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5  رتبه یک کشوری جوان نخبه ُدرحی در کنکور ارشد5پاسخ  راه و شهرسازی به خبرآوا با »عنوان توسعه چراغ خاموش بیرجند« : تفکیک و فروش زمین با وعده ی  افزایش محدوده غیر قانونی است

عکس :  رفیعی

جذب۱۸۱ میلیارد  تومان 
اعتبار بلوکه  شده

پس از  پایان ضرب االجل  استاندار انجام شد:

 معاون  استاندارگفت: با پیگیری های استاندار  و با توجه به فرصتی که به دستگاه های اجرایی 
استان داده شد،  این اعتبار جذب و در زمینه اجرای طرح های عمرانی استان هزینه می شود

آموزش و پرورش استان سه سال دیگر به نُرم کشوری می رسد

* امین جم

 بانکها ومصوباتی
 که وتو می شوند

نقش  ها  بانک   ، امروزی  جامعه  در 
بسیار پررنگی در اقتصاد کشور و مردم 
دارند.درواقع این بانک ها هستند که با 
سیاست های درست می توانند در مقام 
را  تمهیداتی  و  درآمده  مردم  از  حمایت 
با  بیاندیشند.  گوناگون  های  حوزه  در 
این حال یکی از مشکالتی که از دیر 
داشته  وجود  ها  بانک  در خصوص  باز 
آنهاست  تسهیالت  سود  درصد  است، 
که البته دالیلی چون تورم نیز برای آن 
برشمرده می شود اما با این حال اعتراض 
مراجع تقلید را هم در پی داشته و دارد. 
از چند سال پیش  ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

 تخلف در انتخابات
 طبیعی است اما...

عباسعلی کدخدایی:

صفحه  6

فکر نمی کردیم دولت آقای 
روحانی اینقدر ضعیف باشد

امیرآبادی فراهانی  :

تالش هایی برای حفظ 
برجام آغاز شده است

موسوی:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  5

صفحه  5

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

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

برادر عزیزم آقای کاظم محمدی درح
افتخار آفرینی شما را در 

کسب رتبه یک در پنج گرایش حقوق )تجارت بین الملل، 
نفت و گاز، تجاری اقتصادی بین المللی، بین الملل، 

حقوق شرکت های تجاری و کسب رتبه ۲ در دو گرایش 
حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیک(

  در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ 
 تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت بیش از پیش را دارم.

حسین محمدی درح

جناب آقای سید محمدرضا علیزاده
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
 برای چهارمین دوره متوالی که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 

عرض نموده و از درگاه قادر متعال سربلندی و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هتل بزرگ کوهستان- برادران ذوالفقاری

به مناسبت اولین سالگرد پدر عزیزمان حاج محمدعلی ثمین
و سومین روز درگذشت

 مرحومه حمیده ثمین )همسر هادی زمینی و فرزند محمود ثمین(
جلسه بزرگداشتی  امروز شنبه ۹۸/۴/۲۲ از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰ 

در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می شود
 حضور سروران معظم موجب شادی روح آن عزیزان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ثمین، زمینی و سایر بستگان

برادر عزیز
جناب آقای هادی زمینی و خانواده های محترم زمینی و ثمین

ضایعه درگذشت  شادروان حمیده ثمین
 را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، خداوند روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهرا )س( 

محشور نماید و به بازماندگان صبر جمیل عنایت فرماید.

مجید حسین پور فرد- الهام غازی زاده

جناب آقای مهندس جالل زاده
معاون محترم  راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 مرحوم حاج میر محمد جالل زاده 
را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده،  

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم تان 
صبر و بردباری مسئلت داریم.

مدیرکل و همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جالل زاده
معاون محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما تسلیت عرض نموده

 از درگاه ایزد یکتا صبر الهی برای بازماندگان و آمرزش و آرامش
 برای روح بلند آن مرحوم مسئلت داریم.
شرکت راهسازی مسیریاب بیرجند

دوست عزیز و همکار گرامی

 جنـاب آقـای هـادی زمینـی
 در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم ، درگذشت ناگهانی همسر گرامی تان

 مرحومـه خانـم حمیـده ثمیـن
 را تسلیت عرض نموده، برای شما و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی 

و برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

همکاران تان:حسین آبادی، قاسمی،رضوی، اطمینانی، طحان
عزیزی فر،حسینی، بارانی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

۰۹۱۵۵۶۲۵۷۸۸- ۳۲۳۱۵۵۶۶   اسالم پناه

خانواده های محترم زمینی، ثمین و شمشیرگران
ضایعه درگذشت 

شادروان حمیده ثمین )همسر مهندس هادی زمینی( 
ما را نیز سخت اندوهگین کرد. این مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده، از خداوند 

منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
خانواده های: حسین پور فرد، نیک اختر، سعادت

همکار ارجمند جناب آقای ابوالفضل زمینی
با قلبی ماالمال از اندوه ضایعه درگذشت

 مرحومه حمیده ثمین
را خدمت شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال صبر 
 الهی برای قلب های داغدار بازماندگان و آمرزش برای روح بلند آن عزیز از دست رفته مسئلت داریم.
هیئت مدیره و سهامداران تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند و تعاونی پیشگامان بهار بیرجند

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 در نظر دارد: در راستای اجرای طرح احداث ۵۰۰۰ واحد مسکونی محرومین 
)تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور( در روستاهای سطح شهرستان های 
بیرجند، طبس، نهبندان، سربیشه،درمیان، فردوس، بشرویه، سرایان، قاین، 

خوسف، زیرکوه و در راستای حمایت از متقاضیان محروم روستاها، اجرای واحدهای طرح 
موصوف را به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
انجام پیمانکاری در رسته ساختمان دعوت می گردد به بنیاد مسکن شهرستان مورد تقاضا 

حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ مراجعه و ثبت نام نمایند.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

اجرای نمای آلومینیوم 
فروش ورق  

09151655537
بلوچی

آگهـی استخـدام
شرکت لبنیات صباح جهت تکمیل کادر خود به یک نفر سرپرست فروش با سابقه 
کاری و یک نفر راننده پایه دو دارای کارت هوشمند نیازمند است.  09154518220

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

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

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49

09155642974 - 09155659297

د و اقساط
نق
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اختصاص اعتبار ساخت دو بازارچه محله در بیرجند

دادرس مقدم- یک میلیارد تومان برای ساخت دو بازارچه محله در شمال و جنوب شهر بیرجند اختصاص یافت.شهردار منطقه دو بیرجند گفت: این اعتبار از بودجه داخلی 
شهرداری  اختصاص یافته است. خسروی با بیان اینکه در این بازارچه ها قرار است نانوایی، فروشگاه مواد غذایی، میوه و تره بار، فروشگاه پروتئینی، قصابی و خشک شویی 

ایجاد شود افزود: یک بازارچه در خیابان مالصدرا و یک بازارچه در مهرشهر دایر خواهد شد که هم اکنون مرحله طراحی بازارچه ها در دست اقدام است.

  بانکها و مصوباتی
 که وتو می شوند
* امین جم

... )ادامه از صفحه یک( درصد سود تسهیالت آنهاست 
البته دالیلی چون تورم نیز برای آن برشمرده  که 
تقلید  مراجع  اعتراض  حال  این  با  اما  شود  می 
را هم در پی داشته و دارد.از چند سال قبل طرح 
هایی برای حمایت از مردم اتخاذ و مصوباتی هم از 
سوی مجلس تصویب شده اند.به عنوان مثال بانک 
مرکزی از سوی مجلس موظف شد بدون رعایت 
مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، برای 
اجرای طرح بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیالت زیر 
۱۰۰میلیون تومان اقدام کند.طرحی که از سالهای 
اما به اعتقاد کارشناسان  گذشته مطرح بوده است 
امسال ایرادات سابق آن برداشته شده است. از ابتدای 
سال نیز خبر این مهم رسانه ای شد و واکنشهای 
که  زمانی  مثال  عنوان  داشت.به  پی  در  متعددی 
 ، شد  منتشر  آوا   روزنامه   2 صفحه  در  خبر  این 
بازخوردهای جالب توجهی داشت .یکی از مخاطبان 
روزنامه درتماسی ان را دروغ دانست ومعترض شد 
که چرا دروغ نشر می دهید.وقتی دلیل این ادعا را 
جویا شدیم ، مشخص شد شهروندان با مراجعه به 
با این پاسخ مواجه   اینباره ،  بانک و درخواست در 
شده اند: »بروید از همان روزنامه آوا معافیت ها و 
نشنیده  چیزی  چنین  بگیرید!ما  را  هایتان  تخفیف 
ایم!«.با این حال طبق شواهد این اتفاق و اجرای این 
مصوب جدید ،  خوشبختانه در بانک های استان نیز 
شروع شده است.اما هنوز هم مشکالتی وجود دارد.
از جمله اینکه بانک های خصوصی چندان تمایلی 
به اجرای آن ندارند و حتی به طور دقیق مشخص 
نیست این مصوب شامل همه بانک ها می شود و 
یا  فقط برای بانک های دولتی است؟در وضعی که 
مردم به خاطر مشکالت اقتصادی ، به اینگونه خبر 
های به نسبت خوشحال کننده واکنش های بسیاری  
،  خوب است که به طور شفاف  نشان می دهند 
و مشخص همچون تبلیغات بیلبوردی وسیع برخی 
بانک ها ، این موضوع نیز بیان شود.مطمئنا اگر این 
سخن شایعه ای از سوی مسئوالن کشوری است)!( 
و یااستان قرار است سبک و سیاق خاصی به خود 
بگیرد ، مطمئنا اطالع رسانی در این باره حرف اول 
را می زند و نیازی است که امیدواریم از سوی بانک 
ها به درستی پاسخ داده شود.از سوی دیگر مسئوالن 
اجرایی و نظارتی نیز باید به این موضوع ورود کرده و 
مشخص کنند آیا تخلفی از سوی برخی بانک ها در 
حال انجام است یا قرار نیست چنین موردی در بانک 
هایی خاص اجرایی شود.هرچند که همه می دانیم 
طرح های بخشودگی چنینی ، برای مردم و خصوصا 
تولیدکنندگان منشا اتفاقات خوشایند بسیاری خواهد 
بود و شاید حتی کسب و کارهای متعددی را نیز از 
مشکالت رهایی بخشد.البته اگر در مقام اجرا هم 

سختگیری نشود .

حسینی- صبح پنجشنبه جلسه جمع بندی آموزش عالی در سفر اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به استان در سالن بشارت دانشگاه 
بیرجند برگزار شد. دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند ابتدای جلسه با بیان 
این که کارکرد آموزش عالی در خراسان جنوبی فراتر از تولید علم و تربیت 
نیروی انسانی است، گفت: دانشگاه ها اکنون عامل اصلی نگهداشت جمعیت 
و توسعه امنیت پایدار در این منطقه به شمار می روند، لذا تضعیف آموزش 
عالی، به معنای تضعیف کشور است. وی با اشاره به این که سرمایه گذاری 
در آموزش عالی یک پنجم صنعت می باشد اما تاثیر بیشتری دارد، خاطرنشان 
کرد: این استان بیش از 4۰ هزار دانشجو دارد که اگر آموزش عالی نباشد، از 

استان خارج می شوند.
بودجه دانشگاه بیرجند، پایین تر از میانگین بودجه

 استان های مرزی
خامسان در ادامه از کاهش ۱7 میلیارد تومانی اعتبارات دانشگاه به دلیل تبصره 
های قانونی از قبیل طرح توازن سخن گفت و تقاضا کرد: در طرح توازن، 
استان های محروم به گونه ای دیگر دیده شوند یا اگر اعتباری کسر شد 

به شکل دیگری به دانشگاه بازگردد. وی به مشکالتی که اسناد خزانه برای 
پیمانکاران ایجاد کرده نیز اشاره و اضافه کرد: خراسان جنوبی جزو استان های 
مرزی گروه “ج” است چون از شاخص های ضعیف تری برخوردار می باشد اما 
بودجه آن از میانگین دانشگاه های مرزی نیز پایین تر  است. برای مثال سرانه 
دانشگاه به ازای هر دانشجو در زاهدان ۱4 میلیون و 5۰۰ هزار تومان ، در زابل 
۱3 میلیون و 7۰۰ هزار تومان است اما در دانشگاه بیرجند ۱۰ میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان می باشد. به گفته وی، بین دانشگاه های سطح 2 و هر شاخص 
دیگری باز هم از میانگین کشور پایین تر هستیم. رئیس دانشگاه بیرجند بومی 
گزینی را دغدغه ای برای کاهش دانشجویان دانشگاه دانست و گفت: گروه 
علوم پایه نیز در معرض تعطیلی است و باید سریع فکری برای این موضوع 
برداشت. خامسان با بیان این که شرکت های پارک علم و فناوری استان توان 
رقابت با تهران را ندارند، خاطرنشان کرد: با توجه به استعدادهای موجود در این 
استان، در قراردادهای پژوهشی فناوری و طرح های ملی ردیف یا سهمیه ای 
برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر بگیرید. وی به تعداد باالی نیروهای 
در حال بازنشستگی و کاهش تعداد کارشناسان در 5 سال گذشته اشاره کرد 
و خواهان افزایش سهمیه جذب دانشگاه ها شد. تاکید بر جذب دانشجویان 

افغانستانی از دیگر موارد مطرح شده توسط وی بود.
کسر اعتبار از استان در قالب طرح توازن معنا ندارد

در ادامه جلسه ، روسای سایر دانشگاه های استان نیز به بیان مسائل و 
مشکالت پرداختند. دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با بیان 
این که در مقرراتی که سرانه جمعیت در آن در نظر گرفته شده خراسان جنوبی 
به دلیل پراکندگی جمعیت دچار خسارت می شود، خاطرنشان کرد: نمونه آن، 
سند آمایش در حوزه علوم پزشکی  است که توسعه آموزش عالی پزشکی در 
این استان را محدود کرده است. وی خواهان مستقل شدن دانشکده های 
اقماری و اختصاص ردیف بودجه برای دانشکده طبس و قائن شد و ادامه داد: 
سال 96 از اعتبارات مصوب دانشگاه، 42 میلیارد تخصیص نیافت، سال 97 
نیز برای 27 میلیارد این اتفاق افتاد و در سال 98، 23 میلیارد در قالب طرح 
توازن کسر اعتبار خواهیم داشت! اگر نام طرح “توازن “ است که این موضوع 
در مناطق کمتر توسعه یافته معنایی ندارد!  هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی 
بیرجند نیز به اختالس های کشور اشاره کرد و گفت: تمام بودجه سالیانه این 
دانشگاه 2۰ میلیارد است که 7۰ درصد آن به سختی محقق می شود، اما در 
یک اختالس از صندوق ذخیره فرهنگیان 4۰۰ برابر بودجه دانشگاه برداشته 

می شود! این موضوع دلسردی دانشجویان و اساتید را به دنبال دارد.
 خراسان جنوبی مرکز پایلوت برای جذب دانشجویان افغانستانی

شفیعی رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات هم از مشکل جذب اعضای غیر هیئت 
علمی سخن گفت و بیان کرد: اکنون با هزار و 2۰۰ دانشجو فقط ۱۰ نفر 
نیرو داریم! هاشمی رئیس دانشگاه آزاد نیز خواستار تسهیل حضور دانشجویان 

خارجی در استان شد و گفت: خراسان جنوبی می تواند مرکز پایلوت برای 
جذب دانشجویان افغانستانی شود. برخورداری ساختمان های آموزش عالی 

از تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمان، از دیگر خواسته های وی بود. 
نخعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز خواهان اختصاص سرانه دانشجویی 
برابر با سرانه دانشجویان وزارت علوم شد و ادامه داد: هزینه باالی تجهیز و 
به روز کردن کارگاه و تامین موارد مصرفی، توجه شما نمایندگان را می طلبد.

مهدیزاده رئیس دانشگاه فرهنگیان استان به مشکالت متعدد فضای دانشگاهی 
و کمبود خوابگاه اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته این دانشگاه 92 نفر رتبه 
 زیر هزار داشتند اما محیط فعلی دانشگاه  فقط آن ها را دلسرد می کند.

ناصری رئیس پارک علم و فناوری، با تاکید بر این که طبق قانون تمام حمایت 
ها از شرکت فناور منوط به استقرار آنها در محیط پارک است، خاطرنشان 
کرد: اکنون متولی تامین زیرساخت های مراکز رشد شهرستانی مشخص 
نیست، اگر وزارت علوم است اعتباری بدهند خودمان از شرکت ها حمایت 
می کنیم. صادقی رئیس جهاد دانشگاهی استان هم خواستار تخصیص اعتبار 
پشتیبانی برای دو طرح زرشک و عناب در قالب دهکده گیاهان دارویی و 
احیای پژوهشکده انار فردوس شد و افزود: برای مناطق محروم از میانبرهای 

قانونی استفاده کنید تا مشکالت حل شوند.
سیاست انقباضی وزارت علوم در خراسان جنوبی

 آثار مخرب امنیتی دارد
در ادامه امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، بشرویه، سرایان و طبس با 
بیان این که مراکز آموزش عالی استان باید مورد توجه قرار گیرند، اضافه 
کرد: خراسان جنوبی برای استان شدن جمعیت نداشت اما استان شد لذا نمی 
توان مباحث آموزش عالی را به جمعیت گره بزنیم. وی با تاکید بر این که 
نباید خدمات آموزش عالی از خراسان جنوبی حذف شود، خطاب به رئیس 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: مرکز فنی و حرفه ای دختران 
در فردوس را که قول دادید راه اندازی کنید. افضلی نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه نیز به تعطیلی آموزشکده کشاورزی در شهرستان سربیشه اشاره کرد 
و گفت: وجود ظرفیت هایی همچون بز کرکی ، تولید 5۰۰ هزار تن زرشک، 
4۰ هزار تن عناب و گیاهان دارویی ویژه، فعال شدن دوباره دانشگاه را می 
طلبد. وی با اشاره به ظرفیت معادن در شهرستان نهبندان نیز ضرورت فعال 
شدن آموزشکده معدن را مطرح کرد و گفت: با توجه به کاهش 7 هزار نفری 
جمعیت نهبندان از سال 9۱ تا 95، نگهداشت جمعیت در این منطقه با فعال 
شدن آموزش عالی، امنیتی به شمار می رود. فالحتی نماینده قائن و زیرکوه 
هم مرز مشترک استان با افغانستان و وجود بازارچه ها را ظرفیتی برای فعال 
شدن رشته های مدیریت بازرگانی، خدماتی و گردشگری در دانشگاه های 
استان دانست و افزود: فاز یک فوالد قاین در پایان سال جاری به بهره برداری 
می رسد و در آن ده ها رشته وجود دارد که هیچکدام از دانشگاه های استان در 

این زمینه ورود نکرده اند. وی خواهان فعال شدن کد دانشکده فرهنگیان در 
قائن و زیرکوه نیز شد. حجت االسالم عبادی نیز با اشاره به شرایط خشکسالی 
استان و خالی شدن روستاها عنوان کرد: دانشگاه ها در این منطقه امنیت استان 
و حتی مرکز ایران را تامین می کنند. به گفته وی، سیاست انقباضی وزارت 
علوم با توجه به کم شدن تعداد دانشجویان شاید در برخی مناطق درست باشد، 
اما اجرای این سیاست در خراسان جنوبی آثار مخرب امنیتی دارد. عبادی با 
اشاره به این که پارک علم و فناوری استان مظلوم و از امکانات برخوردار نیست 
و با کمبود فضای فیزیکی برای استقرار شرکت ها مواجه شده است، اضافه 
کرد: باید دستگاه ها و وزارت با کمک های خود این کمبود فضا را مدیریت 
کنند. وی انتقاد کرد:  وضع موجود موجب سرخوردگی و مهاجرت نخبگان از 

خراسان جنوبی می شود.
دانشگاه های استان، ظرفیت بین المللی شدن دارند

دکتر حسین سیمائی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز 
با تاکید بر این که برای کشور نمی توان نسخه واحد پیچید و سند آمایش 
برای هر استان بر اساس نیازهای آن تعریف شود، عنوان کرد: البته در سند 
آمایش نیز بحث انحالل نیست بلکه به دنبال قدرتمندتر شدن و کیفی تر 
شدن هستیم. خراسان جنوبی نیز از مزیت های آموزشی بسیار خوبی برخوردار 
است و به راحتی می تواند به سمت بین المللی شدن دانشگاه ها پیش بروید.

وی با بیان این که پارک علم و فناوری بسیار توانمند اما با امکانات محدود 
فعالیت می کند، ادامه داد: خوشبختانه رئیس دانشگاه بیرجند با سعه صدری 
که دارند قرار شد، با در اختیار گذاشتن فضا، بخشی از کمبودهای واحدهای 

آموزشی استان را حل کنند.
صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور نیز با بیان این که نیازمند 
 تجهیز و تکمیل کارگاه های آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای هستیم ، 

خاطرنشان کرد: امسال 3۰۰ پروژه عمرانی برای کشور در حال اجراست.
اوحدی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی کشور نیز خطاب به روسای 
دانشگاه های استان عنوان کرد: طرحی جامع برای آموزش عالی استان با 
 توجه به واقعیت های موجود در آینده بدهید، وزارت نیز موظف به حمایت است.
حسینی نماینده وزارت بهداشت هم کیفیت آموزش پزشکی استان را قابل 
قبول و فراتر از حد انتظار دانست و گفت: افزایش سرانه دانشجویی در این 

منطقه ضرورت دارد.
رسیدگی به مشکالت استان طی دو هفته آینده

در پایان جلسه زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان 
کرد: حتما جلساتی در تهران برای این مشکالت گرفته خواهد شد و ظرف دو 
هفته آینده جلسه ای خاص استان با وزارت های متبوع خواهیم داشت. وی 
این سفرها و جلسات استانی را هم منتج به آثار خوبی در شورای آموزش عالی 

کشور و هم مباحث بودجه ای و قانون گذاری دانست.

عکس : رفیعی

 تضعیف آموزش عالی، به معنای تضعیف کشور است
 رئیس دانشگاه بیرجند:

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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توجـه                              توجـه
صاحبان محترم امالک اجاره ای و مدیران محترم شرکت ها و کارفرمایان محترم 

هدف ما جریمه نشدن شماست
تکمیل اظهارنامه شرکت ها - امالک اجاره ای و بیمه به طور تخصصی و تضمینی

کار امروز را به فردا نسپارید            از ساعت ۸ صبح تا ۱0 شب 
پاسداران - روبروی تامین اجتماعی - دفتر پیشخوان خدمات دولت

3242    3242 - چمنی  به تابلوها دقت نمایید

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه 
)نوبت سوم(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و 
یا حقوقی که نسبت به شرکت توسعه بازرگانی توان آفرین )سهامی خاص( به شماره ثبت 
۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۸۴ در حال تصفیه ادعایی دارند دعوت می شود ظرف 
مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه شرکت 
به نشانی بیرجند، اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی به کدپستی 
۹۷۹۸۸۱۴۴۴۵ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی 

از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
هیئت تصفیه

ـم
دی

زمن
آشپز درجه یک - درآمد درجه یکنیا
شماره تماس: 0۹۱۵۹6۱۱0۵0 - چمنی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری

 شماره ثبت: ۱۶۱۷     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۳۳۳۱۴    تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۲ 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی نظام پرستاری ساعت ۱۶ روز پنجشنبه 
۹۸/۵/۳ در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم 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، برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید.

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور کار جلسه: تصویب اساسنامه جدید تعاونی - اصالح مواد ۱و۶ اساسنامه

هیئت مدیره

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
به دلیل عملیات برگردان، تلفن های ثابت شهر خوسف خیابان شهید 

فهمیده، محله سرپرچ، روستای کوشه سفلی و روستای مهدیه روز یکشنبه مورخ 
98/04/23 از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد شد. 
ضمنا، دیتای کلیه مشترکین شهرستان های فردوس و سرایان نیز به دلیل عملیات 
برگردان در همان تاریخ از ساعت 00 بامداد تا 6 صبح قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

اطالعیــه 
 فراخوان شرکت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگیران

 نمونه  سازمان تامین اجتماعي خراسان جنوبي 

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

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

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

حداکثر تا پایان 26 تیر ماه 1398 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش 11 قاینات: قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک ۱۲۶۸- اصلی. ۵۷۴ فرعی هاجر جنگی و غیره ششدانگ یک قطعه 
زمین که فعال یکباب منزل است در روز ۱۳۹۸/۵/۱۵انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور 
به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1398/۴/22         علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۷۴۴ اجرایی خانم طاهره خسروی فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 
۴۴/۴۲۹/۰۶۴ ریال در حق آقای هادی رضائی واشان و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه اموال مغازه خرازی )شامل انواع مجسمه پلی استر، شمع، عروسک، باکس، جعبه موزیکال،  فانوس، گل و...( معرفی و توقیف و 
جمعا به مبلغ چهل و هفت میلیون و سی هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ 
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 و 
قیمت تکی کلیه اجناس در محل اجرای احکام در معرض دید عموم نصب می باشد. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندWww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ذیقعده نَه یک دهه کرامت دارد              یک عمر کرامت و زعامت دارد
در سیصد و شصت و پنج روز از هر سال       هر روز رضـــــا به ما امامت دارد

مکتب نرجس علیهاالسالم برگزار می کند:  جشن والدت امام مهربانی ها
زمان: یکشنبه 23 تیرماه 1398  ساعت 9 صبح 

مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس علیهاالسالم

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

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

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط1۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری 1۲(

091556۲9۲5۲ - 099۲17۸۸5۸3 -3۲۲1000۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بيمـه رازی    

نمايندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(
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پیام شما

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

شنبه * 22 تیر  1398 * شماره 4394

افتتاح کارگاه گلیم بافی و عروسک سازی در روستای چاهدراز نهبندان

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، کارگاه گلیم بافی و عروسک سازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در روستای چاهدراز دهستان شوسف نهبندان افتتاح شد.به 
گزارش ایسنا، هنری، جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی در مراسم افتتاح کارگاه گلیم بافی و عروسک سازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در روستای چاهدراز دهستان 
در خصوص نصب کفپوش های ایمن محل بازی کودکان شوسف نهبندان ، اظهار کرد: در زمینه گلیم بافی در این روستا 25 نفر آموزش تخصصی دیده اند و یک کارگاه با تعداد 10 دار گلیم آماده و به بهره برداری رسیده است.

واقع در پارک  بهجت و فاطمیه مهر شهر اقدام نمایید. 
915...358

 مسئوالن گرامی خواهش می کنم به وضع آسفالت 
ابتدای خیابان  بهمن رسیدگی کنید چاله  های آسفالت 
!پس مالیات ها خرج چی میشه؟ دوتا چاله رو کی باید 

پرکنه؟با تشکر
915...274

از مسئوالن شهرداری بیرجند تقاضا  می کنیم باتوجه به 
اینکه پارک وحدت که پارک زیبا و در مکانی مهم واقع 
شده اصال روشنایی قابل قبولی ندارد و شبها واقعا شلوغ 

می شود برای تامین  روشنایی آن اقدام نمایند.
910...250

لطفا ازکم وکیف نکات روانشناختی و نکات جسمی و 
دالیل حذف کچل کردن سربازان درزمان حاضر و مقایسه 
ی آن با قدیم،گزارش مفصلی تهیه و چاپ فرمایید.     
915...537  
شهردار محترم مدتی است وسط میدان غفاری گود 
اقدامی برای روکش آسفالت آن  برداری شده و هیچ 
انجام نداده اند با توجه به این هزینه های سرسام آور 

لوازم یدکی می طلبد اقدام فوری انجام شود.
915...038

ساعت 8 و نیم شب روزچهارشنبه 19تیر به شرکت ... 
مراجعه نمودم مواجه شدم با در بسته و برخورد تند فروشنده. 
به دل نگرفتم گفتم خب وقت تعطیلیه و بنده خدا خسته 
ازکار روزانه منتهی کمی که دقت کردم خنده ام گرفت. 
شرکت تعطیل و یک فروشنده و 35المپ برق روشن!! 

نمیدونستیم اینقدر وضع  شرکت ... خوبه!
915...338

سالم   جناب   شهردار به  حرفی که   می زنید  لطفا  عمل   نیز    
بفرمایید.  ما منتظرآسفالت    فاطمیه  8 هستیم.

915...795
قابل توجه رئیس محترم بیمارستان ... طی تماس با سامانه 
کلینیک عصر آن بیمارستان، درتاریخ 98/4/19 اولین 
نوبت برای پزشک ارتوپد بودم که فایل صوتی و شماره 
پیگیری موجود است. از بشرویه به سرعت آمده ام که 
ساعت16برسم، وقتی به دفتر پزشک رسیده ام می گویند  
آقای پزشک رفته اند مرخصی دیر به ما خبر داده اند، روز 
دیگری مراجعه کنید. با کلی منت نوبت 49 پزشک دیگری 
را به من داده اند که ساعت  9:27 شب نوبتم شده. تشکر از 

این مدیریت مدبرانه و رعایت حقوق بیمار!
990...353

با سالم  خدمت  شهردار محترم  فکر می کنم   بلوار شهید  
مفتح جزء شهر نمی باشد  به  فراموشی سپرده شده است.

915...417
با سالم  چرا فکری به حال شستشوی سطل های زباله در 
شهر  نمی شود  وضع  بسیاری از آنان بسیار نامطلوب است .
ارسالی به تلگرام آوا

راننده مینی بوس هستم و از این طریق امرار معاش 
می کنم. سال گذشته یک جفت الستیک به قیمت 
400 هزار تومان تهیه کردم اما حاال رقم به دو میلیون 
رسیده  حلقه الستیک  دو  برای  تومان  هزار  و 400 
است. با این گرانی تکلیف مینی بوس داران چیست؟
یک شهروند

درمسیر اسدیه وکارخانه سیمان باقران به مقصد میل 78 
از شهر طبس مسینا و روستاهای اطراف تا پاسگاه حسین 

آباد، جاده بسیارخطرناک و باریک است.
               یک شهروند

من االن نزدیک به دو هفته است که هر شب با دو الی 
سه خط شماره بیمارستان تامین اجتماعی رو می گیرم 
برای گرفتن نوبت متخصص ولی تا بحال موفق نشدم. 
دیگه واقعا نمیدونم چکار باید کرد. نوبت ها کمتر از یک 

دقیقه تکمیل میشه لطفا رسیدگی شود.
یک شهروند

وضع آنتن دهی همراه اول در مهر شهر خیابان نه دی 
خوب نیست  . مخابرات لطفا مورد بررسی قراردهید.

یک شهروند
به وضع  رسیدگی  هیچ  بشرویه  فرهنگی  میراث  چرا 

مسجد جامع تاریخی رقه نمی کند؟!
یک شهروند                                                                                  

محمودآبادی- بزرگترین چالش کشور و البته خراسان جنوبی در 
دهه ی اخیر کمبود آب بوده است، چالشی که مدیریتی صحیح 
و کارشناسی شده الزم دارد تا در کنار راهکارهای بلند مدت، 
راهکارهای کوتاه مدت عملیاتی شود. اما این مدیریت انگار هنوز 
آنچنان که باید و شاید از محاق خارج نشده است. اینکه چرا ایران 
تا این حد دچار خشکسالی شده است، بین کارشناسان با وجود 
اختالفات بسیار یک اتفاق نظر قطعی وجود دارد و آن  نداشتن 
مدیریت صحیح آب در ایران است، گاهی همه ی دولت ها دست 
به دست هم می دهند  وبه سد سازی  می پردازند، می سازند 
و می سازند بدون توجه به خون دل خوردن کارشناسان محیط 
زیست انگاه در بیراهه ای توقف می کنند و می گویند، زیاد ساخته 
ایم  دیگر بس است، البته به نظر می رسد در پس این بس کردن 
ها بحث های کمبود اعتباری است چرا که بعد از ویرانی محیط 
زیست در اثر این سد سازی  بی رویه این بار مدیران آبی بهترین 
راهکار را در انتقال آب می بینند،حاال هم که دو سالی شده اعتبار 
برای آبخیزداری می اید تا شاید راه کج قبل را اندکی در مدیریت 

آب درست کنند البته اگر آبخیزداری نیز دچار بی راهه نشود!!!

سد سازی در اوج
استان خراسان جنوبی حدود 43 سد کوچک و بزرگ دارد که 
توسط وزارت نیرو یا جهاد کشاورزی ساخته شده است. از دولت 
سازندگی تا قبل از دولت تدبیر و امید روند ساخت سد در کشور 
حرکتی شتاب گونه به خود گرفت،  اما این روند نه فقط به رفع 
تشنگی ایران کمک نکرد بلکه در برخی استان ها باعث قحطی 
آب شد. خراسان جنوبی از همان استان های گرفتار در قحطی 
آب است که باعث شده در 10 سال اخیر بیش از هزار و 800 
روستای مرزی و غیر مرزی آن خالی از سکنه شود، این پدیده 
که عامل گسترش حاشیه نشینی در شهر ها است، انگار زنجیر وار 
همه ی امور اجتماعی و اقتصادی را به خود درگیر کرده و بازگوی 

پیشامدهای آن تکرار مکررات خواهد بود.
در این بین وقوع سیل در دوسال اخیر به خصوص فروردین 
98 که خراسان جنوبی را نیز درگیر کرد فاجعه آمیز ترین پیامد 
منابع  است.کارشناسان  ایران  در  آب  ناصحیح  مدیریت  های 
طبیعی عدم اجرای کافی آبخوان داری و آبخیزداری درکشور و 
بی توجهی دولت های قبل به اهمیت آبخیزداری ،کاهش منابع 
طرح های آبخیزداری، تعارض منافع وزارتخانه ها، و بی توجهی 
به تقویت جوامع محلی را دلیل عمده ی  بروز سیل و تشدید 
خسارت  و البته دامن زدن به خشکسالی  دانسته اند. اما در 
وزارت نیرو کارشناسان معتقدند آنچه انجام گرفته ضروری بوده 
اما باید مدیریت سخت و نرم با هم در نظر گرفته می شد تا حجم 

مشکالت به این حد نمی رسید.

خوب بود اما دیگر کافی است
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی در این باره معتقد است: طبیعتا امروز 
در انتهای دوره ی سد سازی هستیم، در این امر خوب جلو 
رفتیم، اما یک سری اشکاالت نیز وجود دارد. دکتر ناصرنیک 
نیا لزوما سد سازی را برای بخشی هایی الزم و ضروری می 
داند و می گوید: بر این اساس نباید اصل وتمام کار سدسازی 
را زیر سوال برد، آنچه ماجرای سد سازی را دچار اشکاالتی می 
کند،  اجرانکردن طرح های پایین دستی بعد از بهره برداری 
از سد است،که با تقدم و تاخر انجام شده است. وی نکته ی 
پر اشکال دیگر در این باره را نبود یا عدم اجرای طرح های 
آبخیزداری در باالدست سد ها عنوان کرد تا جایی که امروز 
باید الی روبی شود.  بسیاری از سد ها دچار رسوب شده و 
ها  آن  از  بخشی  که  سازی  نفعان سد  ذی  یه  اشاره  با  وی 
مردم هستند می گوید: در مدیریت نرم  توجه به این نکته 
ضروریست که در اجرای پروژه های آبی باید مدیریت های 
سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و منابع آبی هماهنگ باشند. وی 

ادامه می دهد: شکل گیری شورای آب در کشور و همچنین به 
دنبال آن تشکیل شورای حفاظت منابع آب ،کارگروه سازگاری 
با کم آبی و . . .  باعث شد تصمیم گیری در مدیریت نرم 
بهتر انجام شود. نیک نیا درباره مدیریت نرم توضیح می دهد: 
همراه سازی مردم و تشکیل تشکل های آب بران و رسیدن به   
اجماع درباره مدیریت آب در حوضه های آبریز، باعث کاهش 

تعارضات آبی و مدیریت جامع منابع آب خواهد شد.

همه ی ساخت و سازها کارشناسی شده است 
وی در پاسخ به اینکه آیا به نظر شما تعداد سدهای ساخته شده 
در استان بیش از اندازه نیست؟ اظهار کرد: هر آنچه توسط 
وزارت نیرو انجام شده است با مطالعه بوده است، یعنی ما برای 
اجرای هر سد ابتدا باید مطالعاتی انجام دهیم که باید تایید 

هم شود، بعد می رویم سراغ مطالعات تفضیلی و ساخت سد، 
خیلی از این مطالعات در استان انجام و تعداد سدهای مورد نیاز 
احداث شده است و اکنون فقط یک سد سیاهو در دست اجرا 
است که آن هم 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه 
ای خراسان جنوبی اعالم می کند: بر اساس مطالعات انجام 
شده طرح جدیدی برای سد سازی در استان نخواهیم داشت. 

یعنی سد بزرگ جدیدی در  ساخته نخواهد شد.

هزینه های نگهداری از سد
 نکته ی دیگر در سد سازی که گاهی دیگر مسائل را نیز تحت 
شعاع قرار می دهد ، هزینه ی نگهداری و مرمتی است که کاهش 
این اعتبارات، برخی مواقع خسارات جبران ناپذیری به جا می 
گذارد، در خراسان جنوبی نیز ساالنه بخشی از اعتبارات صرف 
این  کار می شود. دکتر نیک نیا نیز این موضوع را تایید و می 
گوید: هر سد بعد از افتتاح تحویل دفتر بهره برداری می شود، که 
مهمترین وظیفه ی این دفتر مرمت ، بازسازی و نگهداری از این 
سد ها و شبکه های پایین دستی و تاسیسات آنها است.وی سد 
نهرین،کریت،رزه،فرخی، حاجی آباد،شهید پارسا و . . . را از جمله سد 
هایی عنوان می کند که ساالنه مبالغی برای مرمت و بازسازی آنها 
توسط وزارت نیرو هزینه می شود، سال گذشته برای مرمت این 
سد ها بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان پیش بینی شد ولی 
فقط 800 میلیون تومان از این اعتبار تخصیص یافت. ناصر نیک 

نیا درباره خسارت هایی که سیل اخیر برای تاسیسات و شبکه های 
سد ها به وجود آورده اعالم می کند: بر اثر سیل امسال بین 20 تا 
25 درصد به شبکه های سد ها خسارت وارد شد که بیشترین آن 
مربوط به سد رزه است عالوه بر این سیل راه های دسترسی به 
سد و شبکه های آن را نیز دچار مشکالتی کرد که برآورد اولیه ی 

آن حدود 23 میلیارد ریال است.

نیاز مبرم به آبخیزداری در باال دست سد ها   
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی از ضروریات مهم برای هر سد را وجود 
سازه های آبخیزداری در باالدست آن دانست و اینکه هر سدی 
که ساخته می شود باید سازه های آبخیزداری نیز در باال دست آنها 
ساخته شود. هم اکنون از معضالت سد ها در این استان و البته 

کشور وجود رسوب های بیش از حد در سد هاست. 
ناصر نیک نیا معتقد است: با توجه به اعتبارات خوبی که در حوزه ی 
ابخیزداری وجود دارد ضروری است همکاران ما در سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری اولویت کاری خود را برای سد ها بگذارند.وی 
با اشاره به اینکه هزینه های الیروبی با وجود سازه های آبخیزداری 
تا حد زیادی کاهش می یابد ادامه داد: هم اکنون برای برخی از سد 
ها عملیات آبخیزداری در باال دست اجرا شده اما هنوز کافی نیست.
به گفته ی وی اگر مدیریت سخت همان مدیریت سازه ای شامل 
احداث سدها و سازه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی در نظر 
بگیریم و مدیریت نرم، شامل مدیریت مصرف در راستای اجماع، 
انصاف و عدالت باشد.  مقایسه ی بین سد سازی و آبخیزداری نمی 
تواند علمی باشد چرا که این دو مهم باید در کنار هم قرار گیرند تا 
مدیریت سخت باعث شود در مدیریت آب حوضه آبریز به اجماع 
و انصاف برسیم. اینکه آبخیزداری به تنهایی می تواند مشکالت 
روان آب ها و کمبودهای آبی در شرب و کشاورزی را رفع کند 
نادرست است چرا که سازه های آبخیزداری فقط با هدف تاخیر در 
حرکت سیالب، کنترل فرسایش و رسوب و همچنین تغذیه ی 
سفره ها احداث می شود . اما سدهای عالوه بر کنترل سیل های 
ویران گر، اهداف دیگری مانند تولید انرژی، ذخیره آب و ...دارند که 

نمونه های آن را در سال های اخیر شاهد بوده ایم.
وی حجم فعلی سد های ذخیره ای مهم استان به جز سد های 
تغذیه ای را 23 میلیون متر مکعب عنوان و می افزاید:تمام حجم 

سدهای ذخیره ای استان 58 میلیون متر مکعب است.

وی با اعالم این آمار تاکید می کند: برخی آمار که توسط همکاران 
ما در منابع طبیعی درباره ذخیره سازی آب در بندها و سازه های 
آبخیزداری مطرح می شود باید با کارشناسی بیشتری مطرح شود. 
چرا که نخست هیچ کدام از سازه های آبخیزداری برای ذخیره سازی 
احداث نشده و همه آن ها با هدف تغذیه ی سفره است .دوم اینکه 
ما در اعالم آمار آب پشت سد ها اشل ها و ابزارهای الکترونیکی 
و مکانیکی خاص داشته  و سدها نشانه گذاری بوده و از روی 
خط کش و محاسبات دقیق حجم ذخیره ی آب اعالم می شود.  

 آبخیز داری حساب شده کار می کند
در این بین وجود و بروز سیالب ها مهمترین معضلی را که در 
کشور ما رقم زده است فرسایش خاک است ، موضوعی که برخی 
از کارشناسان معتقد اند فرسایش خاک به دلیل روان آبها نیست 

بلکه به دلیل چرای بیش از حد دام و نابودی درختچه ها، مراتع 
و درختان است،تمام عواملی که می تواند سرعت سیل را کاهش 
دهد و  سیالب را مهارکند بر اثر چرای بیش از حد دام از بین برده 
ایم و آن وقت انتظار داریم با سازه های آبخیزداری این رسوب زایی 
را کاهش دهیم.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با اذعان بر این 
موضوع به این نکته نیز تاکید  می کند که عملیات آبخیزداری فقط 
مختص به احداث سازه ها نیست، بلکه در باال دست بوته کاری 
،ایجاد هاللی آبگیر و عملیاتی از این دست انجام می شود و در 

امتداد آن سازه های آبخیزداری احداث می شود. 
وی در پاسخ به اینکه ممکن است در سازه های آبخیزداری نیز 
دچار چالشی مانند سد سازی شویم؟ می گوید: آبخیزداری حساب 
شده کار می کند، این طور نیست که ما سازه ای را بدون توجه به 

باال دست و پایین دست آن احداث کنیم. 
مهندس علیرضا نصر آبادی با این توضیح می افزاید : کافی است 
یک بررسی کوتاه بر روی انواع سازه های آبخیزداری خراسان 
جنوبی داشته باشید، در باال دست این سازه ها عملیات مهار و 
کنترل سیآلب را با طرح های گوناگون داشته ایم و در پایین دست 
آن یا قنات داریم یا سدی که با سازه از رسوب زایی آن جلوگیری 
شده است.در این میان انتقادهایی نیز وجود دارد که انگار سد سازی 
بر روی سازه های آبخیزداری نیز تاثیر گذاشته و این سازه ها به 
سمت بزرگترین حرکت کرده است.وی این موضوع را صراحتا رد و 
تاکید می کند : سازه های آبخیزداری با هدف مهار و تغذیه احداث 
می شود و ما هیچ وظیفه ای در ذخیره سازی آب نداریم. عالوه بر 

این آب ظرف مدت اندکی به سفره ها  نفوذ می کند و یا توسط 
لوله تخلیه می شود.وی با اشاره به 150 سازه ای که امسال در 
عرصه های استان در حال اجراست می گوید: از این تعداد حدود 
100  سازه سنگی و سازه ی متوسط رو به پایین است،جایگاه سازه 
های گوناگون متناسب با وضع منطقه انتخاب می شوند، ما برای 
تمام باران های مناطق  گوناگون استان برنامه داریم به همین دلیل 
نمی توان ادعا کرد ما به سوی سازه های بزرگ رفته ایم در ضمن 

سازه های بزرگ نیز لوله های تخلیه دارد.
آبخیزداری موضوع  اضافه می کند: در سازه های  نصرآبادی 
تبخیر و ذخیره سازی مطرح نیست، بلکه کنترل و مدیریت 
سیالب است که در کنار آن بهبود وضع آبی استان را داریم.وی 
درباره آمار مطرح شده درباره میزان آب استحصال شده در سازه 
های آبخیزداری نیز  به صراحت اعالم می کند: تمام سازه های 
ما نقشه برداری دارد،مکانش مشخص است بر اساس نقشه و 
مکان و حجم مشخص ، ارتفاع و شیب رودخانه و کاسه ی سازه 
با کمک نرم افزارها محاسبه می شود.ضمن اینکه محاسبه ی 
این آب در سازه ها از سال 83 انجام و مقایسه انجام می گیرد 
بنابر این هیچ کدام از آن حدودی و بر حسب حدس و گمانه 
زنی اعالم نمی شود.وی در پاسخ به این سوال که چطور منابع 
طبیعی می تواند آمار استحصال آب را برای بیش از 2 هزار سازه 
در استان با این ضریب اطمینان به دست آورد ؟ این طور می 
گوید: نخست اینکه ما از تمام نیرو ها در یگان حفاظت، نیروهای 
سازمان در بخش های متنوع و همچنین کمک دهیاری ها و 
شورا ها استفاده می کنیم.مدیرکل منابع طبیعی با این توضیح 
که تمام سازه های آبخیزداری تحویل دهیاری ها و شورا شده 
اعالم می کند: کمک مردم و معیارهای مشخص شده باعث 
شده بتوانیم نظارت دقیق بر تمام سازه های استان داشته باشیم.
این سازه ها به گفته ی بیشتر روستاییان باعث مهار سیالب ها و 
همچنین افزایش دبی قنات ها شده است .نصرآبادی با اشاره به 
اینکه ساخت سازه های آبخیزداری در اندازه ها و انواع گوناگون 
بین یک تا سه ماه طول می کشد اظهار کرد: هزینه ی هر سازه 
بر اساس فهرست بهایی که سازمان برنامه و بودجه تعیین کرده 
است کامال مشخص است، لذا این سازه ها نسبت به سدها با 
سرعت و هزینه ی کمتری احداث می شوند. وی تاکید می کند، 
سد سازی و آبخیزداری باید با مدیریت صحیح در کنار هم پیش 
برود همچنان که دیدیم، متمرکز شدن بر سد سازی بدون توجه 
به آبخیزداری نه فقط مشکل را حل نکرده بلکه در برخی بخش 
ها رسوبی شدن و نداشتن طرح در پایین دست مشکالتی را در 

این حوزه به وجود آورده است. 
در استانی مانند خراسان جنوبی با توجه به ساعات آفتابی بیش 
از حد  که تبخیر زیاد را به همراه دارد، به نظر می رسد وجود 
سد های زیاد بدون داشتن طرح های پایین دستی و باال دستی 
می  از طرفی   ، کند  متعادل  را  آبی   های  داشته  تواند  نمی 
دانیم طبیعِت بارندگی ها در ایران و البته خراسان جنوبی به 
گونه ای است که از دیرباز بخش بزرگی از رواناب ها به شکل 
جریان های تند و ناگهانی جاری می شده و این سیالب ها در 
و  زیرزمینی  آبخوان های  و  می رفته  فرو  دشت ها  در  نهایت 
تاالب ها را تقویت می کرده است. مخربی شدن و بیشتر شدن 
دفعات سیل ها، به این علت است که پوشش گیاهی کوه ها و 
دشت ها بر اثر چرای مفرط و جنگل زدایی و دیگر دخالت های 
مخرب انسانی بسیار ضعیف شده و درنتیجه قابلیت خاک برای 
جذب بارش ها بسی کاهش یافته است. علت دیگری که سبب 
افزایش خسارت های سیل شده، تجاوز به حریم رودخانه ها و 
مسیل ها است که نتیجه ی آن، تخریب ساختمان ها یا باغ ها 
و کشتزارهایی است که در این حریم ها احداث شده اند. پس 
فقط با آبخیزدارِی سازه ای، نمی توان از این عوامِل سیل ساز 
و رسوب آور جلوگیری کرد و در نهایت می رسیم به همان 
مدیریتی که در آب باید باشد تا نه دچار افراط در سد سازی 

شویم نه غافل از اجرای کامل طرح های آبخیزداری...    
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مدیریت آب در محاق

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس شعبه ۱: بلوار صیاد شیرازی - واحد 42- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم ۱0 و ۱2 - جنب بانک ملت
0۹۱55۶00850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد علی زرین چنگ و غیره وراث آقای اسحق زرین چنگ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به 
 تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده اند و مدعی هستند  که سند مالکیت ششدانگ 

عرصه و اعیان پالک  ۳۸۹۸ فرعی از ۱۵۵۴- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به مورث آنها  می باشد به علت نامعلومی مفقود 
شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۳۶۴۴۸ صفحه ۳۹۶ دفتر امالک جلد ۲۲۷ به نام اسحق زرین چنگ 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد 
خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر اینصورت بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندالمثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

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 رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۷ - ۱۳۹۸/۴/۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی کارگر فرزند محمد حسن 
به شماره شناسنامه ۴ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۹۳۲۷۵۵۶ در ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت۴۷۸۴/۱۱ مترمربع 
قسمتی از پالک ۱۵۹۲ - اصلی )ردیف ۲۷ دفتر توزیع اظهارنامه( واقع در اراضی مهموئی بخش ۱۱ قاینات. خریداری )مع الواسطه( از آقای 
محمد علی کارگر که با توجه به ردیف ۲۷ دفتر توزیع اظهارنامه بیست سهم مشاع از کل ۱۶۸۰ سهم مزرعه و قنات مهموئی به نام ایشان 

ثبت می باشد و در تصرف دارد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۴/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۵/۷

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات



موفقیت و انرژی

غم غربت

آرامش در طبیعت

رابطه با طبیعت و لذت بردن از منظره های زیبای آن، ساده 
ترین راه ممکن براي کسب آرامش و لطیف سازی روح 
و روان انسان است. نتیجه پژوهشی نشان مي دهد: خرید 
گل، نگاه کردن و کاشتن گل، سبب پیدایش حس مثبت 
اندیشی، خوشحالی، دوری از غم و آرامش مي شود. رفتن 
 به دامان طبیعت، به همراه خانواده و دوستان، نگاه کردن به

گل های زیبا و درختان سرسبز، به طور چشم گیری به 
متعادل شدن رفتارها و افکار نامتعادل منجر شده و اتصال 
عصبی مثبت در مغز، به وجود می آورد. این حس در تمام 
اشخاص، در هر سنی که باشند، به خوبی ظاهر مي شود.» 
گل ها« با تنوع در رنگ های زیبا و رایحه های بی مانند 
 خود، حس سرزندگی، هیجان، آرامش و امنیت را در ما 

به وجود می آورند.

به غربت یک جور دیگر نگاه کنید

تصور کنید که شما تا آخر عمرتان در همان شهر خودتان 
می ماندید. از باال به این کره خاکی نگاه کنید و خودتان را 
تصور کنید که فوق فوقش دارید در دورترین خیابان های 
شهر خودتان حرکت می کنید. حاال یک خط بکشید از 
شهر خودتان به یک شهر دیگر. آن آدم کوچولو را از 
این خط عبور دهید و وارد شهر جدید کنید؛ یک عالمه 
آدم جدید، جای جدید، هنجارها و نابهنجاری های جدید، 

رسم و سنت های جدید و خالصه یک دنیای جدید.
حاال فکر کنید آن آدمی که تا آخر عمرش توی شهر 
خودش می ماند داناتر، بالغ تر و برای ادامه زندگی آماده تر 
است یا شمایی که از این خط فرضی گذشته اید و  دنیای 
دیگری را تجربه کرده اید؟ زود درمورد مکان جدید قضاوت 
نکنید و با تمام بدی ها و خوبی هایش آشنا شوید. شاید 
بدی های فراوان روزهای اول به ناآشنایی شما برگردد 

وگرنه »چیزهایی هم هست« به قول سهراب.
اگر برای تحصیل در غربت هستید درس نخواندن 
عذاب وجدان ناخودآگاه و دلتنگی شما را دو چندان 
می کند. برای درستان برنامه ریزی کنید و روی آن 

کنترل داشته باشید و این مساله را جدی بگیرید.
 چه روان شناس ها بگویند و چه نگویند، همه عالم و آدم 
می دانند که حرف زدن درباره غصه ها، آدم را سبک کرده 
و هیجان ها را خالی می کند. اما مهم این است که با چه 
کسی از غم غربت حرف بزنیم. بدترین انتخاب کسانی 

هستند که هنوز در وطن حضور دارند.
بهتر است  زنگ بزنید به یکی از نزدیکان تان که از شما 
باتجربه تر است و قبال غم غربت را پشت سر گذاشته؛ 
مثال خواهر و برادر بزرگ تری که قبال دانشگاه را در 
یک شهر دور گذرانده  یا اینکه دارند سال های آخر را 
می گذرانند.  در این وضع به اندازه ای که مادرتان به شما 

می رسید به خودتان برسید! مادر خودتان شوید.

درمان درست 
برای شوری در دهان

برای افراد بسیاری نوشیدن چند لیوان آب اضافی در 
در روز برای بهبود شرایط کفایت می کند. افراد دیگر 
ممکن است نیازمند مراجعه به پزشک  برای تشخیص 

دقیق باشند.
از جمله درمان های خانگی برای مقابله با احساس 
شوری در دهان می توان به موارد زیر اشاره کرد: رعایت 
بهداشت دهان و دندان، استفاده از دهانشویه های ضد 
باکتری، جویدن آدامس بدون قند، نوشیدن آب فراوان 

در طول روز.

تند خورها دو برابر
 بقیه چاق می شوند

تندخورها دو برابر شانس چاقی مفرط در سنین باالتر 
را خواهند داشت. اگر این عادت تندخوری را در کنار 
غذا خوردن تا احساس سیری کامل قرار دهیم، شانس 

چاقی مفرط به سه برابر نسبت به افرادی که با سرعت 
عادی غذا می خورند افزایش می یابد.

تندخوری شده  مشخص  تحقیقی  در   البته 
می تواند انرژی بیشتری از فرد بگیرد ولی میزان 
تهدید چاق شدن ناشی از آن، این مصرف انرژی 

اضافه را بی اثر می کند.

درمان هایی 
برای سوزش سر

سردرد در انواع مختلفی وجود دارد، از جمله درد خفیف، 
احساس  درد.  از  ناشی  سوزش  و  شدید  و  تیز  درد 
سوزش بسیار منحصر به فرد و مرتبط با سردردهای 

خوشه ای است با این حال، سردردهای سینوسی به 
علت سوزش در برخی از افراد مشهور هستند. درمان 
سوزش سر براساس آنچه باعث وقوع آن می شود 
متفاوت است. ماساژ سر و گردن برای تسکین تنش 
و گذاشتن پک داغ روی این مناطق نیز به تسکین  

سوزش سر کمک کند.

پیشگیری از 
سیاه شدن ناخن پا 

و  متنوع  بسیار  می تواند  پا  ناخن  شدن  سیاه  علت 
گاهاً غیر قابل پیش بینی باشد. با این حال با رعایت 
نکاتی می توان از به وجود آمدن اکثر آنها پیشگیری به 

 عمل آورد. برای این منظور به نکات زیر دقت کنید: 
استفاده از کفش های استاندارد و متناسب با فرم و اندازه 
پا، مرتب کردن ناخن های پا به صورت مداوم و به شکل 
صاف و یکدست،  به کار بردن پا پوش های مناسب در 
محل کار و مکان های عمومی، پرهیز از قرار گرفتن در 

معرض اشعه آفتاب و مصرف کرم ضد آفتاب.

تشخیص درد 
دور ناف چگونه است؟

بسته به سابقه پزشکی، عالئم و معاینات فیزیکی 
شما، ممکن است آزمایشات بیشتری برای کمک به 
تشخیص انجام شود. این آزمون ها ممکن است شامل 

موارد زیر باشند:آزمایش خون برای ارزیابی تعداد گلبول 
های خون و میزان الکترولیت، تجزیه و تحلیل ادرار 
برای جلوگیری از عفونت مجاری ادراری یا سنگ کلیه، 
آندوسکوپی برای ارزیابی معده ، اگر به مدت چند روز درد 
دور ناف را تجربه کردید یا نگرانی هایی در مورد درد دور 

ناف داشتید، با پزشک خود مالقات کنید.

استراحت و پناه دادن از گرما: ابتدا مصدوم را از برابر آفتاب و گرما خارج کنید و در یک محیط سایه و خنک درحالی که 
پاهایش را 20 درجه باال آورده اید، بخوابانید. خنک کردن فرد گرمازده: بهترین راه برای خنک کردن بیمار استفاده از 
آب و باد است. با استفاده از پارچه های خیس در روی شکم، زیربغل، کشاله های ران، سر وگردن و باد زدن بیمار اقدام 
به خنک کردن او کنید. البته این خنک کردن باید به آهستگی انجام شود و اگر بیمار در زمان خنک کردن دچار لرز 
شد باید خنک کردن را متوقف و بعد به آرامی ادامه داد. جایگزینی آب و امالح: مهم ترین قسمت درمان جایگزینی 
مناسب آب و امالح است که در مراحل خفیف گرمازدگی به تنهایی می تواند درمان مناسبی باشد. اگر مصدوم هوشیار 
است به او محلول ORS بدهید. این محلول بهترین جایگزین آب و امالح از دست رفته بدن است. استراحت: بیمار 

را به استراحت وادارید و از ادامه حضور و فعالیت او در هوای گرم جلوگیری کنید.

با توجه به نقش کاهش مصرف چربی در کاهش وزن بدن یک رژیم غذایی با چــربی محدود برای پیشگیری و کنترل 
فشار خون  باالمناسب است. بنابراین روغن هایی با منبع حیوانی مانند پیه ، دمبه و کره باید کمتر مصرف شوند و به 
جای آنها روغن های گیاهی مایع مانند  روغن ذرت ، کلزا  و آفتابگردان استفاده شوند. مصرف مواد غذایی حاوی اسید 
چرب اشباع و کلسترول )گوشت قرمز، لبنیات پر چرب، زرده تخم مرغ، چربی های حیوانی، مارگارین، روغن های جامد 
و کره( در برنامه غذایی روزانه کاهش یابد. پوست مرغ هم حاوي مقدار زیادي چربي است و باید قبل از پخت ، پوست 
مرغ جدا شود. محدود کردن سدیم همراه با کاهش وزن در کنترل فشارخون بسیار موثر است. بنابراین استفاده از نمک 

برای پخت غذا و همچنین برای سفره غذا باید محدود شود و از نمکدان هنگام صرف غذا و سر سفره استفاده نشود.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

تغذیه و فشار خون باالراه های درمان گرمازدگی

براي موفقیت در هر حوزه، احساس مي شود که به طور جّدي 
مورد توجه قرار گیرید و جذب این عادت ها بهترین راه براي 

رسیدن به آن است.
 حضور اول وقت داشته باشید: نیازی نیست یک ساعت قبل 
از جلسه حاضر شوید. ولی چند دقیقه زود تر در محل مالقات 
باشید. چه بسا درصورتی که شرکت شما خط مشی بسیار 
سهل گیری داشته باشد، زمانی که به جزئیات توجه مي شود 
رئیس تان قطعاً متوجه خواهد شد که دیرتر سرکار می آیید. 
اجازه ندهید یک اشتباه ساده مثل یک تأخیر کوچک شهرت 

تان را به خطر بیندازید.

همه چیز را بدون چون و چرا قبول نکنید: اشخاص بله قربان 
گو خیلي زود صورت واقعی شان مشخص مي شود.

مطمئن باشید: در حالی که بعضی اشخاص امکان دارد به طور 
طبیعي مطمئن باشند، بسیاري از اشخاص در این امر مشکل 
دارند. به یاد داشته باشید که اعتماد به نفس یک شبه به دست 
نمی آید و باید این مهارت را تمرین کنید. در صورتی که به 
طور طبیعي شخصی با اعتماد به نفس نیستید، امکان دارد 
زمان زیادي براي پیشرفت احتیاج داشته باشید، ولی مضطرب 

نباشید با کمی تمرین شما موفق می شوید.
سکوت کنید: تا زمانی که چیز خوبی براي گفتن داشته باشید. 

درصورتی که شما چیزی را بگویید که نامطلوب و نابخردانه 
و نامناسب باشد قطعاً روی دیدی که اشخاص به شما دارند 

تأثیر خواهد گذاشت. 
تالش کنید در اکثر موارد آرام باشید مگر این که چیزی با 
ارزش براي گفتن داشته باشید. حتی در صورتی که نکته مهم 
و ارزشمندي را هم براي گفتن دارید، مسلماً توجه کنید که 
جمله بندی درستی داشته باشید. این کار سبب خواهد شد هر 
کلمه ای که از دهان شما بیرون می آید با ارزش باشد که به 

نوبه خود سبب مي شود مردم شما را جّدي تر بگیرند.

چطور جّدي باشیم؟

آیه روز

 اگر خدا می  خواست برای خود فرزندی بگیرد قطعا از ]میان[ آنچه خلق می  کند آنچه را می  خواست
برمی  گزید منزه است او اوست  خدای یگانه قهار. )سوره زمر/ آیه  ۴(

سخن روز

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره  پرسش هایی است که بنیاد هستی ما 
را دگرگون می کند. )ادگارمون(

شنبه ۲۲ تیر    ۱۳۹۸ * شماره  ۴۳۹۴ 
4

                        ۴۳۹۴

افقی: 1- الف زدن- طلب فهم 
کردن 2- خندان، گشاده رو- انکار 
جات  ادویه  از   -3 اغما   - کننده 
برای خوش عطر و بو کردن غذا و 
شیرینی - از شهرهای مرکزی ایران 
- نامی ترکی پسرانه ۴- طرف چپ 
- آقا- منسوب به زمان 5- قسمتی 
از پا - درجه نظامی باال در نیروی 
روان،   - فرنگی  قلم   -6 دریایی 
آخر  توان  خالف جامد - روزها - 
7- لم یزرع - نشان افتخار ورزشی 
یا علمی - رنگ 8- روزگار - عرق 
گل - قبض 9- علم - نوعی خودرو 
- منسوب به جواد 10- تنبل جالیز - 
پرنده ای با بالها و گردن دراز - وقت، 
هنگام 11- سو و جهت - برادر سارا 
- وسط - عدد روستا 12- رودخانه 
هفت   - غربی  آذربایجان  در  ای 
انگلیسی 13- دریا- از سازها- ناپیدا، 
ناپدید - از بزرگترین فیزیکدانان قرن 
نوزدهم که موجی بودن نور را اثبات 
کرد 1۴- نژاد ایرانیان - نوعی غربال 
سیمی - دفعه، مرتبه 15- فیلمی از 
رخشان بنی اعتماد محصول سال 

1373 - اثر جاودان لئوناردو داوینچی.
و  پرو  اهل  دیپلمات  عمودی:1- 
دبیرکل سازمان ملل از سال 1982 
تا 1991 میالدی 2- راحت- فرشته 
در  بزرگ  شهری   - زمین  روی 
خراسان قدیم 3- عروس خاورمیانه! 
انگلیسی ۴-اندک،  بله  - خانم - 
کم- دریای باریکی میان انگلیس 
همراه  ایمان 5-  با    - فرانسه  و 
کلنگ - پرستار، ماما 6- رطوبت 
به  منسوب   - پادشاهی  تخت   -
فکر - مانند، شبیه 7- تند، زود - از 
شهرهای استان کرمانشاه 8- مأمن، 
جای امن و اقامت گزیدن - فرشته 

- رئیس طایفه بنی مراد در کوفه 
و از صحابه حضرت علی )ع( 9- 
رئیس جمهور مصر که توسط خالد 
ارادتمند،  ترور شد -  احمد شوقی 
خواهنده 10- پول فلزی - همراه 
ذهاب می آید - نامی پسرانه - از 
پیامبران الهی 11- تازه، آب صاف  
و گوارا - نامی پسرانه - حرف ربط 
12- رهبر - جاری - دهی از توابع 
شهرستان مرند 13- ده هزار متر 
مربع - زبان - یکی از دو عروسک 
1۴- بی ترس شدن - خبر خوش - 
پست و فرومایه 15- کتابی از موروا، 

آندره، ترجمه منیژه کیانفر

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
دادبتسایربنزود1
نرلارکشجارو2
یوجسولالهیارود3
الرشخوسارد4
یاهیامرساریمم5
اتاجاتنتساربت6
قسانریازنکاو7
تیکنیربهدرا8
صنخاییولموقز9
اهبماهسقاروای1۰
دامدنتافارتعا11
بنایکیریتل12
یدوکریلامتسایس13
سخرودنرایرط14
روابدوزدنمتجاح15

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

تخریب و بازسازی ساختمان
09157203117  -09155614365

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(

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

شرکت پخش سراسری آماده 
لذیذ به 2 نفر بازاریاب با سابقه 
کاری، با شرایط قانون کار، مزایا 
و پورسانت عالی، بیمه و بیمه 

تکمیلی نیازمند است. 
09152644392

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

09151602018

ماشین های اداری بهدانی )نمایندگی توشیبا( 
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 6 الی 8

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 آورد.  لذا عالقه مندان در 
صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام به دفتر روزنامه واقع در 
میدان شهدا - شهدا 8 ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

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

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415۰81 - ۰9155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

به یک همکار خانم مسلط به کامپیوتر 
جهت کار در دفتر بیمه شیفت عصر  

نیازمندیم آدرس جمهوری 8 
تلفن تماس : 32210008

09921788583
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

از توسعه بی ضابطه حاشیه شهر تا 
وضع بحرانی آموزشی بیرجند

جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-   مهدی 
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم 
ترین آنها می توان به ساخت دیوار جدید پادگان روی 
حق مردم، قدم بلند رسانه ای استاندار با چاشنی توسعه، 
ماراتن جذب اعتبارات با مانع و حضور خدام رضوی در 
سرزمین طالی سرخ در روز شنبه اشاره کرد. اعزام 
2500 نفر از استان به حج تمتع، جذب 90 میلیارد تومان 
از منابع بلوکه شده دستگاه ها، تابستانی متفاوت با برنامه 
های متنوع از مهم ترین خبرهای استان در روز یکشنبه 
بود. رسانه های مکتوب دوشنبه به تسهیالت 100 
میلیونی ایجاد اشتغال، وصول 58 میلیارد تومان مالیات 
در استان و شروع احداث 100 خانه برای مددجویان 
درمیان پرداختند. نگاه فرامرزی استاندار به بازار تولیدات 
استان، 21 تیر آغاز واگذاری اراضی به صنوف آالینده، 
وام های 18 درصد بالی جان تولید و توسعه بی ضابطه 
حاشیه شهر از مهم ترین تیترهای روزنامه ها در روز سه 
شنبه بود.  توسعه چراغ خاموش بیرجند، مدال طالی 
نجمه خدمتی در مسابقات »یونیورسیاد« ایتالیا، روزنه 
هایی از گشایش آب به سقاخانه ها و رسوب میلیاردی 
اعتبارات پارکینگی از مهم ترین خبرهای روزنامه های 
استان در روز چهارشنبه بود. آخر هفته روزنامه های 
استان به 2383 کالس درس مختلط، وضع بحرانی 
آموزشی بیرجند و آفند مدیران به پدافند غیر عامل 
پرداختند.توسعه بی حساب و کتاب روستاهای حریم 
شهر و برخی مناطق حاشیه ای بیرجند از مهم ترین 

خبرها در هفته گذشته بود.

 افزایش کمکهای خیران به بخش بهداشت و درمان
مهر-مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سازمان هالل احمر کشور 
امداد گران را سرمایه های مهم هالل احمر دانست و گفت: 
در انجام رسالت اجتماعی باید تخصص های خود و مخاطب 
را شناخته و به آن عمل کنیم. حجت االسالم فقیهی، درجمع 
پرسنل جمعیت قاین با اشاره به ماهیت جمعیت هالل احمر بیان 
کرد: این جمعیت در راستای خدمت رسانی به جامعه دو رسالت 

شخصی و اجتماعی بر عهده دارد. وی با بیان اینکه هالل احمر 
انتخاب شده بشر بوده و حس انسان دوستی در این جمعیت موج 
می زند، افزود: وقتی کسی انتخاب شده است باید در سطح مقام 
تعالی خودش رشد کند. وی افزود: اقدامات نیروهای هالل احمر 
سرشار از حسنه بوده که می طلبد با رفاقت، همبستگی و دوستی 

با یکدیگر تقویت شود.

امدادگران سرمایه های مهم هالل احمر
صداوسیما-کمکهای خیران به بخش بهداشت و درمان خراسان 
جنوبی در 3 ماه گذشته 78 درصد در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال افزایش یافت. مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان 
گفت: در سه ماه نخست امسال  یک میلیارد و 70 میلیون تومان 
از سوی خیران به این مجمع کمک شد که در مقایسه با پارسال 
در همین مدت 78 درصد افزایش دارد.خیران در 3 ماه نخست 

پارسال 600 میلیون تومان و در مجموع پارسال 2 میلیارد و 
200 میلیون تومان به مجمع خیران سالمت و بخش بهداشت 
و درمان کمک کردند. حسینی افزود: هم اکنون دهها طرح 
بهداشتی و درمانی در استان با کمک خیران و مشارکت دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در حال ساخت است که در ماه آینده 5 

طرح آن به بهره برداری خواهد رسید.

بازدید معاون وزارت علوم از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی خراسان جنوبی

ایسنا-معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئوالن وزارت علوم در سفر به استان، از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بازدید کردند.
صادقی، رئیس جهاددانشگاهی در این  بازدید گفت: آموزش روستائیان، بازاریابی، تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان نامه های دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی از اهداف این دهکده است. وی اظهارکرد: پروژه دهکده گیاهان دارویی پروژه  ای ملی است که بسیاری از استان ها از خراسان جنوبی الگوبرداری کرده اند.

*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین از آغاز عملیات 
اجرایی بند خاکی روستای ُکلی این شهرستان خبر داد.
پرستاری  نظام  سازمان  انتخابات  دوره  *پنجمین 

همزمان با سراسر کشور برگزارشد.
*چهل  و دومین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در 
رشته های آوایی، 26، 27 و 28 تیر به میزبانی شهرستان 

فردوس برگزار می  شود.
*محمودی، بذرافشان، طاهرزاده از تیم شاهین فردوس 
پس از درخشش در لیگ فوتسال مناطق کشور به اردوی 
استعدادیابی تیم ملی فوتسال نوجوانان دعوت شدند.
*واژگونی یک دستگاه سواری پژو در محور بشرویه- 

فردوس یک کشته برجای گذاشت.
*به گفته رئیس شبکه دامپزشکی قاین طرح پایش 
پرندگان در واحدهای صنعتی  آنفوالنزای فوق حاد 

شهرستان قاین اجرا شد.
*نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی سربیشه با مشارکت بخش 
خصوصی به مدار شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

رتبه یک کشوری جوان نخبه 
ُدرحی در کنکور ارشد

کاوش-کاظم محمدی درح اهل شهر مرزی درح از 
توابع شهرستان سربیشه در آزمون کارشناسی ارشد رشته 
حقوق در سال جاری در پنج گرایش رتبه یک و در دو 
گرایش رتبه دو کشور را کسب کرد. این جوان نخبه با  
اشاره به اینکه در گرایش حقوق تجارت بین الملل،حقوق 
بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق 
نفت و گاز و حقوق شرکت های تجاری رتبه اول را به 
دست آوردم، گفت: در گرایش مالکیت فردی و تجارت 
الکترونیک نیز دوم شدم. وی افزود: دردوره کارشناسی 

نیز با رتبه هشتم وارد رشته علوم قضایی شدم.

 انتقال روزانه 400 مترمکعب
 آب به مناطق عشایری

صداوسیما-برای تامین آب شرب عشایر متوسط روزانه 
۴00 مترمکعب آب به مناطق عشایری منتقل می شود.

مدیرکل امور عشایر  آب را از عمده مشکالت عشایر 
استان دانست و گفت: آب مورد نیار عشایر به وسیله 
35 دستگاه کامیون سیار تا مسافت 80 تا 100 کیلومتر 
منتقل می  شود. حسین پور افزود: برای کاهش این 
مشکل اکنون طرح آبرسانی در منطقه بمرود شهرستان 
زیرکوه با 85 کیلومتر لوله گذاری در دست اجرا است.

“خطبه های آدینه”

 بدترین تهاجم برای انقالب
 از خانواده آغاز می شود 

آیت ا... عبادی  امام جمعه بیرجند،  با بیان این که به دلیل 
سستی عناصر داخلی است که دشمنان چشم طمع به 
کشور ایران دارند گفت: بدترین تهاجم برای انقالب از 

خانواده آغاز می شود.
 شورای نگهبان ضامن اسالمیت 

و جمهوریت قوانین است
سربازی- حجت االسالم بابایی امام جمعه فردوس 
به وظایف شورای نگهبان و نظارت استصوابی شورا 
اشاره وتاکید کرد اگر شورای نگهبان نبود غربیها بر این 
کشور حاکم می شدند و این شورا ضامن اسالمیت و 

جمهوریت قوانین و نظام است.

جذب۱۸۱ میلیارد تومان 
 اعتبار بلوکه شده

181 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی بلوکه شده در 
حساب دستگاه های اجرایی استان به طور کامل جذب 
شد. به گزارش ایرنا، معاون امور عمرانی استاندار در 
نشست کاری با سازندگان مسکن، انبوه سازان صنعت 
ساختمان و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راه 
شهرسازی گفت: این اعتبار با توجه به فرصتی که 
به دستگاه های اجرایی استان داده شد، جذب و در 
زمینه اجرای طرح های عمرانی استان هزینه می شود. 
میرجعفریان گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران وظیفه 
دولت است و با وجود منابع محدود درخواست های 
زیادی داریم و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
از این منابع محدود بیشترین استفاده را داشته باشیم. 
“استاندار نهم تیر در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان که جمعی از نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی نیز حضور داشتند، گفت: متاسفانه 
181 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سال گذشته 
دستگاه های اجرایی استان جذب نشده است که این 
موضوع قابل قبول نیست و باید دستگاه ها طی 72 
ساعت نسبت به جذب مبالغ نقدی این اعتبارات اقدام 
کنند. معتمدیان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در 
یک هفته مابقی اعتبارات تملک دارایی را جذب کنند 
و سازمان برنامه و بودجه استان گزارش دهد که اگر 
دستگاهی این اعتبار را جذب نکرد این اعتبارات را 
براساس اولویت ها در استان هزینه کنیم.” معاون 
استاندار همچنین افزود: اجرای طرح 10 هزار واحد 
مسکونی برای محرومان استان اشتغال خوبی را ایجاد 
خواهد کرد چرا که اشتغال وابسته به ساخت و سازها 
بیش از 330 مورد است. وی بیان کرد: برای فعالیت 
بخش خصوصی هیچ محدودیتی نداریم و به کمک 
شما پیمانکاران زیرساخت ها را به عنوان فرش قرمز 

برای سرمایه گذاران پهن می کنیم.

تفکیک و فروش زمین با وعده ی 
افزایش محدوده غیر قانونی است

از  خارج  زمین  تفکیک  به  اقدام  محمودآبادی- 
چارچوب مصوب قانون در حریم شهر برای احداث 
مسکن تخلف و مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
درباره ی خبرهایی که در مورد توسعه ی بیرجند و 
ساخت و سز بدون ضابطه در حاشیه ی شهر انجام 
می شود به آوا گفت: بر اساس قانون و دستور العمل 
های ابالغی و اجرایی مربوطه ، هر گونه تفکیک 
اراضی خارج از محدوده شهر ها فقط در قالب مصوبات 
قانونی مراجع ذی صالح از جمله کارگروه زیربنایی و 
شهرسازی امکانپذیر است. داعی افزود: وزارت راه و 
شهرسازی نیز مکلف است زمین های مورد نیاز برای 
امر مسکن و خدمات عمومی را بر اساس قوانین مصوب 
از جمله قانون زمین شهری تامین کند.وی اقدام به 
تفکیک زمین خارج از چارچوب مصوب قانون در حریم 
شهر برای احداث مسکن را تخلف عنوان کردو ادامه 
داد: این کار مستوجب برخورد قانونی خواهد بود.وی با 
توجه به برخی اقدامات در سنوات گذشته در حاشیه شهر 
بیرجند و تفکیک و فروش زمین با وعده ی افزایش 
محدوده که فقط در قالب طرح جامع شهر امکان پذیر 
است گفت: برخی از شهروندان اقدام به خرید اراضی 
مجاور شهر )در حریم شهر( با استفاده از قولنامه های 
عادی کرده اند. داعی تاکید کرد: این موضوع از اساس 
خالف واقع بوده و مراجع نظارتی و اجرایی به خصوص 
شهرداری و فرمانداری و این اداره کل را در اجرای 
تکالیف قانونی و نظارتی خود با مشکالت عدیده ای 
مواجه ساخته است. و  الزم است شهروندان با علم به 

این موضوع مراقب باشند. 

حسینی- صبح پنجشنبه نشست جمع بندی مسائل 
کمیسیون  اعضای  حضور  با  پرورش  و  آموزش 
معاون  شد.  برگزار  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در 
ابتدای جلسه با بیان این که اتمام پروژه های نیمه 
تمام در استان ها اولویت است، عنوان کرد: مجموع 
امالک مدارس خراسان جنوبی 2 هزار و 218 ملک 
است که یک هزار و 70 ملک آموزش و پرورش  
فاقد سند ثبتی هستند. حجت االسالم عسکری با 
اشاره به اینکه اگر بودجه و اعتبارات در اختیار باشد 
برای سند دار کردن امالک و ایجاد درآمد پایدار 
از آن ها تمرکز خاصی خواهیم داشت، اضافه کرد: 
انسجام نمایندگان خراسان جنوبی در پیشرفت استان 
نابسامانی ها به خصوص در امر آموزش و  و رفع 

پرورش کمک شایسته ای می کند.

105 میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان
مدیر کل آموزش و پرورش نیز به 170 هزار دانش 
آموزی که در 2 هزار و 7۴9 مدرسه خراسان جنوبی 
ساماندهی شدند، اشاره و افزود: باید خراسان جنوبی 
همچون  پرورش  و  آموزش  اعتبارات  لحاظ  به 
استانهای محروم مانند کرمان و سیستان وبلوچستان 
دیده شود. “واقعی” از کمبود یک هزار و 638 معلم 
در استان خبر داد و عنوان کرد: خواستار تخصیص 
سهمیه دانشجویی مدنظر برای دانشگاه فرهنگیان 
برای استخدام معلم هستیم  همچنین می توان از 
سهمیه حق التدریس آزاد یا افزایش خرید آموزشی 
این کمبودها را جبران کرد. وی با اشاره به این که 
همکاران آموزش و پرورش در خراسان جنوبی 105 
میلیارد تومان مطالبات دارند، خاطرنشان کرد: این 
استان با کمبود شدید فضای آموزشی و تربیت بدنی 

به خصوص در بیرجندروبه رو است. 

 2 هزار و 660 کالس درس
 استان بخاری نفتی دارند

بیکی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی نیز با اشاره به این که 3۴ مدرسه 
در بیرجند دو نوبته هستند، خاطرنشان کرد: 322 
کالس درس در یک نوبت و 3۴۴ کالس در نوبت 
بعد قرار دارند. بیشترین کمبود مدرسه را نیز در 
بیرجند و منطقه مهرشهر شاهد هستیم.  همچنین 
در حاشیه شهر بیرجند مانند حاجی آباد، امیرآباد، 

چهکند 63 کالس مورد نیاز است. وی از تخریبی 
بودن 13 درصد کالس های درس استان خبر داد 
کالس  بیشترین  درصد  با 28  فردوس  افزود:  و 
و  هزار   2 اکنون  وی  گفته  به  دارد.  را  تخریبی 
660 کالس درس استان بخاری نفتی دارند که 
برای یک هزار و 220 کالس درس زیرساخت گاز 
فراهم شده و تا مهر   به سیستم گرمایشی استاندارد 
و ایمن  مجهزمی شوند و مابقی با تا سال آینده 
انجام خواهد شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس با اشاره به این که در استان 50 کالس 
درس با زیر 10 نفر دانش آموز دایر هستند و تجمیع 
آنها موجب می شود از امکانات بیشتری برخوردار 
شوند، ادامه داد: خوشبختانه اکنون پروژه بالتکلیف 

و رها شده نداریم البته در بیرجند نیاز است یک 
استخر دانش آموزی احداث شود.  بیکی با بیان 
این که باید تاثیر پراکندگی جمعیت در شاخص ها و 
سرانه های آموزش و پرورش افزایش یابد، گفت: 
بیرجند و قاین به عنوان منطقه برخوردار در لیست 
وزارت کشور است در حالی که از اعتبارات نفت و 
افزوده ملی هیچ گاه برخوردار  ماده 38 ارزش و 
نیستند. وی همچنین خواهان ردیفی خاص برای 

حل مشکل آموزشی مسکن مهر شد.

اعتبارات نوسازی مدارس استان
 افزایش داشته است

مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور اما وضع اعتبارات استان را 
مناسب دانست و توضیح داد: برای تکمیل فضاهای 
آموزشی نیمه تمامی که 50 درصد آن توسط خیران 
و ۴00  میلیارد  حدود ۴  سال 96  در  شده  تامین 
میلیون تومان و در سال گذشته 9 میلیارد تومان 

اعتبار تخصیص پیدا کرده است. وی با بیان این که 
برای تخریب و بازسازی مدارس استان نیز در سال 
96 سه میلیارد تومان و در سال گذشته 9 میلیارد و 
300 میلیون تومان اختصاص داده شد، افزود: اعتبار 
تکمیل فضای های نیمه تمام ملی استانی در سالهای 
95 و 96 صفر بوده اما در سال گذشته 21 میلیارد 

تومان اختصاص داشته است. 
با اشاره به این که میزان اعتبارات تجهیزات  وی 
مدارس مناطق محروم استان برای سال 95 و 96 
صفر بود اما در سال گذشته 800 میلیون تخصیص 
یافت، خاطرنشان کرد: در حوزه استانداردسازی وسایل 
گرمایشی و سرمایشی مدارس نیز سال گذشته 6 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت. رئیس سازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از 136 هزار 
کالس درس با  سیستم گرمایشی غیراستاندارد سخن 
گفت و افزود: تا مهر امسال تمام  مدارس خشتی و 
گلی در کشور به غیر از استان سیستان و بلوچستان 

جمع آوری می شوند.
 

استفاده از فضای خالی دانشگاه ها برای 
کمک به دانشگاه فرهنگیان

یارمحمد حسین بر مدیر کل امور اداری و تشکیالت 
وزارت آموزش و پرورش هم با بیان این که وضع 
نیست،  مناسب  کشور  تمام  در  انسانی  نیروی 
خاطرنشان کرد: جمعیت این استان پراکنده بوده و 
نیروبری را افزایش می دهد. وی خواهان افزایش 
سهمیه دانشگاه فرهنگیان شد و افزود: تا ۴ سال 
خواهیم  در کشور  بازنشسته  نفر  هزار  آینده 256 
داشت و هم اکنون یکصد هزار نفر کمبود نیرو داریم. 
بر  تاکید  با  نیز  استان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
و  هزار  دانشگاه  ورودی  سهمیه  امسال  که  این 

600 نفر است گفت اما امکانات فعلی پاسخگوی 
این دانشجویان نیست، وی تصریح کرد: در کنار 
مدارس خشت و گلی، دانشگاه فرهنگیان را هم 
ببینید. رئیس تجهیز و نوسازی مدارس کشور با 
شنیدن این سخنان عنوان کرد: بودجه شما طی 
توسعه  طرفی  از  است،  شده  برابر   15 دوسال 
دانشگاه فرهنگیان یک ساله امکان پذیر نیست تا 
آن زمان با کمک وزارت علوم، از ظرفیت خالی 

ساختمان دانشگاه های دیگر استفاده کنید.

تحصیل در دانشگاهی زیر سطح مدارس
معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور 
افزایش  تعداد دانشجویان  این که  از  انتقاد  با  هم 

یافته اما نه اعتبارات و نه منابع دانشگاه رشد کرده 
و شاخص های وزارت علوم هم به درد ما نخورند، 
پرورش  و  آموزش  وزارت  و  مجلس  کرد:  اضافه 
کمک هایی کردند اما کفاف نمی دهد، باید سهم 
دانشگاه فرهنگیان افزایش یابد. مهم ترین خواسته ما 
هم رسیدگی به وضع هیئت علمی است. وی با اشاره 
به این که 30 هزار دکترای تخصصی در آموزش و 
پرورش داریم که 2 تا 3 هزار نفر آن ها بر اساس 
ویژگی های دانشگاه می توانند تبدیل وضعیت شوند، 
خاطرنشان کرد: تاسف می خورم که امسال دانشگاه 
بیرجند 95 نفر رتبه زیر هزار داشته اما در کالسی 
درس می خوانند و در خوابگاهی می خوابند که 

سطحی پایین تر از مدارس دارد.

مدارس عشایری در استان احیاء شود
در ادامه نمایندگان استان در مجلس نیز به بیان 
مسائل و مشکالت آموزشی شهرستان ها پرداختند 
و عمده خواسته ها احیای مدارس عشایری، توجه 

به خوابگاه های مردمی استان، تجهیز آزمایشگاه ها 
و امکانات کمک آموزشی در شهرستان ها، ایجاد 
مشوق برای ماندگاری معلمان در نهبندان و تامین 

تغذیه مدارس عشایری بود.

 وضع بیرجند از همه 
شهرستان ها بدتر است!

آموزش  ابطحی عضو کمیسیون  ادامه جلسه  در 
شهر  خمینی  نماینده  و  مجلس  تحقیقات  و 
اصفهان، که اصرار زیادی نیز بر صحبت کردن 
داشت، عنوان کرد: در سفر به خوسف ، مدارس 
شبانه روزی بسیار خوبی دیدیم اما سرویس ایاب و 
ذهاب نداشتند. به بیرجند آمدیم دیدیم وضع بیرجند 
از همه شهرستان ها بدتر است! اینجا شبیه ماشینی 
است که همه جای آن صدا می دهد به جزء بوقش! 
وی پیشنهاد داد برای حل مشکل نیروی انسانی 
التدریس های سال 97 و خرید  از ظرفیت حق 
آموزشی سال 95 که منع قانونی نیز ندارد استفاده 
شود. وی با اشاره به ورود 2 هزار و 500 کالس 
اولی به مدارس خراسان  جنوبی، ادامه داد: کمبود 
فضای آموزشی بسیار زیاد است. درست است که 
به برخی ساختمان های مدارس زیبایی دادند اما 
سرویس بهداشتی آن ها نامناسب است و زمانی 
که  خواستیم از حمام بازدید کنیم گفتند:» کلیدش 
اعضای  سفر  باید  کرد:  تصریح  وی  شده«!  گم 
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
اسالمی به خراسان جنوبی برای حل مشکالت 

گشایش و نتایجی داشته باشد.

 استان طی سه سال آینده 
به نرم کشوری برسد

و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدی  پایان  در 
تحقیقات مجلس هم با اشاره به این که امسال 
منابع درآمدی کشور کاهش یافته اما علی رغم 
حق  در  دارند  تالش  همه  ای  بودجه  تنگناهای 
آموزش و پرورش کوتاهی نکنند، یادآور شد: 120 
هزار کالس درس در کشور باید تخریب و بازسازی 
شوند و نیازمند اعتبار بسیاری است. به گفته وی 
و  مسائل  و  برگزار  تهران  در  کمیسیون  جلسه 
مشکالت مطرح شده در خراسان جنوبی بررسی 
می شود و کمک خواهیم کرد تا استان طی سه 

سال آینده به نرمال کشوری برسد.

آموزش و پرورش استان سه سال دیگر به نُرم کشوری می رسد

جلوی مصوباتی که منجر به تضییع حقوق شهرداری ها می شود، گرفته  شود
غالمی- نماینده مردم  استان در شورای عالی استان 
نمایندگان فراکسیون والیی  ها در دیدار اعضای 
شورای عالی با  قائم مقام شورای نگهبان در تهران 
به مصوبات مجلس  که منجر به تضییع حقوق 
شهرداری ها و کاهش منابع درآمدی آن ها می 
شود اشاره کرد و از شورای نگهبان خو است   ، نسبت 
به اینگونه قوانین که منجر به کاهش درآمد های 
شهرداری ها و دهیاری ها و فشار مضاعف بر مردم 
می گردد حساسیت ویژه ای به خرج دهند.اکبری در 

این دیدار به مصوب  مجلس  در خصوص برداشت 
دهیاری  و  درآمدهای شهرداری  از  میلیارد   3200
ها از محل هدفمند سازی سوخت در بودجه سال 
97 اشاره و گفت: این ماده قانونی باعث شد که در 
سال گذشته بیشتر شهرداری ها با مشکالت عدیده 
ای مواجه و  برای پرداخت حقوق و اجرای پروژه 
های  عمرانی با مشکل روبرو شوند. رئیس شورای 
اسالمی فردوس افزود: هم اکنون در خراسان جنوبی 
، شهرداری هایی داریم که بیش از ۴ الی 5 ماه است 

که نتوانسته اند حقوق کارکنانشان را پرداخت کنند 
و بیشتر پروژه های عمرانی شهرداری ها به علت 
کمبود اعتبار با رکود یا تعطیلی مواجه شده است، 
که چنانچه  ویژه به تحقق و  تخصیص  اعتبارات 
و منابع درآمدی شهرداری ها توجه نگردد در آینده 
با مشکالت عدیده ای در این خصوص و بحران در 

مدیریت شهری مواجه خواهیم شد.
 در این جلسه پس از بیان مطالب توسط 5 نفر 
استان  عالی  شورای  در  مردم  نمایندگان  از  دیگر 

قائم مقام شورای  ها، دکتر کدخدایی، سخنگو و 
نگهبان، ضمن تاکید بر لزوم تقویت جایگاه شورا ها 
توضیحات  مبسوطی را در باره اقدامات انجام شده در 
این راستا و همچنین لزوم ایجاد پایگاه ملی  برای 
برگزاری انتخابات  شوراهای شهر و روستا ارائه نمود. 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه برای حل موضوع 
نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد که “یک 
نهاد ملی” برای نظارت بر انتخابات شورا ها تشکیل 

شود و این نهاد می تواند دائمی باشد.

عی
 رفی

س:
عک

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: ۳۲4۳۱۱۶۹ - 0۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 ۵۲/000 تومان

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

به مناسبت افتتاحیه 

۳0 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 6
0935۴770257- گنجی فرد

ساعت کاری:
 Beauty salon 15/3۰ الی 2۰/3۰  

ری
 اکب

س:
عک



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

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

 امام جواد علیه السالم فرمودند : 
ْن یَنَْصُحُه  اَلُْمؤمُِن یَْحتاُج اِلی تَْوفیٍق مَِن ا... َو واِعٍظ مِْن نَْفِسِه َو قَبُوٍل مِمَّ

مـؤمن ]به سه چـیز[ مـحتاج است: توفیق الهی، که کارها را بخوبی به پیش ببرد؛
واعظ درونی که هر لحظه او را پند و انذار دهد؛پذیرش نصحیت از کسی که او را پند می  دهد. 

)تحف العقول، ص 729( 
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با احدی تعارف نداریم

اراک گفت:  امام جمعه  آبادی  ا... دری نجف  آیت 
از  ندارد و  با احدی تعارف  ایران  بدانند  اروپایی ها 
حق خود کوتاه نخواهد آمد. وی افزود: ایران مقتدر و 
محکم پای اهداف و اصول خود ایستاده و ذره ای از 

اهداف خود عقب نشینی نخواهد کرد.

پاسخ وزیر جوان درباره 
کاندیداتوری برای ریاست جمهوری

آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات و فناوری درباره 
احتمال کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری ، 
گفت: دیگران از رفتارهایم چنین برداشتی می کنند، 

مشکلی با این برداشت ها ندارم.

فکر نمی کردیم دولت آقای روحانی 
اینقدر ضعیف باشد

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه واقعاً فکر نمی کردیم 
گفت:  باشد،  ضعیف  اینقدر  روحانی  آقای  دولت 
بسیاری از مشکالت ناشی از ضعف مدیریتی است و 

مجلس هم دولت زده شد.

کنایه محمود صادقی به لیست 
حقوقدانان شورای نگهبان

حقوقدانان  معرفی  به  واکنش  در  صادقی  محمود 
ترکیب  به  گفت:  نگاهی  مجلس  به  شده  معرفی 
افراد معرفی شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه 
به  به مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، 
وضوح نشان از غلبه رویکرد سیاسی خاصی دارد؛ این 
اقدام هم به اعتماد درحال بازسازی قوه قضاییه آسیب 
می زند و هم به جایگاه شورای نگهبان که باید از لحاظ 

جناحی بی طرف باشد.

موسوی: تالش هایی برای حفظ 
برجام آغاز شده است

موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: 
در پی اقدامات ایران برای ایجاد توازن بین حقوق و 
تعهداتش در برجام، کشورهای دیگر عضو برجام و 
کشورهای خارج از برجام اخیراً تالش هایی را برای 

حفظ این توافق آغاز کرده اند.

کدخدایی: تخلف در انتخابات 
طبیعی است اما...

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
طبیعی است که در انتخابات تخلف صورت می گیرد، 

اما چگونگی برخورد با تخلفات مهم است.

آیت ا... جنتی: اگر برجام را آتش 
می زدیم امروز مایه دردسر نمی شد  

آیت ا... جنتی گفت : برجام مایه دردسر شده است 
 و اگر آن روزی که رهبری فرمودند، ما آن را آتش 

می زدیم امروز با این شرایط مواجه نبودیم.

مالیات جدید در راه است

حال  در  وزارتخانه  این  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
تدوین الیحه مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا 
است، گفت: درآمدهای نجومی بادآورده براساس این 

الیحه مشمول پرداخت مالیات می شوند.

ایرانی ها شناسنامه شغلی می گیرند

تسنیم- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی 
می شود، گفت: در این سامانه هدف این است که همه افراد 
در سن اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند.

آخرین فرصت برای انتخاب
 رشته کنکور ارشد

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی 
ارشد سال ۹۸ تا روز یکشنبه ۲۳ تیر فرصت دارند 

برای انتخاب ۱۰۰ کد رشته محل اقدام کنند.

»تصمیمی« که روند قضایی
 را کوتاه کرد

فارس- بسیاری از زوجینی که برای طالق به مراجع 
قضایی مراجعه می کنند، به نتیجه کامل و منسجمی 
برای علل طالق خود نرسیده اند تا آن را در زمان 
تشکیل پرونده و بررسی توسط قاضی، ارائه کنند. اما از 
زمانی که ثبت نام در سامانه »تصمیم« برای زوج های 
خواستار طالق با اجرای تفاهم نامه میان دستگاه قضایی 
و بهزیستی به اجرا درآمد، رسیدگی به این پرونده ها در 
است. شده  پذیر  امکان  منسجم تری  چهارچوب 

روش جدید قاچاقچیان گوشی
 برای دور زدن رجیستری

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  فارس- 
قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ 
پاسپورت  اجاره  با  و  می روند  کربال  های  کاروان 

زائران، گوشی ها را رجیستر می کنند.

“کچل کردن” از سربازی حذف شد

انسانی سرباز ستاد  اداره منابع  سردار کمالی رئیس 
کل نیروهای مسلح گفت: الزام به تراشیدن موی سر 
سربازان از سربازی حذف شده است. با توجه به بررسی 
ارتقای بحث بهداشت فردی و  انجام شده و  های 
عالقه جوانان به منظور خوشایندسازی و نشاط خدمت 
سربازی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تراشیدن موی 

سربازان با نمره ۴ از سربازی حذف شد.

عکس :  اینترنت

حضورخدام رضوی در استان خراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان بیرجندی:
 مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

خانواده های معزز زمینی، ثمین، شمشیرگران
 با قلبی غمگین و افسرده اتفاق تلخ درگذشت

 مرحومه حمیده ثمین )همسر مهندس هادی زمینی(
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات آن روانشاد و صبر جمیل و اجر جزیل 

برای بازماندگان مسئلت داریم.
هیئت حسینی

خانـواده معـزز ثمیـن
مصیبت فقدان مرحومه حمیده ثمین 

موجب تاثر عمیق خاطرمان گردید. ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند سبحان برای آن 
عزیز سفرکرده رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معظم صبر و سالمتی خواستاریم.

شرکت زیارتی بیرجند تنعیم- کاروان حج تمتع ۳۹۰۰۲

خاندان محترم ثمین و زمینی
با نهایت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان حمیده ثمین
 را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض می نماییم، خداوند به بازماندگان

 صبر عنایت فرماید.
دفاتر و شرکت های زیارتی  فدک و عماد

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

قابل توجه اشخاص حقوقی

 و صاحبان محترم امالک اجاری:
الکترونیکی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  تیرماه   ۳۱
محترم  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص   ۱۳۹۷ عملکرد 
 www.tax.gov.ir درآمد امالک اجاری از طریق سامانه 
می باشد. لذا جهت برخورداری از هرگونه معافیت و 

مشوق مالیاتی و عدم تعلق جرائم غیر قابل بخشش
اظهارنامه  ارائه  و  تکمیل  به  نسبت  وقت  اسرع  در   

مالیاتی خود اقدام نمایید. 
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استاد عالیقدر جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی
 مدیرعامل محترم انجمن خیریه بیرجندی های مقیم تهران

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرخانم گرامی تان

 شـادروان علیـرضا جانبـاز
 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم معزا تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

خانواده های محترم ثمین و زمینی
با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه حمیده ثمین 
را تسلیت عرض نموده، خداوند آن مرحومه را با اولیاءا... محشور و به بازماندگان

 صبر و اجر عنایت فرماید.
دارالشفاء امام حسین)ع( - مسجد امام حسین )ع(


