 
روستایی عموما در اطراف شهرها ساکن می شوند 
که این خود تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به 
دنبال دارد. این مهاجران بیشتر در حاشیه شهر بیرجند 
و در حاجی آباد و چهکند و دستگرد  و .... ساکن می 
شوند که موجب سرریز شدن جمعیت این مکان ها و 
مشکالت مضاعف می شوند.روند افزایش جمعیت در 
حاشیه شهر بیرجند پدیده زمین خواری را افزایش داده 
و و افراد سودجو زمین های تصاحب شده را با قیمت 
های توافقی به مردم می فروشند. از طرف دیگر جاذبه 
های شهری و امکانات خاص شهر موجب  جذب 
برخی از افراد  به خصوص جوانان به شهر می شود 
و با توجه به اینکه این افراد بضاعت مالی برای اسکان 
در مرکز شهر ندارند حاشیه شهر را برای سکونت 
انتخاب می کنند. از دیگر مشکالت حاشیه نشینی 
را رواج شغل های کاذب  است که خود این شغل 
های کاذب در زمینه های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی 
و اجتماعی جامعه را دچار اختالل می کند. به گفته یک 
کارشناس  قوانین منابع طبیعی باید به نفع روستاییان 
باشد ولی متاسفانه برخی از قوانین منابع طبیعی مانند 
ملی کردن اراضی را که از سال ۴۲ وارد کشور کردند، 
کشور را برای شهروندان و روستاییان تبدیل به زندان 
کرد لذا این ها نیاز به تغییر دارد و بایدتدابیری اندیشیده 
شود که مردم بتواننداز منابع خدادادی استفاده کنند. قطعا  
خشکسالی و نبود اشتغال از  مهمترین  علت های اصلی 
مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها  است روستائیان 
باید امنیت شغلی و درآمدی پیدا کنند و عزت مندانه در 
روستاها زندگی کنند.  زمانی که آنها دارای امکانات و 
درآمد کافی باشند، دل به مهاجرت به شهرها نمی دهند. 
امروزه حاشیه نشینی از مهمترین معضالت فرهنگی و 
اجتماعی استان شده است و باید  تمامی دستگاه های 
تمامی  به کارگیری  با  و  تکلیف  احساس  با  اجرایی 
ظرفیت های کاری و اداری در زمینه حل این معضل 
مهم اجتماعی وارد عرصه کار شده و با عزمی همه جانبه 

برای مرتفع شدن آن تالش و برنامه ریزی کنند.
خوانندگان گرامی لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به 

ایدی تلگرام Avaeiran1  @ ارسال کنید.

ایسنا- بالتکلیفی سامانه “ثبت حقوق و مزایا” 
در حالی وارد چهارمین ماه می شود که علیرغم 
اعالم سازمان امور استخدامی بر تحویل این 
سامانه به وزارت اقتصاد، مسئوالن این وزاتخانه 
هیچ پاسخی به این سامانه شفافیت ساز حقوق ها 
نمی دهند و شنیده ها حاکی از آن است که چون 
این سامانه به صورت ناقص راه اندازی شده، 
وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده 
مدیران”  مزایای  و  “ثبت حقوق  است.سامانه 
به طور رسمی در سازمان  و  از سال گذشته 
اداری و استخدامی راه اندازی شد تا طبق قانون 
باشند  برنامه ششم توسعه دستگاه ها موظف 
اطالعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت 
کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر 
باشد. این سامانه مشخص  در  دولت  کارمند 

با این حال در قانون بودجه امسال در تبصره 
)۲۱( مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و 
مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت 
تصمیمی  شود؛  منتقل  دارایی  و  اقتصاد  امور 

خزانه داری  بودن  نظارت  تحت  علت  به  که 
است. اقتصاد  وزارت  سوی  از  کشور  کل 

قانون، وزارت اقتصاد را
 به شفافیت مکلف کرده است

در تبصره ای که وزارت اقتصاد را مکلف به اخذ 
مسئولیت سامانه حقوق و مزایا می کند آمده است 
که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و 
دستگاه های  کلیه  کارکنان  موقع،  به  پرداخت 
اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه 
موظف هستند از ابتدای امسال اطالعات مربوط 
از محل منابع عمومی و  به هرگونه پرداخت 
اختیار خزانه داری کل کشور  را در  اختصاصی 
قرار دهند. پیش از این نیز رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور گفته بود که »طی نامه ای 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود 
را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران 
این  سوی  از  اقدامی  هنوز  اما  کردیم،  اعالم 

وزارتخانه صورت نگرفته است«.

سایر  همانند  نیز  اقتصاد  وزارت 
دستگاه ها اطالعات خود را می فرستد!

اما تا اینجای کار و با گذشت بیش از سه ماه از 
سال جدید، وزارت اقتصاد هیچ واکنشی نسبت به 
پذیرش یا عدم پذیرش این سامانه مهم نشان 
نداده و حتی مسئوالن رده باالی آن نیز از وجود 
این سامانه در وزارت اقتصاد بی خبر هستند؛ به 
طوری که محمدعلی دهقان دهنوی - معاون 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در 
ثبت  سامانه  وضعیت  درباره  خبری  نشستی 
حقوق و مزایا که به وزارت اقتصاد محول شده 
دیگر  همانند  نیز  اقتصاد  وزارت  گفت:  است، 
و  سامانه  این  به  را  خود  اطالعات  دستگاه ها 
می کند. ارسال  استخدامی  امور  سازمان  برای 

تردید وزارت اقتصاد 
در پذیرش سامانه حقوق و مزایا

از سوی دیگر پیگیری های ایسنا، از وزارت اقتصاد 
درباره چند و چون این ماجرا و نحوه برخورد این 

وزارتخانه با سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز بدون 
پاسخ باقی مانده است اما برخی شنیده ها از این 
وزارتخانه حکایت از این دارد که چون این سامانه 
به صورت ناقص راه اندازی شده، وزارت اقتصاد در 

پذیرش آن دچار تردید شده است.
در روزهای گذشته لیستی از حقوق های بسیار 
باالی برخی از مدیران سازمان بازنشستگی در 
فضای مجازی منتشر شد که بار دیگر توجه 
اذهان عمومی را به این مساله جلب کرد.راه اندازی 
و انتشار سامانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت 
حائز اهمیت است که می تواند با ایجاد فضایی 
دولت عالوه  کارمندان  درآمد  میزان  از  شفاف 
بر ایجاد سالمت اداری باعث عدالت بیشتر در 

دریافت حقوق کارکنان دولت شود.

فیش های حقوق همچنان پنهان می مانند

 ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با 
روزنامه همدلی به تحلیل آرایش سیاسی کشور 
در انتخابات پیِش رو پرداخته است. بخش هایی 

از سخنان ایمانی را می خوانیم:
که  مقداری  همان  به  هم  اصولگرایان   -
توانسته اند  تفاهم رسیده اند،  به  اصالح طلبان 
نوعی همنشینی را تجربه کنند. االن هم به 
خودشان  قدرت  در  اصولگرایان  اینکه  خاطر 
را در اقلیت می بینند، بنابراین تالش بیشتری 
برای مساله مهم وحدت خواهند کرد. ضمن 
آینده  نیاز به حضور جدی در مجلس  اینکه 

آن هم  که  دارند  هم  امتیازی  یک  دارند، 
در  اصالح طلب ها  متزلزل  بسیار  وضعیت 
موضوع  همین  که  است  عمومی  افکار 
اما  کند.  محتمل تر  را  وحدت شان  می تواند 
می تواند  وحدت  از  تعبیری  چه  ببینیم،  باید 
فضای  در  واقع  در  باشد.  صحیح  برداشتی 
سیاسی وحدت به این معنی نیست که تمامی 
گروه ها و شخصیت های رسمی و غیررسمی 
یک جناح به ائتالف انتخاباتی بپیوندند و تقریبا 
امکان ناپذیر است. اما اصولگرایان می  توانند به 
یک ائتالف حداکثری برسند که البته با ائتالف 

که  است  باال  احتمالش  دارد.  فرق  مطلق 
اصولگراها در انتخابات مجلس یازدهم سفره 
خودشان را از پایداری چی ها جدا کنند و اجازه 
بدهند آنها لیست خودشان را بدهند و به معنای 
انتخابات،  از اصولگرایان جدا شوند. این اتفاق 
هم  اصالح طلبان  از  بعضی  در  است  ممکن 
بیفتد و در انتخابات یا یک لیست جدا بدهند یا 
مثال بگویند بنای شرکت نداریم. اینها مواردی 
هستند که احتمالش زیاد است. بنابراین وحدت 
برای هر دو طیف، وحدتی مطلق نخواهد بود.

- درباره آقای الریجانی و طیف الریجانی 
باید به چند نکته اشاره کرد. نکته اول این 
نامطلوب  وضع  دلیل  به  ایشان  که  است 
اصالح طلبان در افکار عمومی، تمایلی برای 
همراهی دوباره با آنها را ندارد و به همین 
برای شان  اصولگرایی  به  بازگشت  دلیل 
باعث  این  البته  که  است  محتمل  گزینه 
ریزش رای های طیف الریجانی خواهد شد. 
الیه های  در  اصالح طلبان  پیش  سال  سه 
مختلف جامعه خیلی مطرح تر از االن بودند 

و به همین دلیل حمایت شان از الریجانی و 
چند تن از نزدیکانش باعث شد تا  آنها رای 
الزم را برای مجلس نشین شدن بیاورند. اگر 
به  امید  لیست  از  که  دوره همان هایی  این 
جریان  حمایت  با  یافتند،   راه  دهم  مجلس 
شوند،  انتخاباتی  صحنه  وارد  اصالحات 
حتی امکان دارد، رای نیاورند و با بهارستان 
بنابراین طبیعی است که  خداحافظی کنند. 
نداشته  آنها  با  تعامل  ادامه  برای  تمایلی 
باشند. نکته دوم درباره جریان الریجانی هم 
به حساسیت ویژه شخص علی الریجانی به 
جریان موسوم به پایداری ربط پیدا می  کند. 
اصولگرایان  بر همنشینی  قرار  اگر  واقع  در 
الریجانی  قطعا  باشد،  پایداری چی ها  با 
اصولگرایی  فهرست  در  حضور  به  حاضر 
اصولگراها  یا  هم  اگر  و  بود  نخواهد 
از  خودشان  آنها  یا  بزنند  کنار  را  پایداری 
نمی کنم  گمان  شوند،  جدا  اصولگرایان 
به  پیوستن  برای  مشکلی  الریجانی  علی 
باشد.« داشته  اصولگرایان  وحدت  شورای 

الریجانی به اصولگرایان نزدیک می شود؟
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آگهی دعوت از سهامداران شرکت آذرسنگ بیرجند )سهام خاص(
شماره ثبت:  5037     شناسه ملی: 14004908485

به موجب مصوبه مورخ 1398/3/22 هیئت مدیره شرکت بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت 
می شود نسبت به تحویل دفتر و اوراق سهام ظرف مدت 15روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر 
شرکت به نشانی بیرجند، بلوار غفاری، نبش غفاری21 ، پالک 1 اقدام نمایند. بدیهی است در 
صورت عدم تحویل اوراق و دفتر سهام، اوراق قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و این شرکت نسبت 
به انتشار اوراق سهام جدید و ثبت آن در دفتر سهام مطابق آخرین نقل و انتقال انجام شده که در 

پرونده ثبتی شرکت موجود است، اقدام می نماید.
هیئت مدیره شرکت آذرسنگ بیرجند

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 

به دلیل عملیات برگردان جهت بهینه سازی شبکه ، ارتباطات تلفن ثابت و 
کارتخوان ها، روز پنجشنبه مورخ 98/04/20 لغایت جمعه 98/04/21

 از ساعت 23 الی  5 صبح در شهر و تعدادی از روستاهای ذیل، قطع و یا دچار 
اختالل خواهد شد. 1- شهر بیرجند و روستاهای تابعه 

2- تعدادی از روستاهای قاین، نهبندان، سربیشه، درمیان، خوسف

                               دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(     شماره: 180   تاریخ انتشار: 98/4/19
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 
98/۴/3۰ در محل سالن حسینیه مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
 نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش، با هم یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان 
پاسداران، خیابان شهید تیمورپور پالک81 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. )تلفن 3235۷۰59 و 3235۷299( حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیرعضو یک رأی می باشد. 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 9۷ 3- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 98 ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- انتخاب اعضای هیئت 
مدیره برای مدت 3 سال مالی )5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل( ۶- تصمیم گیری در مورد شرایط واگذاری به 

عضو جدید به جای عضوهای مستعفی.
هیئت مدیره تعاونی مسکن  کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  کانون بازنشستگان صنعت آب و برق خراسان جنوبی راس 
ساعت 1۰/3۰ صبح روز چهارشنبه 98/۴/2۶ در محل مدیریت توزیع برق بیرجند واقع در شهر بیرجند ، 
خیابان بهشتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر کانون مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای می باشد. 
 ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره و بازرس می توانند حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت

به دفتر کانون مراجعه و ضمن ارائه مدارک، فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- انتخاب هیئت مدیره جدید و بازرس

آگهـی مناقصـه عمومـی 
مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی        موضوع مناقصه: احداث پروژه 3۴ واحد مسکونی شهرستان سرایان به شرح جدول ذیل

تعداد  شهرستان
واحد

تعداد 
طبقات 

مدت 
اجرای کار

متراژ تقریبی زیر بنا
 )متر مربع(

مبلغ تضمین شرکت رشته و پایه پیمانکارنحوه واگذاری کاربرآورد تقریبی به ریال
در مناقصه )ریال(

۲۵/۷۰۰/۰۰۰پایه ۵ ابنیه و باالتر و پیمانکاری حقیقی قیمت مقطوع۱۸۳۵۲۳/۷۵۲۳/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ماه۳۴۲سرایان 
تاریخ خرید اسناد مناقصه: 98/۴/18 لغایت 98/۴/31 محل خرید اسناد: امور مالی اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی - بیرجند -  خیابان پاسداران 3۰

آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/5/1 محل تحویل پاکات: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد مسکن  انقالب اسالمی خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران 3۰
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبیتاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 ساعت 1۰ صبح - هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده فراخوان می باشد.

آگهي مزایده  عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول(    شناسه آگهی : 523۴21
مزایده گذار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي

شماره
موضوع مزایده مزایده

مدت 
اجاره

مبلغ اجاره ماهیانه 
پایه سال اول )ریال (

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار )ریال(

9۸/۳۷
تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه جهت راه اندازی سوپر مارکت 

در راهدارخانه شهید برازنده مقدم بیرجند ) گردنه ثمن شاهی (
 ۱۲
۲.۵۵۰.۰۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰ماه 

 محل و زمان خرید اسناد مزایده: خراسان جنوبي- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان - واحد تایپ و تکثیر ) انتشارات ( از ساعت ۰8/۰۰ روز چهارشنبه تاریخ 98/۰۴/19  لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 98/۰۴/2۴ 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری ( :  
روز چهارشنبه تاریخ 98/۰۴/19  لغایت شنبه تاریخ 98/۰5/۰5

محل و مهلت تسلیم مدارك: 
 آخرین مهلت تسلیم مدارک اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/۰5/۰5  به آدرس: فوق الذکر- واحد دبیرخانه 

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات ) الف ، ب ، ج ( ساعت 1۰/3۰ روز  یکشنبه  98/۰5/۰۶ در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی می باشد.
مدت اجاره : 

مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی )یک سال( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما تا حداکثر 3۶ 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.

 اجاره بها: مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، 
وثیقه اخذ خواهد گردید.

شرایط مزایده گر:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مزایده می باشند.

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به دو روش زیر ارائه شود:
الف- ضمانت نامه بانکي در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  

ب- واریز وجه نقد به حساب شماره 21۷۶3۷21۰۰۰۰5 تمرکز وجوه سپرده نزد شعب بانک ملی به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی  

سایر توضیحات :  براي کسب  اطالعات و  دریافت  آگهي  مزایده  به  آدرس اینترنتي http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع  و  یا  با  شماره    
9-323۴213۷-۰5۶ و شماره داخلي 318  تماس حاصل فرمایید. 
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توزیع بیش از 15 هزار تن نهاده دامی در خراسان جنوبی

صداوسیما- 15 هزار و 690 تن نهاده دامی در سه ماه نخست امسال بین کشاورزان و بهره برداران خراسان جنوبی توزیع شد.مدیر سازمان تعاون روستایی گفت: این نهاده ها با هدف خدمت رسانی به دامداران و 
کشاورزان از سوی تشکلهای شبکه تعاون روستایی استان توزیع شد. قربانی افزود: این نهاده های دامی شامل سبوس، سویا، کنسانتره، ذرت، یونجه و جو است که با توجه به خشکسالیهای پیاپی بین کشاورزان 

و بهره برداران این حوزه توزیع شد.وی  گفت: در این مدت همچنین 2 هزار و 413 تن انواع کود شیمیایی از سوی سازمان تعاونی روستایی بین کشاورزان استان توزیع شد.

دخترانی که از تحصیل باز می مانند

قابل توجه مدیران خوش فکر! افق 10 ساله ی روکش 
آسفالت معابر  بماند. از عمر آسفالت میدان ولی عصر 
بیرجند)خیابان غفاری( فقط 115 روز بیشتر نگذشته ! 
جا دارد شهردار مبلغ این خسارت را از  عامالن ِ این 
طراحی در  بیشتری  نظارت  و  نماید  اخذ  تدبیری   بی 

پروژه های شهری داشته باشد.
910...588

سالم. در پی نوشته آوا درمورد افزایش تصادفات درون 
شهری باید اذعان کرد که اگر همانقدر که در مورد کاله 
ایمنی موتور ها حساسیت وجود دارد و پلیس راهور 
مأمور جمع آوری موتور و پلیس نامحسوس پیگیر است 
در مورد صحبت با گوشی حین رانندگی و دیگر عوامل 
مشکل ساز نیز حساس باشند و پیگیری کنند  و مانور 
بر طرف شده و  نیز  این عوامل  انجام دهند مطمئنا 

میزان تصادفات کاهش جدی خواهد داشت.
915...423

باتوجه به گرم شدن هوا و شیوع بیماری تب کنگو و 
اعالم فوت  5 نفر در سطح کشور آیا وقت آن نرسیده 
از  ها  دام  آوری  در خصوص جمع  ذیربط  ادارات  که 
محدوده شهر خصوصا خیابان سپیده ... اقدام خاصی 
انجام دهد البته ببخشید دوستان سرشون شلوغه و ما 
از بازرسی استانداری خواهش می کنیم که به موضوع 
ورود پیدا کرده و پیگیری در خصوص جمع آوری دام 

ها را در دستور کار قرار دهند.
915...343
با سالم چرا مأموران برخوردی با سد معبر دستفروشان 
بازار سرپوش نمی کنند؟ تا کی باید ما کسبه جوابگوی 
کوتاهی و بی مسئولیتی این مأموران باشیم. مسافران 
های  میوه  فروش  و  عرضه  وضعیت  این  از  مردم  و 
نامرغوب اظهار شگفتی و تأسف می کنند. متأسفانه با 

این دستفروشان میوه برخورد نمی کنند! 
915...329
اوال قرار است سطل آشغالها ساعت 9خالی شود ثانیاً به 
نحوی خالی می کنند که گویا زلزله شده لطفا به شهردار 

بگویید به کارگران خویش تذکر دهند. 
912...531

با سالم . معصومیه پایین که در یک کیلومتری مرکز 
استان قرار دارد و یه خیابون اصلی داره و رفت و آمد زیاد 
نه جدول کشی نه آسفالت مناسب نه فضای سبزی داره 
لطف کنید بجای خیابون ها و محله های اقشار پولدار 

فکری به حال محله محروم ما هم بکنید.
939...915

واقعا  درسته  گفت  باید  همشهری  پیام  پیرو  سالم. 
از  اثری  هیچ   رفته.  فرو  خواب  به  انگار  شهرداری 
این هوای داغ   نیست. کاش در   سرزندگی در شهر 
آبیاری درختان را بیشتر کنند. گرد و خاک های کنار 
بلوارها  مخصوصا در بلوار غفاری که اینقدر زحمت 
کشیدند برایش را جمع آوری کنند لطفا. تمام گل و 
گیاهانی که در این بلوار کاشتند رو به خشک شدن 
است. نیاز به نظافت بیداد می کند در بعضی نقاط شهر. 
لطفی کنند و فواره ها روشن کنند در میدان ابوذر در 
طول روز و به رانندگان اتوبوس ها هم یاداوری کنند 
که اگه کولرها رو در این هوای گرم روشن  داشته باشند 
هزینه برق مصرفی منزلشان باال نخواهد رفت مطمئنا 
لطفا  بود.   و دعای خیر مردم پشت سرشان خواهد 
شهرداری در خصو ص این کم کاریش در شهر توضیح 
دهد. سرزندگی و نشاط شهر که فقط مخصوص یک 

ماه قبل ایام عید نیست. 
939...915

دختران قشر وسیعی از جامعه ایران را تشکیل می دهند، دخترانی 
که دغدغه هایشان کم نیست و آرزوهای برخی شان شاید دست 
نایافتنی! اگرچه آنها برای رسیدن به موفقیت و رفع موانع پیش رو 
تالش می کنند، اما باور دارند که تا فتح قله برابری ها، راه ناهموار 
و طوالنی است. به گزارش تسنیم، وقتی از چالش های پیش روی 
دختران در جامعه سخن به میان می آید بحث اشتغال، آزادی و 
رفع شکاف جنسیتی پررنگ می شود! اما همیشه گفته اند و ما نیز 
شنیده ایم که دختران و زنان ایرانی طی سال های اخیر توانسته اند 
پیشرفت قابل توجهی کسب کنند؛ اگرچه این جمله موضوع قابل 
انکاری نیست اما اینکه آنها برای فتح قله موفقیت باید از چه موانعی 
عبور کنند و با چه چالش هایی مواجه  شوند دغدغه اصلی آنهاست 
این موضوع بهانه ای شد که تا به سطح شهر برویم و پای حرف ها 

و خواسته های دختران بنشینیم.

کنکور مهمترین دغدغه من است و فرصت
 فکر کردن به چیزهای دیگر را ندارم

عارفه دختر 17 ساله بیرجندی که این روزها همه دغدغه اش 
کنکور است می گوید: یکسال است که دغدغه کنکور و قبول 
شدن در یک رشته خوب را دارم و فرصت نمی کنم به چیزهای 
دیگر فکر کنم.از او می خواهیم از مشکالت و آرزوهایش برایمان 
بگوید؟ چند ثانیه ای فکر می کند و ادامه می دهد: در شهرهای 
به رشته ای  دارند من  زیادی  کوچک دختران محدودیت های 
عالقمند هستم که در شهر بیرجند نیست اما پدر و مادرم اجازه 
تحصیل در شهر دیگر را به من نمی دهند و تاکید دارند حتما در 

همین شهر ادامه تحصیل بدهم.

شکاف بین نسلی و تفاوت فرهنگی بین نسلی

وی گفت: از وضعیتم راضی نیستم اما مجبور هستم به دلیل 
احترام به والدین ساکت باشم! عارفه افزود:  چرا باید شکاف 
بین نسلی و تفاوت فرهنگی بین نسلی آنقدر عمیق باشد که  
من نتوانم از حرف ها و مشکالتم با آنها حرف بزنم؟! ای کاش 
خاطر  به  خانواده   کاش  ای  و  می کرد  تغییر  جامعه   فرهنگ 
فرهنگ سنتی عرصه را بر من تنگ نمی کرد تا بتوانم زندگی 

راحت تری داشته باشم.

امنیت مهمترین چالش دختران امروزی است

دو دختر جوان همشهری که در پارک توحید قدم می زنند مشکل 
اصلی دختران را امنیت می نامند. فاطمه یکی از این دختران 
عنوان کرد: ما هم مانند پسرها دوست داریم در هر وقت از شبانه 
روز در شهر و  پارک ها قدم بزنیم این شهر که جایی تفریحی 
می شود  تاریک  هوا  کمی  تا  اما  ندارد!  دختران  برای  دیگری 
مجبور به بازگشت به خانه می شویم. وی با اشاره به اینکه در 
طول روز که یا مدرسه هستیم و کار داریم یا هوا گرم است و 

باید غروب و شب برای تقویب روحیه و کسب آرامش به اینجاها 
بیایم ادامه داد: ای کاش سطح فرهنگ مردم باالتر می رفت و 
دید مردم بازتر می شد چرا هنوز در جامعه دخترها را  ضعیف تر 
می دانند و حتما باید یک مرد در کنارش باشد. وی خاطرنشان 
کرد: البته خوشبختانه وضع نسبت به گذشته خیلی بهتر شده اما 

بازهم آن برابری الزم وجود ندارد.

نگران آینده والدین  و تنهایی شان هستم

زهرا که امسال روزهای آخر دوران کارشناسی ارشد را می گذراند 

گفت: برادری بزرگ تر از خودم دارم که ازدواج کرده و در شهر 
دیگری زندگی می کند، بیشتر نگرانی ام از آینده والدینم است. 
اینکه بعد از ازدواجم چه کسی از آنها مراقبت خواهد کرد! او 
که این روزها دغدغه اش امنیت شغلی، ازدواج و آینده خود و 
خانواده اش شده ادامه داد: من مادر آینده این جامعه هستم و باید 
محکم تر از این حرف ها باشم، باید مثبت نگر باشم، به نظرم برای 
رسیدن به اوج، مسیری طوالنی دارم البته قباًل مثبت نگر بودم 
اما چند وقت اخیر به خاطر نبود بازار کار در رشته تحصیلی ام این 

دیدگاه در من کمتر شده است.

نبود امنیت شغلی برای دختران

سمیه دختر جوان 25 ساله ای که تازه تحصیالتش را در رشته ارشد 
ادبیات به اتمام رسانده است گفت:  به نظرم برای همه جوانها دغدغه 
مشترکی وجود دارد و آن هم نبود امنیت شغلی است. به گفته وی 

حتی اگر دختری در یک موسسه و مکانی به کار گرفته شود نسبت 
به آقایان از حقوق کمتری برخوردارست و اگر هم اعتراض کند 

می گویند خیلی افراد هستند که حاضر هستند جای تو باشند!

نبود فضای ورزشی مناسب برای دختران

اینکه  از  گالیه  با  نیز  همشهری  ورزشکار  دختران  از  یکی 
ورزش کردن زنان هنوز هم با عالمت سوال های زیادی روبرو 
است بیان کرد: با وجود این ضرورت ورزش کردن زنان به 
تدریج برای جامعه محرز شده است رسانه ها از آن سخن گفتند 

و پزشکان مردم را از خطرات دوری از ورزش بر حذر داشتند اما 
ورزش زنان در ایران هنوز هم چالش های خاص خود را دارد. 
وی گفت: حضور زنان در عرصه ورزش هنوز هم به دلیل نبود 
فرهنگ ورزش کردن دختر یا همسر یا خواهر در یک خانواده 
با دشواری های متعددی روبرو است. این دختر ورزشکار ادامه 
داد: در بخش دیگر این موضوع مشکل اصلی این است که در 
بسیاری از مواقع در حالی که هیچ منعی برای حضور یک زن 
در فضای ورزش وجود ندارد خود آن زنان تمایلی به ورزش 
کردن نشان نمی دهد که این موضوع در شهرهای کوچکی 

چون بیرجند پررنگ تر هم است!

نقش دختران در جامعه ایران
 در حال پررنگ شدن است

چالش های  و  دغدغه ها  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  یک 

دختران نسبت به سایر اقشار جامعه رنگ و بوی خاصی دارد 
گفت: نقش دختران در جامعه ایران به دلیل داشتن تفکر چند 
آنها  اگر  افرود:  احمدی  است.  شدن  پررنگ  حال  در  بعدی، 
بتوانند بر روی استعدادهای بالقوه خود تمرکز بیشتری داشته 
باشند به طور حتم در آینده ای بسیار نزدیک می توان ادعا کرد 
که دختران نسبت به مردان شایسته تر و الیق تر هستند. وی 
اینکه امروزه دختران بسیار متفاوت تر از دختران  با اشاره به 
آنها  یعنی  دیدگاه  تغییر  این  کرد:  بیان  می اندیشند  گذشته 
توانسته اند بخشی از جایگاه اصلی خود را بیابند. این روانشناس 
خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز دختران در بخش هایی با نابرابری 

و تبعیض در جامعه دست و پنجه نرم می کنند اما نباید این 
را فراموش کرد که رفع کامل مشکالت پیش روی دختران به 

یکباره اتفاق نمی افتد و نیازمند روند تدریجی است.

ضرورت ایجاد شرایط برابر در اشتغال، 
ورزش و تفریح دختران و پسران

سال های  به  نسبت  امروز  دختران  حضور  کرد:  تصریح  وی 
گذشته در جامعه پررنگ تر شده و براین اساس باید از شرایط 
برابر در حوزه اشتغال و ورزش و تفریح با پسران برخوردار شوند.

به گفته وی تفاوت جنسیتی از مسائل غیرقابل انکار موجود در 
ایران و جهان است که این موضوع موجب افزایش چالش های 
پیش روی دختران شده است. این روانشناس بر این باور است 
تعالی در  افزایش پیشرفت و  آزادی موجب  اگرچه وجود  که 
دختران می شود اما فقدان یا کمبود آزادی نیز نمی تواند مانع 

پیشرفت شود، چه بسا دختران ورزشکار ایران که در مسابقات 
توانسته اند  با پوشش کامل وارد صحنه شده اند و  بین المللی 
در مقامات باال مدال طال کسب کنند. احمدی ضمن اشاره 
دختران  شغلی   امنیت  تامین  و  شغلی  کاهش مشکالت  به 
تاکیدکرد: الزم است موقعیت های خاص برای دختران جوان 
شکل گیرند تا به صورت کاماًل تخصصی در حوزه ای شغلی 
و تخصصی خود به فعالیت بپردازند و به مرحله خودباوری در 

شرایط موجود دست یابند.

حضور آگاهانه زنان در نهادهای مدنی

یک استاد دانشگاه نیز راهکارهای رفع چالش و موانع پیش رو دختران 
را حضور موثر و آگاهانه زنان و دختران در جامعه عنوان کرد و افزود: 
از مهمترین چالش های پیش روی موانع مشارکت زنان و دختران در 
عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی نبود انتقال تجارب بین نسلی 
برای حضور آگاهانه زنان در سیاست است که باعث کمبود اعتماد به 
نفس آنها می شود.کوالیی گفت:  در زمینه اشتغال زنان با مشکالتی 
بدیهی روبهرو هستیم و در بهترین شرایط آمار اشتغال زنان به 
12 درصد می رسد و عوامل فرهنگی مانع حضور زنان می شود.

لزوم دگرگونی درنوع نگاه  به دختران

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی به تنهایی نمی تواند شرط الزم 
برای به کارگیری و استفاده از بانوان در عرصه های مختلف 
را فراهم کند گفت:  شرط کافی در این زمینه دگرگونی در 
اندیشه و فرهنگ نسبت به دختران است که آنها را توانمند 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی سازد. به نظر وی هنوز هم 
در برخی روستاها و فرهنگ ها حق تحصیل از دختران گرفته 
می شود و در چنین شرایطی چگونه می توان از توسعه مشارکت 

سیاسی و اجتماعی دختران صحبت کرد؟

دخترانی که از تحصیل باز می مانند

کوالیی بیان کرد: برخی از دختران در روستاها از تحصیل باز 
می مانند و این موضوع  موجب  می شود بسیاری از دختران به 
سمت افسردگی بروند و به همین دلیل است که در سال تحصیلی 
که گذشت نرخ باالیی در خودکشی دختران دانش آموز داشته ایم 
و معاونت امور زنان باید رصد این وقایع را در دستور کار خود قرار 
دهد. وی تاکید کرد: حضور آگاهانه و مسئوالنه زنان و دختران در 
نهادهای مدنی راهی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی 
هر جامعه ای است بنابراین هر چه سرمایه های اجتماعی افزایش 
یابد مشارکت ها بیشتر خواهد شد و این مساله به سمت بهبود 
اوضاع زنان پیش خواهد رفت.این استاد دانشگاه تصریح کرد: 
بسترسازی مناسب برای ورود دختران جوان به عرصه های سیاسی 
و اجتماعی نه فقط موجب بروز ایده های خالقانه آنها می شود بلکه 

شور و نشاط اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد.

روایتی از دغدغه ها و چالش های پیش روی دختران

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

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

به مناسبت افتتاحیه 

3۰ درصـد تخفیـف 
 در کلیه الین ها 

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 10 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 15/۳0 الی ۲0/۳0  

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: 3۲۴311۶۹ - ۰۹155۶1۲3۸۹

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲1

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 5۲/۰۰۰ تومان

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
 رای شماره ۱۳97۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳8۰۴ - ۱۳97/8/28 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 علی عارفی اصل فرزند رضا به 
شماره شناسنامه ۱۰۶ و شماره ملی ۰۶۵۱۰2۴۱۶۱ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۵9/۳۰ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۳9۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی محمد علی اشرفیان 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 : 1۳۹۸/۴/1۹    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۸/۵/۳
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و  امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 97۰۶۱۶ محکوم علیه آقای محمد حسین دلیری نیا محکوم است به پرداخت مبلغ 
2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی اکبر پارسا و پرداخت مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی ۳۰92 و ۳۰9۳ اصلی بخش یک بیرجند 
واقع در خیابان انقالب، بین انقالب ۱ و ۳ پالک ۴۱ به مساحت عرصه ۴۵/۳ مترمربع و مساحت اعیان در دو طبقه همکف )تجاری( و اول 
 )دفتر تجاری( جمعا به مساحت تقریبی 9۰ مترمربع و امتیازات شامل دو انشعاب برق تکفاز، دو انشعاب آب یک دوم اینچ و دو انشعاب گاز

 G۴ به مبلغ ۳/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، سهم االرث محکوم علیه از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ ۱۳98/۵/۵ از 
ساعت 9 الی ۱۰ 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. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في 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 ۱۰ 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 شود. هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
       شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند       تاریخ انتشار: ۹۸/۴/1۹

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند ساعت ۱8 روز دوشنبه تاریخ 98/۵/7 در محل خانه 
معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با 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.
هیئت مدیرهدستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی ۱5   0۹۱55۶۱4880
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موفقیت و انرژی

خسیس هستید؟

قبول کنید شکست خوردن
 غیرقابل اجتناب است 

اگر ترس از شکست دلیل اصلی احساسات منفی تان 
کنید که  یادآوری  به خودتان  است که  است، مهم 
شکست اتفاقی است که برای همه ما می افتد. حتی 
موفق ترین آدم ها هم در زندگی شکست خورده اند و 
خیلی وقت ها آنقدر که نمی توانید تعداد آن را حساب 
این  تاثیر  تحت  آنها  که  است  این  نکته  اما  کنید. 
شکست قرار نمی گیرند؛  چراکه می دانند این بخشی از 
زندگی است. به عالوه، شما باید از شکست به عنوان 
شانسی برای رشد و بهبود کسی که هستید استفاده 
کنید. اشتباهی کرده اید؟ آن را جبران کنید و قوی تر 
برگردید. شغل تان را از دست داده اید؟ مهارت هایتان 
را بهبود ببخشید و یک شغل بهتر پیدا کنید یا اصال 

کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.

آیا شما هم زیادی 
صرفه جو یا خسیس هستید؟

تفاوتی بین صرفه جویی کردن و خسیس بودن وجود 
دارد. بطور مثال، بودجه بندی، به طوری که شما برای 
موارد اضطراری و یا صرفه جویی درمورد رسیدن به 
یک هدف، به اندازه کافی پول نگه دارید، سالم است 
و خساست نیست. در طول دوران رکود اقتصادی و یا 
زمان های دشوار در اقتصاد، یا وقتی که بودجه بندی 
شدید به طور گسترده پیشنهاد می شود، اگر شما بیش 

از حد خرج کنید، می توان آن را غیر سالم دانست. 
مهمترین نشانه برای اینکه بدانید زیاده روی می کنید، 
این است که از خود بپرسید، آیا صرفه جویی شما اثر 
منفی بر روابط یا کیفیت زندگی شما گذاشته است؟ آیا 
شما نمی توانید زمان یا پول خود را برای سرگرمی و 
یا آرامش خود هزینه کنید؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پس 
شما زیادی صرفه جو یا به اصطالح خسیس هستید.
دکتر فوژان نظیراوغلو  مدیر موسسه رفتاری زیستی 
وسواسی  اختالالت  در  متخصص  و  نیویورک  در 
ساز  مشکل  که  جویی  صرفه  گوید:  می  اجباری، 
است، فراتر از پول می رود، این افراد با سخاوتمند 
بودن و مهربانی کردن و یا گذشت زمان، مشکل 
دارند. چنین فردی ممکن است به دلیل اعتقاد به هدر 
رفتن چیزها، از خالص شدن از شر بعضی چیزهای 

بی فایده هم بترسد و آنها را ذخیره کند. 
عالوه براین، افراد مبتال به اختالل شخصیت وسواسی 
جبری، به دلیل نبودن افکار مزاحم و نفوذی، بعید است 
که خست خود را به عنوان یک مشکل قلمداد کنند. 
اگر آنها برای درمان مراجعه کنند، معموال به این دلیل 
است که فردی که به آنها نزدیک است، به درمان 
اصرار دارد.  آنچه که برای یک درمانگر مهم و کلیدی 
است، این است که کمک کند تا این افراد بتوانند 

تشخیص داده و نواقص خود را بپذیرند.

 فواید مصرف
 چای ترش

قلبی  بیماری های  به  مبتال  افراد  برای  ترش  چای 
عروقی مفید است. تقویت کننده سیستم ایمنی است؛ 
این چای غنی از ویتامین می باشد که در برابر عفونت 

و سرماخوردگی مقاومت ایجاد می کند. فشارخون را 
کاهش داده که این تأثیر ناشی از عملکرد   پلی فنول ها 
و اسید هیبیسکوس می باشد. به دلیل غنی بودن از 
آنتی اکسیدان ها، به حفاظت از سلول های بدن کمک 
می کند.       این چای منجر به کاهش فشارخون می شود 

بهتر است با معده خالی مصرف نشود.

هنگام تابستان وعده هاي غذایي
 را سبک انتخاب کنيد

تابستان فرصتي فوق العاده براي خوردن مقدار زیادي 
میوه و سبزیجات تازه و ساالد است. تا حد امکان از 
مصرف غذاهاي سنگین، ادویه دار یا نشاسته اي که 

مي تواند باعث احساس خستگي و کسالت شما شود، 
خودداري کنید. گنجاندن مواد غذایي سرشار از بتاکاروتن 
به رژیم غذایي در تابستان موثر خواهد بود.مواد غذایي 
مانند هویج، گوجه فرنگي، زردآلو و سیب زمیني شیرین 

حاوي بتاکاروتن هستند.

نداشتن برنامه غذایی سالم  
چه تاثيراتی بر سالمتی دارد؟

خوردن هله هوله یا غذاهای آماده و سرشار از نمک، 
چربی و کلسترول به تسریع روند پیری و چاقی مفرط 
منجر می شود. با افزایش وزن، خطر بروز بیماری قلبی 

عروقی و دیابت نیز افزایش می یابد. اجتناب از خوردن 
غذاهای آماده و روی آوردن به غذاهای سبوس دار 
خطر بروز بیماری ها را کاهش می دهد. اسیدچرب 
امگا ۳ موجود در ماهی های چرب مانند سالمون و 
تن، گردو و دانه کتان التهاب بدن را کاهش می دهند 

و در حفظ سالمت نقش مهمی دارند.

هنگام ظهر کمی
 استراحت کنيد

هنگام ظهر در صورت امکان به پارک یا فضای 
سبز اطراف بروید، کمی دراز بکشید و استراحت 
برهنه  پای  با  بیاورید،  در  را  کفش هایتان  کنید، 

سموم پا آزاد می شود. 
امتحان  را  نعناع  چای  یا  بعدازظهرهاچای،قهوه 
کنید. چای نعناع بهترین تسکین دهندۀ معده و آرام 
بخش است. آب بهترین و موثرترین ماده در بهبود 
هضم غذاست. حتما ۲۰ دقیقه قبل از وعده های 

غذایی یا بیشتر آب بنوشید.

استرس باعث بيماری های التهابی روده 
می شود؟

همیشه یک سری عقاید و باورهای نادرست درباره 
بیماری ها و مسائل مربوط به سالمتی بین افراد وجود 
دارد. استرس می تواند بسیاری از بیماری ها را از جمله 

سیستم گوارشی را بدتر کند، اما در مورد بیماری های 
سیستم گوارشی هنوز مشخص نیست که استرس مولد 
این بیماری می باشد یا نه. ژنتیک در بروز بیماری های 
التهابی روده نقش دارد. بیماری های التهابی روده شامل 
بیماری کورون و کولیت اولسراتیو )کولیت زخمی( است 

که موجب ورم در دیواره روده ها می شود.

بسیاری از درمانگران طب بر این باورند که مصرف برخی از گیاهان دارویی تاثیر بسیار زیادی بر درمان نوزادان مبتال 
به زردی دارد. مصرف دو گیاه دارویی ترنجبین و شیرخشت یکی از بهترین نسخه های گیاهی برای درمان زردی در 

نوزادان است. به شرط آنکه مصرف این گیاهان با مشاوره متخصص و یا درمانگر طب سنتی باشد.
 حمام درمانی با عصاره یا جوشانده گیاه دارویی گل بنفشه و گل ختمی نیز یکی دیگر از روش های درمان زردی 
است که می تواند به تنهایی و یا در کنار دیگر شیوه های درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این شیوه کافی است نوزاد 
با جوشانده این گیاهان حمام کند. رژیم درمانی و اصالح برنامه غذایی مادران شیرده و افزودن ادویه ها و گیاهان 
دارویی با طبع خنک نیز یکی دیگر از شیوه های درمان زردی نوزادان است. مادران با تغییر رژیم غذایی خود با نظارت 

درمانگر طب سنتی می توانند داروی مورد نیاز نوزادشان را از طریق شیر به نوزاد خود منتقل کنند.

برای برخی ها فرقی نمی کند که هوا سرد باشد یا گرم! مدام در حال عرق ریختن هستند. اگر شما هم جزو این افراد 
هستید از عصاره  روغنی نعناع فلفلی استفاده کنید. این سبزی خاصیت آنتی باکتریایی دارد و روغن آن نیز باکتری های 
ساطع شده از عرق را ناکار می کند. این سبزی سرشار از »منتول« است و خنکی و تازگی طوالنی مدتی ایجاد می کند.
روش استفاده: داخل یک ظرف یک قاشق غذاخوری الکل 9۰ درصد بریزید و یک قطره عصاره  روغنی نعنای فلفلی 

به آن اضافه کنید. یک گلوله پنبه به این ترکیب آغشته کرده و کف پاها و زیر بغل ها بمالید.
 عصاره  نعناع فلفلی درمانی برای رفع خارش پوست محسوب می شود. این سبزی خواص مسکنی دارد و می تواند به 
سرعت خارش را رفع کند.روش استفاده:  قطره عصاره  روغنی نعناع فلفلی را در کرم یا پماد مورد استفاده  تان بزنید و 

آن را روی پوست تان  بمالید.

 نعناع فلفلی برای مقابله با تعریق زیاددرمان زردی با نسخه گیاهی

راهبردهای موثری است که برای بهینه سازی عملکرد ذهنی 
 وجود دارد. این راهبردها به تغذیه و تحریک مغز کمک می کنند و 

می توانید تمرکز و عملکرد خود را بار دیگر به اوج بازگردانید.
مغز خود را تغذیه کنید :  گلوکز به عنوان سوخت مغز عمل می کند. 
از این رو، برای حفظ عملکرد ذهنی بهینه نیازمند حفظ سطح قند 
خون پایدار هستید. در طول روز مصرف سه وعده غذایی و دو میان 
وعده کوچک را فراموش نکنید که هر یک باید ترکیبی از پروتئین 

و کربوهیدرات های پیچیده باشند.  
نوشیدنی خود را هوشمندانه انتخاب کنید : هنگامی که شرایط 
سالمت خود را مد نظر قرار می دهیم، بیشتر روی مواد غذایی 

مصرفی متمرکز می شویم و توجه کمتری به نوشیدنی ها داریم. 
اگر قهوه یا نوشیدنی های کافئین دار مصرف می کنید، میزان آنها 
را به حداقل برسانید. تامین آب مورد نیاز بدن برای تقویت سطح 

انرژی و هوشیاری عاملی کلیدی است.
به میزان کافی بخوابید: کمبود خواب موجب کاهش تمرکز، 
حافظه و خالقیت می شود. اگر خواب خوب و کافی را به 
اولویت تبدیل کنید، در حقیقت به مغز برای ارائه عملکرد 

بهینه کمک می کنید.
تحرک داشته باشید: تمرینات ایروبیک جریان خون به مغز را 
افزایش می دهند، از این رو گلوکز و اکسیژن بیشتری در اختیار 

مغز قرار می گیرد. حتی اگر نمی توانید حرفه ای ورزش کنید، 
می توانید پیاده روی سریع هنگام صبح یا زمان ناهار را برای 
افزایش هوشیاری و بهره وری در بعدازظهر مد نظر قرار دهید. اگر 
به فضای بیرون دسترسی ندارید، می توانید یک پیاده روی در 

داخل ساختمان داشته باشید.
عوامل حواس پرتی را از بین ببرید: هرگونه عامل حواس پرتی را 
حذف کنید. به عنوان مثال، زنگ اعالن پیامک ها یا ایمیل ها را 
قطع کنید، پنجره های مرورگر که استفاده نمی کنید را ببندید و یا 
رادیو و تلویزیون را خاموش کنید. رسیدگی به این قبیل موارد را به 

زمان های استراحت موکول کنید.

۵ راهبرد برای افزایش بهره وری مغز

آیه روز

]برای او[ یکسان است کسی از شما سخن ]خود[ را نهان کند و کسی که آن را فاش گرداند و کسی که 
خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز آشکارا حرکت کند. )سوره رعد/ آیه ۱۰( 

سخن روز

اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم 
به یاد داشته باشید که امروز طلوع دیگري ندارد. )دانته(

چهارشنبه   * ۱۹ تیر   ۱۳۹۸ * شماره ۴۳۹۲ 
4

شماره ۴۳۹۲                         

۵۷
۱۹۲

۳۹4
۶۷۸۹

۲4
۳۵۹4

۷۲۱
۹۱4

۸۶
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبيت جهانی دست یافت و نخستين مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فيالدلفيا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج  
نبش مفتح 26 / ۰۹15۸6244۳۹- جانی

ایزوگام و قيرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹15565۸26۸ - ۰۹1566۹۳515 

نقد و اقساط

تعمير یخچال فریزر در منزل     
۰۹15۳6۳5۰15 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان
۰۹15۷2۰۳11۷  -۰۹155614۳65

کارت هوشمند به شماره 2۹۰11۳۹ به نام حسن 
محمدی به شماره ملی ۰65۳25۹۹۸۰ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

۳2۳۰۰22۸
۰۹15562۹6۸۳ -۰۹15161۳۷۷6

۳24۳56۸6 - ۰۹۳652۳۷۰14-۰۹15۷۰6۳22۰ - خسروی

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

نی
ضمي

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
تریلی مایلر با مدارک و انباردار جهت 
کار نیازمند است. ۰۹15562۳441

به چند رویه کوب مبل ماهر و نیمه 
ماهر و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم.

۰۹1516۰2۰1۸

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

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

و بالعکس * 1۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

عسل طبيعی باقران بيرجند از توليد به مصرف
با تخفیف ویژه      مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱۷۱۷

ماشين های اداری بهدانی )نمایندگی توشيبا( 
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند می باشد
آقا یک نفر: دارای تجربه در تعمیر ماشین های اداری

 و یا دارای مدرک کامپیوتر )الکترونیک(
آقا یک نفر: جهت امور نظافت و خدمات

خانم یک نفر: 
جهت بخش فروش - دارای مدرک کامپیوتر )ترجیحا با تجربه کاری(

خانم یک نفر: منشی، دارای روابط عمومی باال
ساعت مراجعه فقط عصرها از ساعت ۶ الی ۸

مکان مراجعه : بلوار شهدای عبادی- ابتدای بلوارشهید فایده - ساختمان توشیبا

قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری
روزنامه آوا در نظر دارد: 

دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 
را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره 

جهت همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل می آورد
 لذا عالقه مندان در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام

 به دفتر روزنامه واقع در میدان شهدا - شهدا ۸ 
ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی
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خبرویژه

اخبار کوتاه

نماینده ولی فقیه:

آقای فرماندار به هوش

توسعه چراغ خاموش بیرجند
 

محمودآبادی- بیرجند را از آسمان که نگاه کنید تازه 
می فهمید که چطور از همه طرف توسعه یافته در حالی 
که زیرساخت های الزم یه یک دهم این پیشرفت ها 
نرسیده است. پیشرفت چراغ خاموش بیرجند زمانی 
نگاه مسئوالن و توجه آنها را برمی انگیزد که دیگر 
نباید  از کار گذشته است، ساختمان هایی که  کار 
ساخته شود در حاشیه ی شهر و البته نزدیک بیرجند 
مانند قارچی سمی رشد کرده و هر روز بر تعداد آن 
ها افزوده می شود. این شنیده ها و پدیده ها زمانی 
شگفت انگیز تر می شود که تمام مسئوالن دست 
اندرکار را وقتی پای میز می نشانی همه بر بحرانی که 
پیش روی بیرجند است اذعان دارند  و حتی به این 
موضوع نیز اشاره می کنند که پای استانهای دیگری 
که زخم خشکسالی بر تن دارند نیز بر دیواره ی شهر 
بیرجند دیده می شود.کارشناس شهرسازی و معماری 
اداره ی طرح های توسعه ی شهری و معماری اداره 
کل راه و شهرسازی حتی نام بخش هایی از بیرجند 
که بدون نظارت زمین در حال خرید و فروش است 
را به صراحت نام می برد، زمین های اطراف چهکند، 
رقویه و منظریه، زمین های باالدست بلوار پیامبر 
اعظم، اراضی ارتش، معصومیه، زمین های باالدست 
دهلکوه و ... که انگار وی اسناد موثقی هم برای آن 
دارد.زراعتکارمقدم هر چند دلیلی برای این بلبشوی 
خرید و فروش زمین جز نبود نظارت ذکر نمی کند 
اما معتقد است می توان جلوی آنرا گرفت.همه ی 
این افزایش ها در حالی روی می دهد که حتی بر 
روی ساخت و سازها نیز نظارت چندانی نیست چرا که 
بیشتر این زمین ها در روستاهای بیرجند در حال ساخت 
و ساز است، ساخت و سازی که ساز و کار خوبی هم 
برای آن وجود ندارد. و به گفته ی این کارشناس توسعه 
در حالی پیش می رود که افسار آن به کلی از دست 
مسئوالن خارج شده و بدتر از آن بر اساس طرح توسعه 
ی شهر بیرجند نیز نبوده است.زراعتکار مقدم مصر است 
که هیچ طرح جامعی برای شهر بیرجند وجود ندارد، 
طرحی که در بیشتر شهر های در حال توسعه حتی 
به روز رسانی نیز شده است در بیرجند خبر چندانی 
درباره ی آن مطرح نیست.جالب است بدانید در این 
رشد بی ضابطه خانه های زیادی به شکل غیر اصولی 
ساخته  شده و یا در حال ساخت است. عالوه بر این 
به دلیل نبود زیرساخت های فرهنگی و آموزشی و البته 
درمانی و بهداشتی سربار این رشد در حاشیه ی بیرجند 
برای بیرجند مشکل درست می کند. اما با روشن شدن 
چراغ این مشکالت توسعه ی بیرجند همچنان چراغ 
خاموش پیش می رود. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

۱۲۱ سهم از شرکت آرد در قاینات وقف شد

 ایرنا - یک خیر نیک اندیش، ۱۲۱ سهم از سهام شرکت آرد در شهرستان قاینات را به ارزش ۱۰ میلیون تومان وقف کرد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاینات گفت: این سهام 
ساالنه ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارد. حجت االسالم رحیمی بیان کرد: واقف محمدحسن جعفر زاده این مقدار سهم را با هدف تأمین بخشی از نیازهای طالب محروم مدرسه علمیه 

جعفریه قاینات وقف کرده است. وی عنوان کرد: اکنون ۹۵۱ موقوفه در شهرستان قاینات وجود دارد که از این تعداد ۲۱۷ مسجد و بقیه موقوفات منفعتی هستند.

*تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی در خراسان 
جنوبی به 4۰ میلیون تومان افزایش یافت.

*معاون امور عمرانی استاندار  در سفر به شهرستان 
نهبندان به دانشجویانی که برای خدمت رسانی از تهران 

به این  شهرستان آمدند، خداقوت گفت.
*رئیس جمعیت هالل احمر فردوس از افرایش 88 
درصدی حوادث سال جاری نسبت به مدت مشابه 
تعداد  گفت:  و  داد  خبر  فردوس  در  گذشته  سال 
آسیب دیدگان حوادث نسبت به سال گذشته ۱۲3 

درصد افزایش داشته است.
*معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال،   ۲۹۵ تن گوشت 
شتر در  استان تولید شد که ۲4۰ میلیارد ریال ارزش داشت.
*۵ هزار بانوی طبسی برای کمک به بازسازی عتبات 

عالیات، قالی می بافند.
*اولین مرکز مشاوره و پژوهشهای آماری دانشگاهی 

خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند راه اندازی شد.
*8۲۰ کیلوگرم گیاه دارویی که غیرمجاز از مراتع  استان 

برداشت شده بود، کشف و  توقیف شد.
گوشتی  مرغ  ای  قطعه  و ۵۰۰  هزار  *محموله ۲ 

غیرمجاز در درمیان توقیف شد.
* کارشناس هواشناسی  گفت امروز بر شدت گرما در 
مناطق گوناگون استان افزوده شده و هوا گرمتر می شود.
*مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفت: سه تفاهم 
نامه برای رونق تولید و تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی 

برای ایجاد اشتغال در خراسان جنوبی منعقد شد.
*۱۷ هزار میلیارد ریال تاکنون در محدوده های معدنی 

خراسان جنوبی سرمایه گذاری شده است.
ماه  تعاونی های خراسان جنوبی در سه  *صادرات 

گذشته به 8 میلیون دالر رسید.
با  بهداشتی  مجوز  فاقد  تخمگذار  مرغ  *محموله 
همکاری شبکه دامپزشکی و پاسگاه انتظامی قومنجان 

در شهرستان قاین توقیف شد.

وحدت فیزیکی حجاج در فریضه حج کافی نیست
گفت:  استان  در  فقیه  ولی  خبر-نماینده  گروه 
کافی  حج  فریضه  در  حجاج  فیزیکی  وحدت 
ا... عبادی، صبح دیروز در دیدار با  نیست. آیت 
اظهار  تمتع،  حج  کارگزاران  و  دست  اندرکاران 
کرد: همواره در پای عبادت و بندگی خدا مسئله 
جامعه بشری که باید به فالح و رستگاری برسد، 
اینکه  با تأکید بر  بسیار حائز اهمیت است. وی 
امر و نهی خدا  حکیمانه است وفقط یک عمل 
فیزیکی نیست، بیان کرد: همه مسلمانان موظف  
هستند در مقابل عده ای سرکش که پایبند قانون 
قبول  را  الهی  احکام  تا  کنند  ایستادگی  نیستند 
مهم  این  به  حج  مراسم  در  متأسفانه  که  کنند 

توجه و عمل نمی شود. 
عبادی با اشاره به وحدت موجود در جریان حج با 
بیان اینکه وحدت از جهت فیزیکی وجود دارد اما 
موجود  مشکالت  کرد:  مطرح  نیست،  کافی  این 
مشکالتی نیست که کفار توان انجام دادن آن علیه 
ما را داشته باشند بلکه مشکالتی است که با ضعف، 
انفعال و رخوت خودمان حاصل می شود. وی کنگره 
حج را از باشکوه ترین مناسک دانست و بیان کرد: 
عزت مسلمانان در حج است در صورتی که حج 

ابراهیمی و توحیدی باشد نه حج آمریکاپرستی.

 کمک 100 میلیونی حجاج به سیل زدگان
مدیر حج و زیارت نیز در این جلسه اظهار کرد: با 
توجه به سیلی  که امسال اتفاق افتاد حجاج مبلغ 

۱۰۰ میلیون تومان در قالب کمک های نقدی و 
غیرنقدی به سیل زدگان کمک کردند.نوفرستی با 
بیان اینکه این که حجاج سال ها قبل ولیمه خود را 
صرف کارهای خیر از جمله مدرسه سازی، بیماران 
شیمی  درمانی و کنگره شهدا می کردند افزود: همه 
ساله ذابحین برای ذبح در سرزمین وحی مورد آزمون 
قرار می گیرند که این آزمون امسال برای نخستین 
استان های  ذابحین  برای  جنوبی  خراسان   در  بار 

خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان در 
کشتارگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.وی اظهار کرد: 
بیش از 4۷ هزار نفر ساعت آموزش برای زائران  بیت 

ا... الحرام  استان برگزار شده است. 

 فرودگاه بیرجند  جزء ایستگاه های برتر
 به لحاظ کیفیت و ارائه خدمات

دیدار  این  در  نیز  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
امسال  تمتع  حج  زائران  برگشت  و  رفت  گفت: 
عربستان  به  بیرجند  فرودگاه  از  پرواز   ۲۰ با 
انجام می شود. سالمی اظهار  کرد: امسال برای 

سومین سال زائران حج تمتع از فرودگاه بیرجند 
عازم  این سفر معنوی می شوند. وی با اشاره به 
افزود:  بیرجند  فرودگاه  زیرساخت های  توسعه 

ایجاد شده که  زیرساخت های خوبی در فرودگاه 
توسعه باندها، ایستگاه های پروازی و دستگاه های 

ناوبری از آن جمله است. 
وی بیان کرد: از لحاظ تعداد حجاح، فرودگاه بیرجند 
ایستگاه دهم و از لحاظ کیفیت و ارایه خدمات جزو 
سه ایستگاه برتر کشور انتخاب شده است. وی از 
توسعه سه برابری ترمینال فرودگاه خبر داد و گفت: 
ترمینال فرودگاه بیرجند با مساحتی به میزان چهار 

هزار و ۱۵۰ مترمربع توسعه می یابد که هدف از 
اجرای این پروژه ارایه خدمات مطلوب به زائران خانه 
خدا است. سالمی اضافه کرد: پروازهای حج از ۲۵ 

تیر آغاز می شود و تا ۲۹ تیر ادامه دارد.
مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری 
دیدار گفت:  این  در  استان هم  زیارت  و  در حج 
از  کاروان  یک  و  جنوبی  خراسان  از  کاروان   ۱۶
مشهد با پروازهای فرودگاه بیرجند به حج تمتع 
بیان  با  اوحدی  االسالم  حجت  می شوند.  اعزام 
اینکه ۲ کاروان حج تمتع اهل سنت و بقیه اهل 
تشیع هستند ادامه داد: با کاروان های اهل سنت ۲ 
روحانی یک معین و یک معینه همراه خواهند بود. 
وی افزود: ۱4 روحانی شیعه یک معینه و ۱۱ معین 
نیز با کاروان های تشیع همراهی می کنند. اوحدی 
گفت: ۱۰ جلسه آموزشی برای زائران مدینه قبل 
در ایران و ۱۲ تا ۱۵ جلسه هم در مدینه و مکه از 
قبیل احکام و مسایل حج برای تقویت بنیه ایمانی 

زائران برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه روحانیت اهل سنت حج تمتع امسال 
کاروان های  روحانیان  افزود:  هستند  استان  بومی 
شیعه برخی بومی سه نفر هم غیربومی هستند که از 

سایر شهرها با کاروان ها همراه می شوند.

تمدید مهلت ثبت نام دریافت تسهیالت 
کشاورزی برای سیل زدگان

ایسنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مهلت 
ثبت نام دریافت تسهیالت کم بهره بخش کشاورزی 
برای خسارت دیدگان سیل در خراسان جنوبی تمدید 
شد. بیجاری با بیان اینکه   مهلت مراجعه کشاورزان 
خسارت دیده از سیل برای دریافت اعتبارات به مدت 
کوتاهی تمدید شده است، از کشاورزان خواست هرچه 
سریع تر برای برخورداری از این اعتبارات به مدیریت 
شعب جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند.وی 
اعتبارات ابالغ شده خسارت سیل در بخش کشاورزی 
به استان را ۹۵ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: در 
مرحله اول این اعتبارات 4۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان به استان تخصیص یافته است. 

 معرفی ظرفیت ها مهمترین
 راهبرد خروج از محرومیت است

این استان  ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت:   
ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد و مهمترین راهبرد 
ظرفیت ها  این  معرفی  محرومیت،  از  خروج  برای 
در کشور است. معتمدیان روز سه شنبه در اختتامیه 
اردوهای فرهنگی آموزشی زندگی به سبک شهدا 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان افزود: در دوران 
مدیریت اخیر کمیته امداد امام خمینی )ره( تحوالت 
خوبی صورت گرفته که از جمله می توان به افزایش 
مستمری خانواده های زیرپوشش با حمایت دولت 
یازدهم و دوازدهم اشاره کرد که در 4۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده است. وی بیان کرد: در کنار مسائل 
و  معنوی  مسائل  به  امداد  کمیته  توجه  معیشتی، 
آموزشی مانند اردوهای زیارتی - سیاحتی و دوره های 
آموزشی کسب مهارت های زندگی، قابل تقدیر و 
تشکر است.وی گفت: در واقع آشنایی با آسیب های 
اجتماعی یکی از تهدیدات مهم امروز جامعه ماست و 
باید برای پیشگیری از آن راهکار داشته باشیم.وی با 
اشاره به پتانسیل های فراوان استان خراسان جنوبی 
اظهار  کرد: بسیاری از ظرفیت ها بالقوه باقی مانده و 

می طلبد که پتانسیل ها را به فعلیت درآورد.

 قبوض کارکرد تلفن ثابت از مهر
امسال حذف می شود

دادرس مقدم-در راستای نهادینه سازی و تحقق  فرایند 
های دولت  الکترونیک ، از مهرسال جاری قبوض 
کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع نمی شود. مدیرعامل 
از  بهینه  استفاده  تاکیدبر  با  ایران  مخابرات  شرکت 
تمام ظرفیت های دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: 
با تاکید وزیر ارتباطات  و با توجه به ایفای مسئولیت 
های اجتماعی، شرکت مخابرات ایران قبوض کاغذی 
کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکان را در تمام استانها 
کند. صدری صرفه  مخابراتی حذف می  مناطق  و 
جویی صد میلیارد تومانی سالیانه   هزینه حذف قبوض 
و بکارگیری این مبلغ در راستای توسعه شرکت را از 
اولویت های شرکت مخابرات ایران دانست. وی افزود: 
تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس 
می توانند عالوه برتماس با سامانه  ۲۰۰۰  شبانه روزی 
وی  کنند.  استفاده  خود  قبوض  پرداخت  خدمات  از 
 ادامه داد: وب سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی

www.tci.ir  و کد ussd*۲۰۲۰#  نیز در اختیار تمام 
مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور می توانند 
ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود لحظه ای ، از 

همان طریق برای پرداخت اقدام نمایند.

 مصرف برق در خراسان جنوبی
 به مرز ۲80 مگاوات رسید

غالمی-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق گفت: در ۱۱ تیر تابستان امسال 
مصرف برق استان با ۲۷۹ مگاوات به اوج خود رسید 
که نسبت به سال گذشته حدود ۲ مگاوات افزایش 
داشته است.منصوریان اظهار  کرد: در فصل تابستان 
با افزایش دمای هوا و در نتیجه گرمای هوا مصرف 
برق درتمام کشور به نسبت سایر ماه ها افزایش می 
یابد. وی گفت: سال گذشته با همکاری مشترکان 
استان از جمله مشترکان عمومی، صنایع و کشاورزان 
پیک استان از  ۲۷۷ مگاوات عبور نکرد. وی عمده 
مصرف برق در تابستان را مربوط به سیستم های 
بیان کرد: در خراسان جنوبی  و  سرمایشی عنوان 
به  مربوط  فقط  مصرف  مگاوات   ۶۰ حدود 
سیستم های سرمایشی است که نقش بسیار مهمی 
انعقاد  از  منصوریان   دارد.  استان  برق  در مصرف 
حدود ۶۰۰ تفاهم نامه برای مدیریت مصرف برق 
و کنترل پیک بار استان بین این شرکت با صنایع، 
کشاورزان، مولدهای خود تامین و مشترکان عمومی 

مانند ادارات و مشترکان  CNG ها خبر داد.

 رتبه نخست استان  در 
پیشگیری از تنبلی چشم

کاوش-مدیرکل بهزیستی  با بیان اینکه معاونت امور 
توسعه پیشگیری بهزیستی  استان در بین معاونت 
های پیشگیری  استان های کشور در ارزیابی سالیانه 
سازمان بهزیستی کشور موفق به کسب رتبه عالی در 
بین 3۱ استان دیگر شد، ادامه داد: خراسان جنوبی دارای 
رتبه نخست در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم  و در 
پیشگیری از معلولیت ها رتبه های ۲ و 3 و در مجموع 
کل حوزه رتبه نخست را کسب کرده است.عرب نژاد 
افزود:  کودکان 3 تا ۶ ساله مورد سنجش بینایی قرار 
می گیرند. این برنامه در 3 سطح  ثابت و سیار انجام 
می شود. وی خاطر نشان کرد:  تنبلی چشم براحتی 
قابل درمان و تشخیص است و سن کودک در زمان 
شروع درمان و علت بوجود آورنده آن از عوامل موثر در 
موفقیت درمان تنبلی چشم است.  وی  با بیان اینکه در 
سال  ۱3۹۷ رشد ۱۱ درصدی را شاهد بوده ایم، ادامه 
داد:  رتبه استان در برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم 
در سال ۹۷ در کشور اول بوده که این نشان از زحمات و 
تالش دست اندرکاران اجرای برنامه در استان می باشد.  
وی خاطر نشان کرد: سن طالیی درمان تنبلی چشم  

کودک زیر ۶ سال می باشد.

خدمتی به خال زد

دانشجویان  جهانی  یونیورسیاد  دوره  سی امین  در 
۲۰۱۹ ایتالیا »نجمه خدمتی« در مسابقات میکس 
تفنگ بادی نشان طالی رقابت ها را به دست آورد. 
در این ماراتن بین المللی نجمه خدمتی به همراه مهیار 
صداقت در قالب تیم میکس تفنگ با کسب نشان 
طال برسکوی قهرمانی رقابت ها ایستاد، تیراندازان 
کره جنوبی در جایکاه دوم و تیم چینی مقام سوم را 
دانشجویان  یونیورسیاد  دوره  امین  کرد.سی  کسب 
جهان با حضور ۱۲۷ کشور جهان از ۱۲ تا ۲3 تیر 
به میزبانی شهر ناپل ایتالیا در حال برگزاری است 
و »نجمه خدمتی« به عنوان پرچمدار کشورمان در 

مراسم افتتاحیه این رقابت ها حضور داشت.
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کل  اداره  راه های  نگهداری  اداره  غالمی-رئیس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
گفت: در راستای افزایش ارتقاء ایمنی محورهای 
مواصالتی استان و برای رفاه حال مسافران در سه  
ماهه اول امسال  ۵۵ کیلومتر از محورهای حوزه 
استحفاظی استان شامل بزرگراه، راه های اصلی، 
فرعی و روستایی روکش آسفالت شده است. به 

اداره کل  از روابط عمومی  به نقل  آوا و  گزارش 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان صادقی ادامه 
داد: در سه ماهه نخست سال ۹8، 4۵ کیلومتر از 
کیومتر   4 گرم،  آسفالت  روکش  استان  راههای 
ماسه  میزان ۶ کیلومتر  به  و  آسفالت گرم  ماسه 

آسفالت سرد نازک انجام شده است.
 وی همچنین افزود: بر روی ۶ کیلومتر از راههای 

طول  متر   3۰۰۰ و  فوکسیل  عملیات  استان 
انجام گردیده  عملیات درزگیری در طول راهها 
و  مربع  متر   8۵۰۰۰ هندسی  گیری  لکه  است. 
تعریض محور ۶۰۰ متر انجام شده است که برای 
تن  هزار   4۶۰۰۰ از  بیش  عملیات  این  اجرای 
آسفالت و ۲3۰۰ تن قیر به مصرف رسیده که رقم 
ریالی انجام این عملیات در حدودصد و ده میلیارد 

ریال است. وی متذکر شد: خراسان جنوبی  بیش 
روستایی  و  بین شهری  کیلومتر جاده  از۱۱ هزار 
اسفالته  دارد که عملیات روکش آسفالت محورها، 
قیر  تأمین  با  یا  و  اعتبارات  تناسب  به  همه ساله 
رایگان در برنامه این اداره کل قرار می گیرد که 
اولویت بندی برای  با توجه به خرابی محورها و 

انجام روکش محورهای منتخب اقدام می گردد.

اجرای 55 کیلومتر روکش آسفالت در سه ماه اول سال
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هفته  با  همزمان  بیرجندی  شهروندان  برزجی- 
شهرداری ها با استقبال از همایش دوچرخه سواری 
انتهای  بیرجند مسیر  به همراه شهردار  همگانی 
شهردار  زدند.  رکاب  را  ابوذر  تا  غفاری  خیابان 
بیرجند روز سه شنبه در حاشیه این همایش در 
گفت: همایش دوچرخه سواری همگانی با استقبال 
خوبی از سوی شهروندان مواجه شده است.جاوید 
افزود: هدف از برگزاری این همایش اجرای برنامه 
حمل و نقل پاک، توسعه فرهنگ دوچرخه سواری 

و استفاده  نکردن از خودرو است.
ابراز امیدواری کرد با همراهی شهروندان و  وی 
دستگاههای متولی سه شنبه های بدون خودرو 

بر  بیرجند  شود.شهردار  نهادینه  بیرجند  شهر  در 
اجرایی  دستگاههای  و  دولت  کارکنان  همراهی 
پاک  نقل  و  حمل  برای  دوچرخه  از  استفاده  در 
تاکید کرد و گفت: این امر در حفاظت از محیط 

زیست، جلوگیری از آلودگی هوا و مدیریت ترافیک 
نقش موثری دارد و گام مثبتی در شهر فرهنگی 
بیرجند محسوب می شود.وی با اشاره به اجرای سه 
شنبه های بدون خودرو برای سومین هفته پیاپی 

در شهر بیرجند اضافه کرد: در همایش دوچرخه 
تقدیم  قرعه  قید  به  جوایزی  همگانی  سواری 

شرکت کنندگان می شود.
شدن  مشخص  با  آینده  در  کرد:  بیان  جاوید 
خودرو  بدون  شنبه های  سه  طرح  اشکاالت 
در  سواری  دوچرخه  برای  اختصاصی  مسیرهای 
امر  این  الزمه  این  می شود.وی  مشخص  شهر 
را ایجاد زیرساخت هایی در شهر دانست و گفت: 
شهرداری تالش  می کند برای خرید دوچرخه با 
استفاده تسهیالت بانکی به شهروندان کمک کند 
و در این باره برنامه ریزی های انجام خواهد گرفت.

شهردار بیرجند توسعه ایستگاه های دوچرخه سواری 

در شهر بیرجند را از دیگر برنامه ها در راستای نهادینه 
شدن فرهنگ حمل و نقل پاک عنوان کرد و افزود: 
امید است با استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بتوانیم 
از حمل و نقل پاک در شهر بیرجند به بهترین شیوه 
دیروز  بیرجندی   سواران  دوچرخه  کنیم.  استفاده 
مسیر بلوار پیامبر اعظم از انتهای خیابان غفاری را 
رکاب زدند و پس از عبورازخیابان مدرس در میدان 
ابوذر به پایان خط این همایش رسیدند.۲۷ خرداد 
امسال اولین سه شنبه بدون خودرو در شهر بیرجند 
بود که با آغاز به کار پویش حمل و نقل پاک توسط 
اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند و جمعی از 

مدیران شهرداری رقم خورد.

استقبال شهروندان بیرجندی از همایش دوچرخه سواری

دبیرکل اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تشکیل 
کمیسیون های تخصصی در حوزه های  گوناگون 
اقتصادی، گفت: این کمیسیون ها تالش می کند 
بخش  مشکالت  پیگیری  و  انعکاس  جهت  در 
با  گو  و  گفت  در  علیزاده  بردارد.  قدم  خصوصی 
مهر در زمینه کمیسیون ها این اتاق با اشاره به 
راستای  در  تخصصی  های  کمیسیون  تشکیل 
اجرای بند )د( ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۶۹، بیان کرد: 
این کمیسیون ها از اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
ایران تشکیل شده که عالوه بر حوزه تخصصی 
اقتصاد کشور و موضوعات  خود مسائل عمومی 

بین المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می 
دهند.وی با بیان اینکه این اعضا در شکل دهی 
نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه 
نقش موثری دارند، عنوان کرد: این نقطه نظرات به 
صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار 

سایر نهادهای تخصصی نیز قرار خواهد گرفت.
 علیزاده با اشاره به اینکه در این راستا اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند نیز اقدام به 
تشکیل کمیسیون های تخصصی در حوزه های 
مختلف اقتصادی کرده است، افزود: این کمیسیون 
ها در مدت کوتاه فعالیت خویش همواره سعی کرده 
در مسیر توسعه اقتصادی استان گام برداشته و ضمن 

تالش  برای انعکاس مسائل و مشکالت بخش 
خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
و تبیین جایگاه اتاق به عنوان پارلمان و سخنگوی 

بخش خصوصی گام بردارد.
مدیریت  معدن،   های  کمیسیون  گفت:  وی 
واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت 
و  کسب  محیط  و   44 اصل  صنعت،  گمرک،  و 
و  اقتصاد هنر  و  اقتصاد ورزش  کار، گردشگری، 
کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع 
با  وی  هاست.  کمیسیون  این  جمله  از  طبیعی 
تأکید بر اینکه کمیسیون ها به عنوان هسته های 
نمایندگان  هیئت  مشورت  مورد  اتاق  تخصصی 

این  کرد:  بیان   می گیرند،  قرار  رئیسه  هیئت  و 
حوزه  در  را  کار  و  کسب  محیط  ها  کمیسیون 
تخصصی خود پایش و گزارش ها و پیشنهادهای 

خود را به دو مرجع فوق ارائه می کنند.
دبیر کل اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: کمیسیون 
های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور 
برگزاری نشست  و کارشناسان خبره و همچنین 
های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید 
و صاحب نظران  گوناگون را در کنار فعاالن بخش 
شناسایی  بر  عالوه  تا  آورد  می  فراهم  خصوصی 
را  راهکار  بهترین  کار  و  مشکالت محیط کسب 

جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

تشکیل 5 کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده های کالسه ۹۸۰۲۷۶ و ۹۸۰۰۲۳ و ۹۷۲۹۴۰ و ۹۸۰۲۵۷ و ۹۸۰۴۵۸ و ۹۷۲۹۳۹ اجرایی آقایان محمدرضا حاجی پور فرزند مهدی و رضا حاجی پور فرزند مهدی و خانم راضیه حاجی پور فرزند مهدی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
۴۵۶/۲۲۵/۲۳۷ ریال در حق آقای جواد خسروی و سعید عباس نیا طهرانی و مسعود پارسا و شهربانو رضائی و حسین احمدی و مبلغ ۱۷/۱۷۴/۵۴۰ ریال حق االجرا در حق دولت و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم علیهم تعدادی لوازم یدکی خودرو GW و V5 )شامل 
انواع چراغ خطر، براکت چراغ مه شکن، مجموعه پلوس سیلندر، فن، کاسه نمد، سنسور دما اکسیژن و آب، پمپ، فن، چراغ جلو و ... ( معرفی و توقیف و مجموعا به مبلغ چهارصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و هشتصد ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ از ساعت ۹/۳۰  الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. لیست کامل قطعات در محل اجرای احکام شورا نصب و 

در معرض دید عموم قرار دارد. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس Www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۲۱۵ فرعی از ۶۵۴ - اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در مزرعه و قنات محمودآباد مورد تقاضای مهدی فاطمی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ 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: 139۸/4/19            علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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ریاکار را سه نشانه است:هرگاه مردم را ببیند، به نشاط می  آید، هرگاه تنهاست، بی  حال
 و تنبل است، دوست دارد که در همه کارهایش، او را ستایش کنند. 
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۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 
زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی

 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت در خراسان جنوبی می باشد.
20 % تخفیف ویژه بوتاکس کراتین تا پایان مردادماه

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

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به اجرای باقی مانده طرح 
کنترل سیالب رودخانه شکرآب که یکی از مسیل های سیل خیز شمال شهر بیرجند بوده در 
محدوده صنوف آالینده تا رودخانه شاهرود به طول تقریبی 2 کیلومتر به شرح کروکی پیوست 
اقدام نماید. بر این اساس به اطالع کلیه مالکین و ذینفعان مجاور طرح یاد شده می رساند به 
منظور آگاهی از وضعیت مزبور به دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل این شرکت به آدرس 
بیرجند- خیابان پاسداران30 مراجعه و در صورت تداخل با اراضی طرح، حداکثر ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی با ارائه درخواست کتبی، نقشه و مدارکی که دال بر مالکیت اراضی 
نماید، اقدام و رسید دریافت تا مراتب رسیدگی گردد.بدیهی است به اعتراضات واصله پس از 
مهلت قانونی یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.    شناسه آگهی:  526218                                                                    

افتتاح دفتر کارگزاري صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر

امین جم - خداوند هیچ محدودیتی قرار نمی دهد مگر آنکه برای آن راه حلی 
ساخته و در دسترس انسان قرار داده باشد. شاید این جمله را بتوان در پس تالش 
های یک بانوی فعال دید که با وجود محدودیت های خاص خود ، بدون ترس 
از شکست و برای رسیدن به آنچه که باید ، تالش نمود. دیروز ، سند افتخار و 
برگ زرینی بود برای جامعه بزرگ بیمه اجتماعی که به همکار خود در کسوت 
مدیر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان  و عشایر در روستای 
میریک شهرستان بیرجند ، با افتخار خیرمقدم بگوید. خانم عاطفه عارفي مقدم مزد 
زحمات و تالش های خود را گرفت و دوباره ثابت کرد خواستن ، توانستن است. 
مراسم افتتاح این دفتر کارگزاري صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و 
عشایر کشور با مدیریت خانم داراي معلولیت جسمي در روستاي میریک شهرستان 
بیرجند استان خراسان جنوبی و با حضور مهندس هنردوست نایب رئیس هیئت 
مدیره صندوق  بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور ، مهندس رکني 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان، مهندس فرج زاده مدیریت صندوق بیمه 
اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبي  و جمعي از مسئولین استاني 

و شهرستاني برگزار شد.
خدمت به قشر آسيب پذیر جامعه یعني کشاورزان، روستایيان و 

عشایر یک توفيق الهي است
در این مراسم که با استقبال بي نظیر اهالي روستاي میریک و روستاهاي همجوار 

قرار گرفت، عاطفه عارفي مقدم تنها خانم مدیر کارگزاري داراي معلولیت جسمي در 
کشور ضمن خوش آمد گویي به مهمانان گفت: امروزه خدمت به قشر آسیب پذیر 
جامعه یعني کشاورزان، روستائیان و عشایر یک توفیق الهي است که نصیب هر 
 کسي نمي شود و من خدا را شاکر هستم که در این سنگر مشغول فعالیت مي باشم. 
وی با بیان اینکه بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر یک خدمت مقدس 
براي روستائیان و عشایر است که هر چند نسبت به سایر خدمات نظام مقدس 
جمهوري اسالمي دیرتر شروع شد ولي امري ضروري و الزم است. وی ادامه داد : 
اهمیت بیمه بر هیچکس پوشیده نیست حال از هر نوع بیمه باشد به خصوص بیمه 
هاي اجتماعي که هدف آن تامین آتیه یک خانواده است و باعث توسعه ، سالمت 
و صالبت یک اجتماع مي شود.عارفي مقدم با بیان اینکه به دلیل نبود بیمه هاي 
اجتماعي بین روستائیان و عشایر ،  با وجود عمران و آباداني و فراهم ساختن امکانات 
در روستاها و فواید و آثار ارزشمند آن شاهد مهاجرت روستائیان به شهر و سکونت در 
حاشیه شهرها هستیم که مشکالتی نیز به همراه دارد ، اظهار کرد:  با کمک صندوق 
بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر تا حدودي امید به جوانان برگشته و 

ماندگاري آنان را در روستا فراهم کرده است.
باید به همه ثابت شود فردی که دچار معلوليت است می تواند حتی 

بهترین باشد
مدیر صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبي نیز 

در این مراسم ضمن قدردانی از حضور مردم و مسئولین در آیین افتتاحیه دفتر 
کارگزاری ، گفت: برای نخستین بار در کشور است که کارگزاری بیمه ، به یک 

بانوی دارای معلولیت جسمی واگذار می شود. 
  فرج زاده با بیان اینکه این مهم در جهت این است که  شعار »معلوليت ،
 محدودیت نيست« در جامعه محقق شود و این قشر از جامعه به خودباوري 
و کمال برسند، تصریح کرد: باید به همگان ثابت شود فردي که دچار معلولیت 
است، مي تواند با پشتکار و امید مانند همگان در جامعه به کار و تالش ادامه 

و حتي در نوع خود بهترین باشد. 
اجتماعي« بيمه  یک  روستایي  خانوار  هر  »طرح   اجرایی شدن 

 نيازمند همکاری همه جانبه مسئوالن
مدیر صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر استان با اشاره به 
اینکه پس از تاسیس صندوق بیمه اجتماعي روستائیان و عشایر در تشکیل 
به  با دهیاري میریک  استان خراسان جنوبي، در سال 86  کارگزاري ها در 
عنوان کارگزاري بیمه روستائیان و عشایر قرارداد امضا شد و این کارگزاري از 
اسفند ماه 86 رسما کار خود را آغاز کرد، ادامه داد: در ابتدا استقبال خوبي از این 

بیمه نشد به طوري که تا سال 93 فقط 120 نفر عضو بیمه شدند.
این  در  کرد:  عنوان  بیمه،  این  از  استقبال  عدم  دالیل  تشریح  در  زاده  فرج 
خصوص مي توان به مواردي همچون عدم اطالع رساني کافي و آشنایي الزم 

روستائیان و عشایر با بیمه اجتماعی و از همه مهمتر عدم اعتماد کافي و از 
طرفي کمبود امکانات اولیه و درآمد پایین روستائیان نام برد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبي 
عنوان کرد: جهت  اجرایي نمودن طرح هر خانوار روستایي یک بیمه اجتماعي 
نیازمند کمک همه جانبه مسئولین استاني هستیم و مطمئناً تحقق این امر 

نیازمند یک کار گروهی می باشد.
بيمه ضرورتی اجتناب ناپذیر و فرصتی ارزشمند است

در این مراسم رکني مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان ضمن اهمیت 
که  دانست  ارزشمند  فرصتي  را  آن  عشایر  و  روستائیان  بین  بیمه  موضوع 
روستائیان و عشایر از حداقل حقوق بازنشستگي برخوردار شده و باعث ایجاد 
رفاه نسبي و جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهرمی شود که از نشانه هاي 

اثرگذاري بیمه در روستاهاست. 
وی با بیان اینکه با توجه به نکات ذکر شده ، توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر ضرورت دارد، تصریح کرد:  بیمه ضرورتی اجتناب ناپذیر  
دولت  از حمایت های  را  است که جامعه هدف صندوق  ارزشمند  فرصتی  و 
برخوردار می کند.گفتنی است در ادامه این مراسم ،  قرارداد کارگزاری و لوح 
 تقدیر به مدیر کارگزاری خانم عاطفه عارفی مقدم اهدا و احکام بازنشستگی

 4 نفر از مستمری بگیران این صندوق اهدا و از آنان تقدیر و تشکر شد.

عکس :  اکبری

برای اولين بار در کشور انجام شد؛

با مدیریت یک بانوی دارای معلوليت جسمی


