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با مداد 25 تیرآغاز  اعزام زائران حج تمتع 3 درتابستان گرم  بیرجندکجا برویم؟5رویت دو یوزپلنگ ایرانی در طبس  از آغاز سال    5

عکس :  اینترنت

* امین جم

گرمای هوا 
و نقش عامل انسانی

این روزها ، شدت گرما مردم را دچار 
است.برای  کرده  زیادی  مشکالت 
قلبی  های  بیماری  سابقه  که  کسانی 
دارند و یا از مشکالت جسمی خاصی 
رنج می برند ، گرمای تابستان مشکل 
که  طوری  است.به  شده  نیز  سازتر 
پزشکان تاکید دارند این افراد بین ساعت 
االمکان حتی  عصر،   6 تا  صبح   10 
از خانه خود خارج نشوند و یا مسافت 
گرما  تا  نکنند  روی  پیاده  را  زیادی 
از  یکی   ، میان  این  در  نشوند.  زده 
سوال  جای  مطمئنا  که  موضوعاتی 
ایجاد کرده، این است که این  زیادی 
2 صفحه  در  ادامه   ... زیاد  گرمای 

میالد امام مهربانی ها ، آقا علی ابن موسی الرضا )ع(
بر همه عاشقان حضرتش مبارک باد

الگوبرداری  استان ها از 
دهکده گیاهان  دارویی 
خراسان جنوبی
صفحه  5

 

 

 

اتهاماتی که به ما می زنند
 از ساخت فیلم بدتر است

عباسعلی کدخدایی:

صفحه  6

باید هر کاری بکنیم
 که ترامپ انتخاب نشود

اکبر ترکان  :

بین دولتی ها و اصالحات
 فاصله افتاده است

علی صوفی:

صفحه  6

صفحه  6

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 علیرضـا جانبـاز )بازنشسته دانشگاه بیرجند(
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۸/۴/2۳ از ساعت 5/۳۰ الی 
۶/۳۰ بعدازظهر در محل محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: جانباز، مهدویان و سایر بستگان

خانواده های محترم و معزز جانباز و مهدویان 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت ناگهانی  

شـادروان علیرضـا جانبـاز
را حضور بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، صبر و سالمتی 

بازماندگان و علو درجات مرحوم را مسئلت می نماییم.

خانواده های ساالری و امین

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 پدر و پدر بزرگی مهربان 

شادروان حسـن برمقـدم 
مراسم یادبودی امروز یکشنبه ۹۸/۴/2۳ از ساعت 
5/۱5 الی ۶/۱5 بعدازظهر در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران 
گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: برمقدم- حاجی رضایی 

 علیزاده بیرجندی- خادمی - نادی مقدم

جناب آقای مهندس محمدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 فرمانـدار شهرستـان سربیشـه 
                             که بیانگر مدیریت توانمند، تجربه و درایت شما می باشد

                       صمیمانه تبریک عرض نموده، همچنین از زحمات بی شائبه و مخلصانه 
      جناب آقای مهندس فالحی فرماندار سابق شهرستان سربیشه تشکر و قدردانی می نماییم

              از خداوند منان برای ایشان سربلندی و توفیق روز افزون خواستاریم.

      روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

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.

مدیریت کانون آگهی و تبلیغات پاییزان - برفی

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

با نهایت تاسف  و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.
مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل - بهدانی

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

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، غفران  الهی برای آن

 فقید سعید و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه حق تعالی خواستاریم.
مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق

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

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند یکتا ترفیع درجات آن مرحوم در بهشت اعلی و مزید فضل و رحمت 

الهی برایشان و طول عمر با عزت برای بازماندگان به همراه سالمتی شان خواهانیم.

شرکت راهسازی ارتقاء 

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومـه زهـرا  افضلیـان
)همسر سید مهدی محمدزاده(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده 
امروز یکشنبه ۱۳۹۸/۴/2۳ از ساعت 5/۳۰ الی ۶/۳۰ بعدازظهر در محل حسینیه 

آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد. 
خانواده های: افضلیان، محمدزاده، قهستانی، اطهریان و سایر بستگان

خانواده های محترم جانباز و مهدویان
ضایعه اسفبار درگذشت 

شـادروان علیرضـا جانبـاز
اسوه ادب و مهربانی را تسلیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی برای آن عزیز سفرکرده

 رحمت و غفران الهی و برای به سوگ نشستگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
بهداد - پوریموت - غالمیان مقدم - قلمی

آگهـی مزایـده
شهرداری طبس در نظر دارد: برابر مجوز شماره ۵/363۰ شورای محترم اسالمی شهر 
طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی )شبکه بیسیم( برای یکی از شرکت های 
حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس  را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا 
واجدین شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آخرین نوبت آگهی )آگهی نوبت 
دوم( به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده به سایت شهرداری طبس به آدرس: 
www.tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره ۰۵63۲۸۲۵۰۰۱ 

تماس حاصل فرمایند.
مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

جناب آقای مهندس جالل زاده
معاون محترم راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

خراسان جنوبی 
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما طول عمر مسئلت داریم. 
شرکت آوا رادین شرق - سروش صباغ

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

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای 

بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

ضمنا مراسم ترحیم مرحوم حاج میرمحمد جالل زاده 
دوشنبه 2۴ تیر ماه ساعت ۱7:۰۰ در محل مسجد امام حسین)ع( برگزار می گردد.           

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای محمدرضا علیزاده
دبیرکل محترم اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند

با کمال مسرت انتخاب مجدد جناب عالی برای
 چهارمین دوره متوالی فعالیت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند 

 که حاصل تجربه ، عملکرد موفق و توانمندی مدیریتی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
توفیق و سربلندی روز افزون تان را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

 سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویر تایر

شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا 
)پخـش گستـر(

نمایندگی انحصاری برندهای معروف 
غذایی و  بهداشتی 1 نفر حسابدار خانم
 با روابط عمومی باال و حداقل مدرک 

فوق دیپلم حسابداری یا مدیریت 
استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(

 آدرس: بیرجند  - شهرک صنعتی- تالش 
شرقی 3 -  آخرین بلوک - درب سبزرنگ 

تلفن:  05۶32255۷23-۶

یک شرکت معتبر راه سازی
 جهت تکمیل پرسنل خود در  استان 

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

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

  09151۶11۷09 - 3244288۶
09155۶24889
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اشتغال 159 نفر با دریافت تسهیالت مشاغل خانگی

صداوسیما- 159 فرصت شغلی جدید با پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی از آغاز امسال در خراسان جنوبی ایجاد شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: برای اجرای این تعداد طرح مشاغل 
خانگی 2 میلیارد و 285 میلیون و 300 هزار تومان تسهیالت پرداخت شد.رکنی افزود: در این مدت 245 طرح مشاغل خانگی برای دریافت 3 میلیارد و 305 میلیون و 200 هزار تومان تسهیالت به 
بانکهای عامل معرفی شده اند.وی تعداد مجوزهای صادر شده مشاغل خانگی از آغاز امسال را 265 مجوز اعالم کرد و گفت: از این تعداد 261 مجوز  مستقل و 4 مجوز به صورت پشتیبان صادر شده است.

گرمای هوا و نقش عامل انسانی
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( این است که این گرمای زیاد هوا 

اختصاصی  فصل تابستان  است یا  دالیل دیگری هم 
دارد؟ ما براین باوریم که بخشی  ازگرمای بیش از اندازه 
این روزهای شهر محصول هنر! انسانی است.به عنوان 
مثال نوع درختکاری در شهرها و پوشش فضای سبز ، 
از مواردی است که جدای از سیما و منظر شهری ، روی 
دمای هوا و کیفیت هوا نیز  اثر گذار است.درختان این 
قابلیت را دارند که هم با تولید اکسیژن هوای تازه ایجاد 
کنند و هم به کاهش دمای اطراف خود کمک کنند.این 
فقط یک نظریه ی بدون اثبات نیست!بلکه محققان ناسا 
با استفاده از داده های ماهواره ای و تجهیزات سنجش 
دما ، دریافتند که مناطق شهری با پوشش 65 درصدی 
درختان نسبت به مناطقی که کمتر از 65 درصد پوشش 
درختی دارند دمای پایین تری دارند. این موضوع وقتی 
هوا  دمای  درجه  یک  بدانیم  که  کند  می  پیدا   نمود 
می تواند مصرف انرژی توسط سیستم های تهویه را تا 
20 درصد افزایش دهد! در شهر ما این موضوع را نیز 
باید اضافه کنیم که درختان کاج آن هم به عنوان گونه 
غالب در سطح صدها هکتار متاسفانه کارایی ویژه ای در 
افزایش اکسیژن وکاهش دما  ندارند. شاید اگر مسئوالن 
شهری در ادامه روند توسعه فضای سبز شهری این نکته 
را مدنظر قرار دهند ، این امید ایجاد شود که در بلند مدت 
شاهدکاشت سایر درختان مثمر و موثر باشیم. افزایش 
خودروهای شهری نیز به خاطر ایجاد دود و گرمای 
زیاد ، خود عامل دیگر افزایش دمای شهری هستند 
که بیشتر نیاز به توجه مردم و دقت نظر در استفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی دارد.نکته دیگر اینکه شکل 
خیابان ها و ساختمان های شهر و به طور کلی طراحی 
شهری، نقش مهمی در اثربخشی گرمای شهر دارد. 
جالب است بدانید که معماری سنتی قدیم همواره نکات 
اقلیمی منطقه خود را در نظر داشته است و براساس آن 
معماری های گوناگونی را شاهد هستیم. اما اکنون این 
موضوع به فراموشی سپرده شده و دیگر تفاوت ویژه ای 
در مصالح به کار رفته و یا رنگ و نوع نمای ساختمان 
نمی بینیم.درحالی که این موضوع شدیدا روی دمای 
هوا و همچنین مصرف انرژی تاثیر گذار است که از هر 
دو جنبه ، اهمیت ویژه ای می یابد.خصوصا اینکه در 
فصل تابستان آب و برق مصرفی مردم  افزایش پیدا 
کرده و کنترل آن بسیار مهم تلقی می شود.اما شاید با 
نظارت بتوان روی این موضوع  نیز تاثیر مثبت داشت. 
اثر جزیره گرمایی چندین دهه است که شناخته شده 
بوده و تاثیر این جزیره در هر شهری نسبت به شهر 
دیگر متفاوت است.درواقع جزیره گرمایی شهری، به 
منطقه ای از شهر گفته می شود که دمای باالتری نسبت 
به محیط اطراف و خارج از شهر دارد.اگر شهر، فضای 
سبز زیادی داشته باشد این گرما از طریق فضای سبز 
جذب  و منجر به خنک شدن  محیط می شود و در غیر  
آن دما افزایش می یابد. در مجموع باید گفت می توان با 
استفاده از نظرات کارشناسان و یافته های علمی جدید 
، اصالحاتی در برنامه ها و راهبردها ایجاد و براساس 
آن در برخی موارد حتی در کشور وجهان پیشگام شد.

کاری-  بیست وپنج تیر هر سال در ایران »روز بهزیستی و روزتامین 
اجتماعی« نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور، به موجب 
الیحه قانونی سال 1359 برای تحقق  مفاد  قانون اساسی در 
زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شد.  این سازمان  به منظور 
نیل به اهداف خود با اتخاذ، تدابیر الزم و حمایت های گوناگون از 
کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست، در راه ماندگان و نیز 
عرضه خدمات توانبخشی به معلوالن جسمی و ذهنی، مبتالیان 
به بیماریهای صعب العالج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم 
چنین پیشگیری از معلولیت ها و آسیبهای اجتماعی و غیره با توجه 
به حفظ ارزشها و کرامات واالی انسانی و تکیه بر تعاون و همیاری 
مردم نیکوکار و همکاریهای نزدیک روحانیان متعهد و سایر طبقات 

دلسوز کشور تالش می کند.

سالمت جسم و روان زیر بنای   
پیشرفت  و تکامل یک جامعه است

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه  بی تردید، سالمت 
جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل جامعه است 
افزود:  امروزه برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه های 
پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار 
می گیرند.علی عرب نژاد ادامه داد:  سازمانهای ذی ربط با دقت 
در مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط زندگی، توسعه برنامه 
های  گوناگون، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و 
معلولیتها می شوند تا سالمت مردم تأمین شود. وی خاطر نشان 
کرد: سازمان بهزیستی با کمترین حمایت های دولتی و با تکیه بر 
مشارکت مردمی و همکاری سازمان ها، در راه گسترش خدمات 
توان بخشی، امدادی، بازپروری و کمک به تأمین حداقل نیازهای 
گروه های کم درآمد که قادر به خودکفایی اقتصادی نیستند، فعالیت 
می کند. وی با اشاره به اینکه خدمات بهزیستی در سه بخش به 
نیازمندان و مدد جویان عرضه می شود، ادامه داد:   دفتر پیشگیری 
از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی، امور اجتماعی بازآموزی و 
بازپروری گروههایی چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه، فرزندان 
و زنان بی سرپرست  از جمله این بخش ها هستند. بازآموزی و 
بازپروری گروههایی چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه، فرزندان 
نیازمند مشارکت عمومی و  اینها  و زنان بی سرپرست و مانند 
یاری همه جانبه است ،به این منظور باید مربیان، روانشناسان و 
مددکاران اجتماعی ورزیده به کار گرفته شوند.وی ادامه داد:  بخش 
سوم هم خدمات امور توانبخشی  که  توانبخشی حرفه ای و دفتر 
توانپزشکی، پیراپزشکی و وسایل توانبخشی به معلوالن جسمی و 
ذهنی، خدمات توانبخشی ارائه می شود.عرب نژاد  درباره  اشتغال 
معلوالن افزود: سه درصد سهم استخدام برای معلوالن است که 
متاسفانه حق آنها در مصاحبه ضایع می شود اما اکنون نباید به شغل 

دولتی امیدی داشت و باید به سایر مشاغل پرداخت. 

2۰ میلیون تسهیالت  برای کارفرمایانی
 که معلوالن را  به کار گیرند

وی  به خود اشتغالی و کارگاه های تولیدی ویژه معلوالن اشاره کرد 
و گفت: دولت برای حمایت از معلوالن  در حوزه خود اشتغالی 20 
میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه اعطا می کند.عرب نژاد با 
بیان اینکه بهزیستی بسترساز شغل و تحصیل است خاطرنشان کرد: 
بهزیستی شغل سازی نیست و بیش از 36 درصد از معلوالن را به 
کار گیری کردیم و در استان 22 هزار معلول داریم و دستگاه های 
اجرایی زیربار مسئولیت خود شانه خالی نکنند و به درستی پاسخگو 

باشند. وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی و دانش مردم از مشکالت ما 
در خراسان جنوبی است افزود: در موضوع معلولیت و پیشگیری همه 
زیرساخت ها آماده شده اما استقبال خوبی از سوی مردم   نشده است

مسکن و اشتغال از مهمترین مشکالت معلوالن 
وی با بیان اینکه از مهمترین مشکالت معلوالن مسکن و اشتغال  
است یادآور شد: تعداد 252 واحد از مجموع واحدهای تعهد شده 
در تفاهم نامه ی کشوری مربوط به خراسان جنوبی می باشد که 
100 مورد آن در شهرستان درمیان که از شهرستان های مرزی 
و کم برخوردار کشور است برای  توانخواهان و مددجویان تحت 
حمایت بهزیستی ساخته خواهد شد.عرب نژاد  افزود:  در قالب 
تفاهم نامه ای دیگر با بسیج سازندگی  220 واحد مسکونی در 
شهرستان های مرزی و محروم استان طی یکسال آینده توسط 
گروههای جهادی ساخته و مناسب سازی خواهد شد وی با اشاره 
به اینکه بیش از  هزار و ۷00 مددجوی تحت حمایت بهزیستی 
نیازمند مسکن هستند،  خاطر نشان کرد:  حدود 2 هزار و 250 
مددجوی این سازمان به واسطه تسهیالت بهزیستی صاحب خانه 
شدند،و: حدود 1۷00 مددجوی تحت پوشش بهزیستی در استان  

نیازمند  مسکن هستند.
وی با بیان اینکه بهزیستی از 10 هزار واحد مسکونی محرومان، 
هر تعدادی که دارای شرایط باشند را معرفی خواهد کرد، ابراز 
امیدواری کرد:  با مسکن محرومان که طرح بسیار خوبی است، 
در روستاها مددجوی فاقد مسکن مقاوم نداشته باشیم. مدیرکل 
بهزیستی خراسان جنوبی افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر حتی 
با اجرای طرح 10 هزار واحدی مسکن محرومان، هنوز هزار مدد 
جوی بدون مسکن باقی می مانند. وی همچنین با اشاره به اینکه  
واحدهای مسکونی طبق تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و 

بسیج سازندگی به عنوان مجری طرح ساخته خواهد شد،  یادآور 
شد: این واحدهای مسکونی با کمک بالعوض 320 میلیون ریال 
)100 میلیون ریال بهزیستی، 150 میلیون ریال بنیاد مستضعفان، 
50 میلیون ریال انجمن خیرین مسکن ساز و 20 میلیون ریال بنیاد 
مسکن( و تسهیالت ساخت مسکن به مبلغ 400 میلیون ریال طی 

یک سال ساخته خواهد شد.

حمایت از کودکان کار و خانواده هایشان با اهدای 
لوازم ضروری و حرفه آموزی

معاون امور اجتماعی بهزیستی هم بیان کرد: حمایت این نهاد از 
کودکان کار و خانواده هایشان در قالب حرفه آموزی، اهدای لوازم 
ضروری زندگی و پرداخت هزینه ودیعه مسکن، کمک هزینه درمان 
و کمک هزینه سرمایه کار است که در همین خصوص از آغاز 
امسال ۷9 میلیون تومان هزینه شده است. شهرام شیخانی با بیان 
اینکه طرح توانمند سازی خانواده های کودکان کار از ابتدای مهر 
سال گذشته آغاز شده است، افزود:   99 درصد کودکان کار تبعه 
افغانستان هستند و تعداد اندکی از این کودکان را ایرانیها تشکیل 
می دهند. وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز حمایتی -  آموزشی 

کودک و خانواده با توجه به سیاست بهزیستی سبب کاهش ساعت 
حضور کودک در خیابان و پرهیز از فعالیت خشن و قهری برای 
جمع آوری کودکان از خیابان و حمایتهای بهینه از کودکان کار 
و خانواده های آنان شده است،  ادامه داد: سال گذشته در مجموع 
برای توانمندسازی و ساماندهی کودکان کار و خانواده هایشان 254 
میلیون و 546 هزار تومان هزینه شد. معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی افزود: همچنین برای 10 کودک کار هزینه لوازم ضروری 
زندگی، 14 کودک کمک هزینه حرفه آموزی، 10 کودک کمک 
هزینه ودیعه مسکن، 4 کودک کمک هزینه درمان و 2 کودک 

کمک هزینه سرمایه کار تأمین شد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ادامه داد : درسال گذشته ۷ 
هزار و 28 تماس به خطوط استان گرفته شده که نسبت به مدت 
مشابه در سال 96 که 5 هزار و 389 تماس بوده 31 درصد رشد داشته 
است. شیخانی  افزود: هم اکنون اورژانس اجتماعی در 9 شهرستان 
استان فعال است و در سنوات اخیر نسبت به توسعه خدمات این 
برنامه به آحاد جامعه با شبانه روزی کردن خط 123 و دو شیفت 
بودن شهرستان های قاین، فردوس، طبس و تقویت شیفت صبح سایر 

شهرستان ها اقدام شده است.

رشد ۳1 درصدی با مرکز  اورژانس اجتماعی 
شدن  اجرایی  اثربخشی  نتیجه  این  کرد:   عنوان  شیخانی    
طرح توسعه فرهنگی اجتماعی برنامه اورژانس اجتماعی درتمام  
شهرستان های استان است.وی اظهار کرد: آسیبهای اولویت دار 
گزارش شده به مراکز اورژانس اجتماعی استان طی سال های 
و همسرآزاری  آزاری  ،کودک  خانگی  موارد خشونت های  اخیر 
است که بیشترین علل آن ناشی از اعتیاد و مشکالت اقتصادی 
و محدود بودن  مهارت های  ارتباط بین فردی خانوادگی است.  

مناسب سازی شهری ویژه جامعه معلوالن 
نیازمند  تصمیم  اجرایی است

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی هم با 
بیان اینکه  مناسب سازی شهری ویژه جامعه معلوالن نیازمند 
تصمیم اجرایی است،  ادامه داد: مدیران از کلی گویی در نشست 
ها بپرهیزند تا شاهد خروجی مثبت با فعالیت  جهادی باشیم. 
سید کمال الدین میرجعفریان افزود: مناسب سازی فضای شهر 
ویژه معلوالن باید در طرح های جامع تفصیلی و ساختمان ها و 
تاسیسات دولتی و ساخت مساکن انبوه مورد توجه قرار گیرد، وی 
تصریح کرد: تمامی شاخص های فنی توسط کمیته ای تخصصی 
تنظیم و به دستگاه ها ابالغ شود. وی اظهار کرد: تیم کارشناسی 
کمیته تخصصی مناسب سازی شهری میدانی وضع شهر را با 
نیاز  معلوالن  تطبیق دهند و اصالحات و اقدامات اجرایی توسط 
دستگاه های اجرایی ذیربط  انجام شود و بهزیستی به عنوان دبیر 

کارگروه، نظارت کافی داشته باشد.

بهزیستی در  کاهش آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد

مشموالن سربازی برای سفر اربعین 
اینترنتی ثبت نام کنند

ایرنا - معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گفت: 
اربعین  ایام  در  کشور  از  خروج  متقاضی  مشموالن 
حسینی باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و اقدام 
کنند. سرهنگ حسینی اظهار کرد:  با توجه به استقبال 
مراجعان جوان مشتاق زیارت کربالی معلی و عتبات 
عالیات در ایام اربعین حضرت “اباعبدا... الحسین)ع(”به 
منظور تکریم مشموالن و شرکت حداکثری در مراسم 
پرشور معنوی جهان تشیع، برنامه ریزی های الزم برای 
این سفر معنوی انجام شده است. وی افزود: تمام دانش 
آموزان، دانشجویان و طالب حوزه های علمیه دارای 
معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی به شرط 
آن که در بازه زمانی ۷ مهر تا 3 آبان امسال درخواست 
خروج از کشور را از طریق سامانه اینترنتی این سازمان 
ثبت کنند، بدون اخذ وثیقه، ضمانت نامه بانکی و ... 
مجوز خروج از کشور برای آن ها صادر خواهد شد. 
حسینی گفت: همچنین مشموالنی که تاریخ اعزام به 
خدمت آنان با سفر حج تمتع مصادف شده می توانند با 
مراجعه به دفاتر پلیس +10 سراسر استان برای تمدید 

تاریخ اعزام به خدمت خود اقدام کنند.

تشدید نظارتها بر ناوگان حمل و نقل 
عمومی برون شهری

کاوش-نظارتها بر ناوگان حمل و نقل عمومی برون 
شهری در تابستان امسال تشدید یافت.معاون حمل و 
نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  با 
اشاره به اینکه طرح تشدید نظارت ها تا پایان شهریور 
ادامه دارد، گفت: گشت های نظارت بر ارائه خدمات پایانه 
های عمومی و اختصاصی مسافر، مجتمع های خدماتی 
رفاهی بین راهی و ایستگاههای ثابت و سیار اداره کل 
راهداری نظارت خواهند کرد.گرجی افزود:تخلفات انجام 
شده بویژه تخلفات حادثه ساز عالوه بر اعمال قانون از 
سوی نیروی انتظامی، در کمیسیون های ویژه رسیدگی 
به تخلفات شرکت ها و رانندگان نیز مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد: این نظارت ها با 
هدف افزایش ایمنی و رعایت شرایط و ضوابط حمل و 
نقلی در ناوگان حمل و نقل عمومی، پایانه های مسافری 
و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، انجام می شود.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پروشات گستر خاوران )سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۴۶۰۳     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۶۰۶۵۵ 

تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۲۳
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پروشات گستر خاوران ساعت ۷ صبح روز سه شنبه 
 ۹۸/۵/۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره۱- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره ۲- انتخاب بازرسین

آگهی تغییرات شرکت ایجاد لبنیات قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱3۷۱ و شناسه ملی ۱0360030۸۹4 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱3۹۷/0۷/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی 
اقلیم خراسان جنوبی )سهامی عام( به شماره ثبت ۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱40066۷3۸۲6 با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی 
0۹4۱۸۵۲۸۱4و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۵۵0۹ و شناسه ملی ۱03۸040۹30۱ با 
نمایندگی آقای روح اله ندائی به شماره ملی 0۸۵۹346۲4۲و آقای سید بهاء الدین شهرستانی به شماره ملی 4۷۲۲۸۱0664 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای حسین آدم صفت به شماره ملی 0۸۵۹۲۹۹۵6۲ به عنوان 
بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی 0۸۵۹۸۷۲6۹6 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355187(

آگهی تغییرات شرکت بهساز محیط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۸03 و شناسه ملی ۱03600۲۵3۹۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۷/0۹/۲0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، پاسداران ، کوچه ۲۲بهمن4]پاسداران۲۱[ ، بلوار پاسداران ، پالک ۷۵ ، ساختمان 

پردیس ، طبقه دوم ، واحد 3جنوبی کدپستی ۹۷۱۸63۵3۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )327099(
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب 
پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران  
پاسداران 30   تلفن: 3۲44۵۵۹0-4

مشخصات پروژه:  1- موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازي 
تجهیزات هیدرومکانیکال، برقي و کنترلي سد مخزني سیاهو شهرستان سربیشه

2-خالصه فعالیت: خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و لوله گذاری لوله پلی اتیلن جوشی در شیب 
ترانشه های خاکریزی بدنه سد )به منظور عبور کابل(، تأمین برق سه فاز و تک فاز در ساختمان کنترل و 
بهره برداری، شیرخانه انتهایی و شیرخانه میانی گالری انحراف ، اتاقک نگهبانی و تاج سد، اجرای سیستم 
روشنایی و ... .  ب: منابع تامین مالی: طرح عمرانی»ساختمان سد سیاهو« به شماره ۱30۷0030۵6 )اسناد 

خزانه اسالمی( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
مبلغ برآورد اولیه: حدود ۱۸.۵00 میلیون ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های ابنیه، تاسیسات 

مکانیکی و تاسیسات برقی سال ۱3۹۸(
شرایط متقاضی: 

صالحیت های الزم: نیرو با پایه و ظرفیت مجاز.  مدت پیش بینی انجام خدمات:  6 ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۹۲۱.000.000 
)نهصد و بیست و یک میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
پیمانکاران متقاضی از ساعت ۸ مورخ ۱3۹۸/04/۲3 تا ساعت ۱۹ مورخ ۱3۹۸/04/۲۷ جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۹:00 روز دوشنبه مورخ ۱3۹۸/0۵/0۷ خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:
 ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه مورخ ۱3۹۸/0۵/0۷ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد:  الف: فیش واریزی به مبلغ ۲.۱۸0.000 )دو میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار( ریال )شامل ۲.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و ۱۸0.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که 
باید به حساب شماره 400۱۱0۷4040۱۹6۱۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب 

منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. 
بخش 11 قاینات 

قطعه مفروزه مزرعه مهموئی پالک ۱۵۹۲- اصلی. ۲۷۲ فرعی محمد علی کارگر ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در روز ۱3۹۸/۵/30  
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز مقرر ساعت ۸ صبح 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1398/۴/23      علی صفائی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: ۳24۳1169 - ۰9155612۳۸9

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه 21

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 52/۰۰۰ تومان

آگهی تغییرات شرکت ایجاد لبنیات قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱3۷۱ و شناسه ملی ۱0360030۸۹4 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۷/0۷/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، فاز۲ ، بلوار همت ، کوچه همت 4 ، پالک 0 ، طبقه 

همکف کدپستی ۹۷۱۹۱3۷4۸6 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355185(

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       70000
چلو گوشت                        ۶0000
چلو سلطانی                     5۴000
چلو برگ                           38000
چلو بختیاری                     33000
اکبر جوجه                       25000
قیمه و قورمه سبزی            2۶000
ماهی کبابی و سرخ شده     30000 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    17000
چلومرغ سرخ شده مخصوص    19000
چلوکباب کوبیده                22000
چلو جوجه کباب                20000
آبگوشت )گوشت گوسفند(       20000
استامبولی )100 درصد گوشت(        1۶000

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ 100 گرمی  9500 
جوجه کباب 150 گرمی       9000
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             9500
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  8500
چلو قیمه و قورمه سبزی    8500
ماکارونی                              5000 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶500 
عدس پلو با ماست              ۴000

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان



3
پیام شما

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

یکشنبه * 23 تیر  1398 * شماره 4395

کشت پنبه مله در شهرستان سربیشه

صداوسیما- پنبه مله بعنوان یکی از تولیدات کشاورزی شهرستان سربیشه بعد از حدود 60 سال فراموشی دوباره کشت 
شد. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سربیشه گفت: 12 کیلو بذر اصالح 

نژاد شده پنبه مله امسال   در روستای مختاران بخش مود، در زمینی به وسعت 300 متر مربع آزمایشی کشت شد.

کمبود مراکز تفرجگاهی در مرکز استان  داد شهروندان را درآورده است

با سالم لطفا در خصوص کفپوش ایمن در پارک فاز 
3 فرهنگیان قاین و تعمیر تاب های آن اقدام فرمایید.

915...609
سالم استاندار محترم لطفا مانند دیگر مراکز استان ها 
یک ساعت به ساعت کاری بیفزایید و پنجشنبه را تعطیل 
کنید تا بیشتر کنار خانواده باشیم که این کار موجب 

افزایش مسافرت درون استانی نیز خواهد شد.
915...384

از  سرایان  شهرستان  ازتوابع  آباد  دوست  دهستان 
رنج  ایرانسل  و  اول  همراه  ضعیف  اینترنت  داشتن 
می برد لذا اقدامات الزم در این خصوص از طریق 

مسئوالن پیگیری شود. ممنون
یک شهروند

مهدی آبادی- امروزه تفریح و گردشگری بخش بزرگی از فعالیت 
های اوقات فراغت افراد را تشکیل می دهد و برنامه ریزان و 
طراحان بر استفاده های چند منظوره تفریحی از تفرجگاه ها تأکید 
می کنند. بنابراین مدیریت بازدیدکنندگان برای تامین تجدید حیات 
تفرجگاه ها و لذت بردن از محیط های طبیعی، کاری ضروری 
است. در استان خراسان جنوبی و به ویژه بیرجند این ضرورت بیش 
از پیش حس می شود و توجه و اختصاص امکانات به تفرجگاه 
ها باعث رشد استان در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی خواهد شد. در مرکز استان خراسان جنوبی با وجود آثار 
فرهنگی، جاذبه های طبیعی و ظرفیتهای نهفته بسیار، متاسفانه 
برای ایجاد تفرجگاه و گردشگاه مناسب برای خانواده ها، اقدام 
اساسی از سوی مدیریت شهری انجام نگرفته و بسیاری از این 
اماکن هنوز از حداقل ترین امکانات برخوردار نبوده و ناشناخته مانده 
اند، در حالی که با ابتدایی ترین امکانات و معرفی این مناطق می 

توان، صنعت گردشگری را توسعه داد.

مهمانان خود را کجا ببریم؟
افتخاری شهروند بیرجندی درباره نبود تفرجگاه مناسب در مرکز 
استان می گوید: تابستان فصل تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، 
بهترین زمان برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان و گردش با 
خانواده است اما در بیرجند به دلیل نبودن تفرجگاه ها، باید فقط 
به مسافرت های خارج از شهر فکر کنیم. افتخاری با اشاره به باغ 
های خصوصی در اطراف بیرجند، می افزاید: بخش خصوصی با 
سرمایه گذاری و باز کردن در باغ ها به روی مردم، مانند طرقبه 
و شاندیز مشهد، می توانند محل مناسبی برای مردم فراهم کنند، 
حتی اردوگاه های سازمان ها را هم می توان به روی مردم گشود. 
این شهروند با انتقاد از مسئوالن استان و شهرستان ادامه می 
دهد: اطراف بیرجند محل های مناسبی همچون سد موشی، سد 
چهکند، بند دره، بند امیرشاه، مزار کاهی، روستای خوان وجود دارد 
که با اندکی مدیریت و سرمایه گذاری می تواند محل مناسبی برای 
تفریح مردم مرکز و حتی استان باشند. وی با بیان اینکه اگر مسافری 
به بیرجند بیاید، کجا را پیشنهاد دهیم، عنوان کرد: دوستان و اقوامی 
که از خارج استان به دیدن ما می آیند، از کمبود تفرجگاه در بیرجند 
ابراز تعجب کرده و از ما می پرسند: شما تفریح هم می کنید؟!!

کنار جاده ها، تفرجگاه مهم! شهروندان بیرجندی
خسروی از اهالی بیرجند  نیز درباره وجود داشتن تفرجگاه ها در 
اطراف بیرجند به خبرنگار آوا می گوید: فضای سبز و تفرجگاه می 
تواند به آرامش، جوان سازی و کاهش خشونت مردم کمک کند و 
دارای مزیت های اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان و مدیران 
شهری باشد. وی ادامه می دهد: به طور مثال پاالیش هوا را که 
درختان انجام می دهند می تواند منجر به کم شدن هزینه های 
کاهش آلودگی گردد و به عالوه ارزش های زیبا شناختی تاریخی 
ارزش  جذابیت شهر،  باعث  های شهری  تفرجگاه  تفریحی  و 
گردشگری و در نتیجه درآمد می شود. این شهروند نبود تفرجگاه 
و گردشگاه مناسب در بیرجند را از دغدغه های چندین ساله اهالی 
مرکز استان می داند و عنوان می کند: متاسفانه بیرجند از لحاظ 
مدیریت شهری در حد ضعیف بوده و به غیر از گسترش و توسعه 

حومه شهری، هیچگونه امکانات تفریحی و گردشگری برای 
خانواده ها مشخص نگردیده و شهروندان برای گذراندن تعطیالت 
خود در کنار جاده های روستایی اطراف شهر به تفریح می پردازند. 
خسروی با بیان اینکه بزرگترین باغ تاریخی خراسان جنوبی حال 
و روز خوشی ندارد، می افزاید: محیط اطراف باغ شوکت آباد محل 
مناسبی برای گذراندن وقت خانواده ها نیست و علت آن نیز وجود 
زباله ها در محیط، سگ های ولگرد و نازیبایی می باشد. وی به 
مشکل روشنایی این مکان اشاره و اضافه می کند: با تاریک شدن 
هوا نور مناسبی در اطراف شوکت آباد وجود ندارد و در این فصل 
گرم و طوالنی بودن روزها این موضوع بیشتر خود را نشان می 
دهد، همچنین البه الی درختان کاج شوکت آباد بسیار کثیف 

و پر از فیلتر سیگار است که حکایت از بیخیالی مسئوالن این 
منطقه دارد.این شهروند تفرجگاه های دیگر بیرجند را  اگر بتوان 
نام تفریحی بر آن نهاد دچار همین مشکالت می داند و اظهار می 
کند: بسیاری از باغ های اطراف، خصوصی هستند و مردم وقتی 
برای تفریح به این مکان ها می آیند، مجبور به نشستن در کنار این 
باغ ها می شوند و جز اینکه آتشی روشن کنند و غذایی بخورند، کار 
دیگری نمی توانند بکنند. وی که به استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی برای توسعه گردشگری معتقد است، ادامه می دهد: در 
هر نقطه ای از استان جاذبه های گردشگری وجود دارد اما زمانی 
بخش خصوصی برای بهره برداری از این جاذبه ها ورود پیدا می 
کند که زیرساخت ها آماده باشد و وظیفه مسئوالن فراهم کردن 

این زیرساخت ها می باشد. 

بیرجند اقامتگاه مسافران شده است
فکوری شهروندی دیگری نیز در این باره می گوید: مکان های 
تفریحی اطراف بیرجند مثل بند دره، آبشار چهارده و مزار رزگ از 

حداقل وسایل الزم برای تفریح  و پر کردن اوقات فراغت خانواده 
ها برخوردار نیستند. وی ادامه می دهد: بیرجند برای گردشگران و 
مسافران به خوابگاه تبدیل شده و زمانی که مسافری به اینجا می 
آید جز پارک های شهر که آن هم جذابیت ویژه ای ندارد جای 
دیگری را نمی توانیم معرفی کنیم. فکوری عنوان می کند: چندی 
قبل به آشنایی آدرس بند امیر شاه و بند دره برای تفریح را دادم 
که وی روز بعد، از برخوردار نبودن این مکان ها از حداقل امکانات 
شکایت می کرد. وی با بیان اینکه سال ها از تصویب منطقه نمونه 
گردشگری بند دره می گذرد، می افزاید: هر از گاهی مسئوالن 
از آغاز این طرح خبر داده اما در عمل هیچگونه اتفاقی برای آن 
نیفتاده است و تفریح خانواده ها در این منطقه فقط، دور زدن با 

ماشین می باشد که جای تاسف دارد.

کودکان عالقه ای به شهربازی ندارند
شهروند دیگر بیرجندی با اشاره به اینکه رفتن به شهربازی برای 
کودکان ما رویا شده است، می گوید: فضایی که اکنون به نام 
شهربازی در بیرجند وجود دارد در شان مردم نیست و کودکان 
هیچ عالقه ای برای رفتن آن ندارند چه برسد به بزرگترها. حق 
جو اضافه می کند: شادی و هیاهوی کودکانه و صدای شادی 
جوانان در این مکان جای خود را به سکوت و بی  تحرکی داده 
است  و با اینکه شهربازی در بسیاری از شهرها عامل جذب 
گردشگر و درآمدزایی برای سرمایه گذاران است اما سؤال این 
است چرا در مرکز استان این صرفه را ندارد؟ وی با اشاره به 
اینکه شهربازی ها مکانی مناسب برای تفریح خانواده ها است، 
عنوان می کند: اگرخانواده ای در شب بخواهد تفریحی در شهر 
داشته باشد هیچ تفرجگاهی وجود ندارد و مراکز تفریحی آمادگی 
سرویس دهی از آن ها را ندارد. حق جو با بیان اینکه اطراف 

پارک صیادشیرازی به علت وجود درختان گز حالت بیابان گونه 
ای دارد، تصریح می کند: فضاهاي شهربازی رنگ آمیزي ها 
متناسب با روحیه شاد بچه ها نیست و از چراغ هاي رنگارنگ 
و نورپردازي هاي زیباي شبانه هم خبري نیست از گل و گیاه 
و چمن خبری نیست پس با این شرایط مسئوالن مربوطه نباید 
توقع داشته که شهربازی زنده و فعال و محلی برای گذراندن 

وقت خانواده ها باشد.  

انتقاد استاندار از نبود تفرجگاه در مرکز استان
محمدصادق معتمدیان نیز چندی قبل با اشاره به نبود تفرجگاه 
یا تفریحگاه های متناسب با شأن مردم فرهنگی استان در مرکز 

و شهرستان های تابعه استان تأکید کرد: باید تفرجگاهی مناسب 
و در خور شأن مردم استان احداث شود این در حالی است که این 
آمادگی وجود دارد تا مساعدت ها و کمک های الزم در این رابطه به 
انجام برسد. مقام عالی دولت در استان، کمبود تفریحگاه و تفرجگاه 
در شهر را با میزان نشاط و شادابی اجتماعی مردم مرتبط دانست و 
تصریح کرد: بخشی از دالیل کم بودن نشاط اجتماعی در استان 
به دلیل کمبود مکان مناسب تفریحی است تا مردم بتوانند اوقات 

فراغت خود را در آن سپری کنند.

160 هکتار توسعه جنگل برای ایجاد تفرجگاه
 رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان با بیان این که موضوع منابع طبیعی در زمینه تفرجگاه 
زیر بنایی است، می گوید: بیرجند در شمال و جنوب به کوه 
وصل می شود که داخل کوهستان چشمه ها و آبادی هایی قرار 
گرفته که منطقه تفرجگاهی را به وجود آوردند که منابع طبیعی 
در کاشتن نهال و گونه های گیاهی همچون بادامک، ارغوان 

کار  هکتار  دهد: 160  می  ادامه  محمودی  است.  کرده  اقدام 
توسعه جنگل توسط این اداره در مناطق گوناگون استان برای 
ایجاد محل تفرجگاهی ایجاد شده و  500 هکتار نهال توسط 
منابع طبیعی تولید شده است. رئیس ادراه جنگلداری و جنگل 
کاری، اضافه می کند: طرح جنگلداری چند منظوره  پیگدار “چاه 
حوض” با حدود 7 هزار هکتار در سال 93 آغاز شده است که بین 
مردم شناخته شده نیست اما در آینده ظرفیت خوبی برای ساختن 
تفرجگاه دارد. وی با بیان اینکه سازمان های دیگر نیز باید پای 
کار بیایند، می افزاید: این اداره فقط کاشتن نهال و حفاظت از آن 
را  برعهده دارد و کارهای دیگر را باید اداراتی همچون میراث 

فرهنگی و گردشگری انجام دهند.

بهره برداری فاز به فاز از پروژه های تفریحی
 معاون خدمات شهری شهرداری نیز درباره مناطق تفریحی 
بیرجند نیز می گوید:  عمده مراکز تفرجگاهی در شهر پارک ها 
هستند که در موضوع زیباسازی آن ورود کرده ایم. شاکری با 
بیان اینکه پارک جنگلی در حال بهسازی می باشد، می افزاید: 
فاز اول این پارک امسال تکمیل می شود و دریاچه آن نیز دوباره 
روباز،  ورزشی  مجموعه  اینکه  ضمن  شد،  خواهد  اندازی  راه 
پارکینگ خودرو و غرفه های فروش نیز در این پارک پیش 
بینی و مرحله به مرحله افتتاح خواهد شد. وی در پاسخ به انتقاد 
های مردم درباره شهربازی بیرجند نیز عنوان کرد: شهروندان 
از شهربازی پارک صیاد شیرازی استقبال چندانی نمی کنند 
باید برای پیمانکار توجیه اقتصادی داشته باشد که وسایل  و 
جدیدی را برای استفاده مردم بیاورد. معاون شهردار ادامه می 
دهد: چایخانه و سفره خانه سنتی نیز در پارک صیاد شیرازی 
برای شهروندان وجود دارد و پیمانکار نیز دو وسیله جدید را 
در شهربازی نصب کرده است. شاکری درباره راه اندازی پارک 
خطی بلوار پیامبراعظم )ص( نیز تصریح کرد: پیست دوچرخه 
سواری، غرفه های فروشگاهی و ایجاد فضای سبز برای این 
پارک در دستور کار قرار دارد که فاز به فاز به مرحله بهره برداری 
خواهد رسید. عربی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری نیز با بیان اینکه برای حل این موضوع باید نشستی 
با حضور سازمان های مربوطه برگزار شود، عنوان کرد: در این 
نشست ضمن بررسی نقش این سازمان ها، به مشکالت این 
حوزه پرداخته و نتیجه بهتری برای حوزه تفریحی و تفرجگاهی 

مرکز استان خواهد داشت.

آمادگی آوا  برای برگزاری نشست
پارک ها، فضاهای سبز ، اماکن ورزشی ، فرهنگی ، تفریحی و 
تفرجگاه ها از جمله مکان هایی است که خانواده ها را برای گذران 
اوقات فراغت جذب می کنند و متاسفانه مرکز استان با کمبود 
چنین اماکن تفریحی مواجه است. تاکنون چند بار به نبود مناطق 
گردشگری و تفریحی دربیرجند پرداخته شده اما هیچکدام کوچک 
ترین مشکلی را در این زمینه حل نکرده است.با توجه به تاکید 
استاندار و انتقاد شهروندان در این باره روزنامه آوا برای برگزاری 
نشستی با حضور مسئوالن مربوطه برای بررسی مشکالت و نقش 

هرکدام از این ادارات در موضوع ایجاد تفرجگاه آمادگی دارد.  

نت
نتر

س: ای
عک

درتابستان گرم  بیرجندکجا برویم؟

سفرهای فرمایشی از جیب مردم

روزنامه آوا سالم. تا دیروز به نشریه و رویکرد مردمی و 
منصفانه شما اعتقاد داشتم اما چند روز است که می بینم 
هر روز عکس از اعضای کمیسیون آموزش مجلس می 
زنید که به استان سفر کرده اند و در اظهارات فرمایشی 
یا افسوس خورده اند یا شعارهای بدون پشتوانه اجرایی 
داده اند  . با تمام احترامی که برایتان قایلم و مردم قاین 
نیز همینطورند اما واقعا نا امید شدیم .  به جد انتظار داریم 
که این چند خط را که برای مسوولین استان نگاشته ایم 
مندرج فرمائید : ضمن تشکر از نمایندگان محترم خواستم 
بپرسم در سال پایانی مجلس اعضای کمیسیون آموزش 
مجلس را به استان آورده اید که چه اتفاقی بیفتد ؟ آیا این 
ها اصال در مجلس بعدی به طور قطع هستند که بخواهند 
در زمان تصویب بودجه ها به آموزش استان کمک کنند 
؟ یا اصال چقدر از عمر نمایندگی شان مانده که بخواهند 
حتی قانونی به نفع استان تصویب کنند ؟ بعد هزینه های 
این سفر در حالی که برای یک قرون پرداخت در همین 
ادارات آموزشی اشک ما را در می آورند و از دانش آموزان 
محروم شهرستان ) قاین ( برای ثبت نام یا ارائه کارنامه به 
صورت غیر قانونی پول می گیرند از کجا تامین می شود 
؟ ما که سر انگشتی حساب کردیم بیش از 100 میلیون 
هزینه رفت و آمد و حضور این عزیزان در استان بود حداقل 
اندازه 50 میلیون بودجه به استان و 10 میلیون به شهر 
محرومی چون قاین خواهد آمد ؟ شما را به خدا قسم می 
دهم شما را به جان فرزندانتان قسم می دهم این بازی 
های سیاسی را در سال انتخابات به سر مردم نیاورید ؟ 
آیا مجلس خودش نظارتی ندارد که به اسم مردم و به 
اسم آموزش در روستاهای شهرستان دیدار مردمی قرار 
می دهند با آقای رئیس کمیسیون که ایشون قرار است 
در توسعه کدام پروژه آموزشی کمک کند ؟ باور کنید اینها 
حق الناس است و اگر خدا بگذرد مردم نخواهند گذشت ! 
مگر مجلس دیوان محاسباتی یا دستگاه نظارتی ندارد ؟ آیا 
فهمیدن پشت صحنه این اتفاقات خیلی سخت است ؟ 
آقای استاندار و آقای فرماندار شما کجا هستید که از بودجه 
بیت المال اینقدر هدررفت اموال مردم را رقم می زنند ؟ 
نماینده محترم ولی فقیه لطفا شما از رئیس مجلس برای 
این کارشان توضیح بخواهید ؟ چطور است مسوولین بودجه 
ای کشور به استان می آیند و حداقل ته سفرشان دو قرون 
برای شهر محرومی مثل قاین می ماند همه ما معترضیم 
که این سفرها بی نتیجه است اما این آقایان که فقط برای 
سخنرانی و بازدید آن هم در بازه ای از زمان که اگر نگوئیم 
تبلیغاتی است کامال فرمایشی و بی اثر است هیچ اعتراضی 
بر آنها وارد نیست ؟ روزنامه محترم آوا کاش بجای تصاویر 
تبلیغاتی این بزرگواران کمی به رسالت مردمی خود می 

پرداختی انشاا... که بتوانید جبران کنید. 
جمعی از فرهنگیان قاین

از میان نامه های رسیده

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

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۲۹۱۹ اجرایی آقای مهدی سیروسی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۶۰/۸۹۸/۲۰۱ ریال در حق آقای ظاهر اسکوگی و مبلغ ۲/۸۵۶/۲۴۰ ریال 
حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه ماشین ظرفشویی صنعتی اتوماتیک )که حسب نظر کارشناس مدلM1 - M3 و به ظرفیت شستشوی هزار بشقاب در ساعت 

می باشد. ابعاد دستگاه ۷۰×۶۰×۱۵۰سانتی متر بوده و دارای برق سه فاز می باشد. الکتروپمپ آب و سایر تجهیزات نصب شده بر روی دستگاه ساخت شرکت استیل جم می باشد( معرفی و توقیف و به مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ 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 این صورت 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. ضمنا آگهی مزایده 

از وبسایت دادگستری به آدرس Www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.

 مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تثبیت حدود پالک ۲۶۱۲- 
اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه آقای مهدی ریاسی به وکالت از طرف 
وراث محمد شفیع پور مالک ششدانگ پالک ۲۶۱۲ – اصلی بخش 
یک بیرجند درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک 
مذکور را نموده و حسب اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور 
وجود نداشته مراتب را به کلیه مالکین پالک فوق اعالم که در روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ساعت ۱۰ صبح در محل این واحد ثبتی 
یا محل وقوع ملک به آدرس مطهری ۳ – پالک ۳۰ حاضر گردند. 

ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

افزایش صبر

 مطمئن شوید که حرف هایتان 
را با شفافیت کامل بیان می کنید

وقتی فرد درخواست کننده پاسخ »منفی« مالیم شما 
را به عنوان پاسخ »مثبت« در نظر بگیرد، هیچ کس 
رضایتمند نخواهد شد. همچنین توضیحات خیلی 
طوالنی یا جزیی ممکن است به آن فرد القا کند که 
شما در حالت دفاعی قرار گرفته اید. پاسخ شما باید 
محکم و غیراحساسی باشد. به وضوح »نه« بگویید و 
سعی کنید حین گفتن آن لبخند بزنید. برای این که 
رهبر بودن خود در کسب و کار را نشان دهید، نیازی 
نیست که همیشه به دیگران پاسخ مثبت دهید.درواقع، 
اگر نگاهی به رهبران کسب و کاری دور و اطراف 
خود بیندازید، آنها از »نه« گفتن به موضوعات تکراری 
و رایج هراسی ندارند؛ حتی به همین خاطر اجر و قرب 

بیشتری به دست می آورند.

راه های  افزایش صبر در زندگی

داشتن صبر یکی از رازهای داشتن زندگی موفق و 
سرشار از شادی است. در این مقاله به شما  راه های  

برای افزایش صبر در زندگی پیشنهاد می کنیم.
 کارها و وظایف تان را تعدیل دهید: به محض این که 
وقت آزادی به دست آوردید، خودتان را ملزم کنید که 
فقط یک کار واحد را انجام دهید و برای آن از جان 
و دل مایه بگذارید. روانشناسان معتقدند که انجام 
همزمان چند کار، ما را عصبی و کم صبر می کند چون 
تقریبا همگی ما عادت داریم که بیشترین نتیجه را در 

کمترین زمان ممکن بگیریم! 
با تمام وجود به استقبال آینده بروید: اقتصاددانان معتقدند 
که بشر ذاتا با فرهنگ صرفه جویی بیگانه است و باز 
هم ذاتا تمایل به این دارد که داشته هایش را مصرف 
کند چون قادر نیست که خویش را در زمان آینده تصور 
کند. با این حال، استقبال از آینده و رفتن به قعر آن، به ما 
این امکان را می دهد تا کم کم صرفه جویی را بیاموزیم. 
شما می توانید این عادت را در موقعیت های دیگر نیز 
تعمیم دهید، به عنوان مثال وقتی با یکی از اطرافیان تان 
بحث می کنید، به عواقب این مشاجره نیز فکرخواهید 
کرد، یا زمانی  که وظایف کاری تان را به خوبی انجام 
می دهید، حتما به آینده کاری خویش می اندیشید. به این 
ترتیب دیگر ایستادن در صف یک سوپرمارکت برایتان 
آزاردهنده نخواهد بود. بنابراین همیشه و در تمام کارها 

نتیجه ارزشمند صبر را مدنظر داشته باشید.
سرگرمی هایی خالقانه برای خود دست و پا کنید: 

بافتنی، ساختن ماکت و یا ساختن پازل های بزرگ و 
پیچیده، همگی سرگرمی هایی مفید محسوب می شوند. 
تمام این فعالیت ها به مرور زمان به شما کمک می کند 
که صبر و استقامت را در خود تقویت کنید. یادتان باشد 
که اگر سرگرمی مورد عالقه خود را در زندگی بیابید، از 

انجام آن، حس خوب و نابی خواهید داشت.

ترب کوهی مفید برای
 سینوس ها و رفع عفونت

ترب کوهی از سطوح باالی سولفور برخوردار است 
که اثر آنتی بیوتیک ارائه می کند و به درمان عالئم 
عفونت سینوس کمک می کند. نگه داشتن ترب 

کوهی در دهان تا زمانی که عطر و طعم آن منتشر 
شود به از بین بردن مخاط در مسیرهای بینی کمک 

می کند.
ریشه ترب کوهی رنده شده بهترین گزینه برای این 
پاکسازی  به  شرایط است. همچنین  ترب کوهی 

مخاط در پشت گلو نیز کمک می کند

عوامل خطر ساز براي
 شکستگي لگن

دریافت ناکافی کلسیم از راه غذا، مصرف برخی از 
داروها که عوارض جانبی مانند سرگیجه یا ضعف 
دارند ممکن است موجب زمین خوردن و شکستگی 

در سالمندان شود. رژیم غذایی سالمندان باید حاوی 
مواد غذایی غنی از ویتامین ها، پروتئین و امالح به 
ویژه آهن و کلسیم باشد بنابراین مصرف شیر، پنیر، 
کشک و ماست برای تامین کلسیم ، گوشت، جگر و 
تخم مرغ برای تامین پروتئین ها و سبزی و میوه ها 

برای تامین ویتامین های مورد نیاز توصیه می شود .

 برای کاهش درد کمر
 روی یک توپ تنیس بنشنید

ورزش و تحرکات بدنی برای کاهش درد کمر مفید 
است. روی زمین بنشینید و توپ تنیس را در زیر یک 
باسن قرار دهید.به آرامی بدن خود را به سمت جلو و 

عقب بر روی توپ بچرخانید سپس توپ را در  منطقه 
زانو یا همان پا خم کنید و پا را روی زانو دیگر قرار 
دهید. برای حفظ تعادل، دست های خود را روی زمین 
قرار دهید. به مدت 2-1 دقیقه، سپس طرف دیگر این 
کار را تکرار کنید. ماساژ توپ تنیس همچنین  جریان 

خون را به سمت پایین کم می کند.

آلودگی هوا و گرما 
موجب واکنش  بدن می شود

سطوح آلودگی هوا به طور معمول در فصل تابستان 
افزایش می یابد که زنگ خطر را برای افراد مبتال به 
آسم به صدا در می آورد. در فصل تابستان پیش از 

این که خانه را ترک کنید بهتر است ابتدا کیفیت هوا را 
بررسی کنید و در صورت مواجهه با شرایط نامناسب تا 

حد امکان از حضور در فضای بیرون پرهیز کنید.
گرما یکی از شایع ترین محرک های میگرن است. با 
هر 9 درجه افزایش دما، موارد میگرن نیز افزایش یافته 

اند. برای کاهش خطر بدن خود را هیدراته نگه دارید.

جسم خارجی
 روی قرنیه

گاهی واقعا جسم خارجی وارد چشم می شود و باعث 
بروز ناراحتی و درد چشم می شود. ناراحتی ناشی از 
وجود جسم خارجی ممکن است خفیف یا شدید باشد 

و معموال زمانی که پلک می زنید بیشترین ناراحتی را 
ایجاد می کند، چرا که در زمان پلک زدن سطح پلک 
به سطح قرنیه کشیده می شود و جسم خارجی روی 
قرنیه حرکت می کند. تاری دید و حساسیت به نور نیز 
از پیامدهای دیگر این مشکل است. در این شرایط الزم 

است به چشم پزشک مراجعه کنید

در زمان دیدن عقرب افراد به دلیل ترس ممکن است رفتاری انجام دهند که نه تنها باعث دور شدن عقرب نشود بلکه 
باعث تحریک عقرب شده تا با قدرت بیشتری زهر خود را در بدن فرو برد.

پوشش پا از آنجا که اغلب عقرب زدگی در هنگام شب اتفاق می افتد و در بسیاری از روستاها کودکان پا برهنه در 
کوچه ها بازی می کنند، بهتر است همیشه به خصوص در شب هنگام خروج از منزل از کفش استفاده شود.

 استفاده از ابزار هنگام جابه جا کردن سنگ ها و خار و خاشاک: به دلیل پنهان شدن این جانور در  زیر سنگ 
ها و خاشاک، بررسی کفش هنگام پوشیدن آن، احتیاط در گرفتن پرندگانی که النه هایشان در دیوارها است، 
توسط کودکان در روستاها، بررسی وسایل در نقاط عقرب خیز از جمله دیگر نکات پیشگیری کننده از عقرب 

گزیدگی است.

فشار خون باال عللي ارثي و محیطي دارد و الزم است از دوران کودکي با اصالح شیوه زندگي و پیروي از رژیم غذایي 
سالم و فعالیت جسمي مداوم در جهت پیشگیري از آن اقدام شود. تاکید مي شود فشارخون همه افراد از 3 سالگي به 
بعد به طور دوره اي اندازه گیري شود. حتي فشار خون باال در حد خفیف نیز پرعارضه بوده و پیشگیري و کنترل آن 
باعث سالمتي و زندگي طوالني تر با کیفیت بهتر مي شود. در میان وعده ها و به عنوان تنقالت ، به جای مصرف 
 چیپس و پفک ، چوب شور و سایر تنقالت پرنمک ،  از مغزها )بادام ، پسته ، فندق ، گردو از نوع بو نداده وکم نمک ( ، 
ماست کم چرب، ذرت بدون نمک ، میوه ها و سبزي ها استفاده شود. از غالت، نان و ماکارونی تهیه شده از گندم 

کامل ) سبوس دار( به دلیل داشتن فیبر، ویتامین و امالح از جمله پتاسیم استفاده شود.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

تغذیه و فشار خون باالراهکارهای پیشگیری از عقرب زدگی

حضرت امام رضا علیه السالم شب جمعه یازدهم ذی القعده سال 
148 هجری در مدینه طّیبه به دنیا آمد. پدر بزرگوار آن حضرت 
امام هفتم موسی بن جعفر علیه السالم بود و مادر آن حضرت 

خانمی به نام نجمه بود. 
امامت از دیدگاه امام رضا علیه السالم: امام رضا علیه السالم 
در مسجد جامع َمرو، امامت، جایگاه امام و ابعاد وجودی حّجت خدا 
را به تفصیل شرح داد که به جمالتی از آن اشاره می شود: »امام، 
امین خداوند در زمین، حجت او بر بندگان، جانشین او در سرزمین 
ها، دعوت کننده به خدا و پاسدار حریم خداست. امام، از گناهان 
پاک و از عیب ها مبّراست. او به علم مخصوص و به بردباری 

شناخته شده است. امام، مایه نظام دین، بزرگی مسلمانان، خشم 
منافقان و تباهی کافران است. امام، یگانه دوران خویش است. 
کسی با او برابری نکند و دانشمندی هم سنگ او نباشد،نظیری 
برایش یافت نمی شود. هر فضیلتی بدون آنکه به دست آورد یا 
طلب کند، از طرف خداوند به او بخشیده شده است. خود امام 
رضا )ع( در مورد دانش بیکران حضرتش و برتری بر اندیشمندان 
و متفّکرین علوم مختلف می فرمایند: »زمانی من در مسجدالنبی 
می نشستم در آن موقع دانشمندان زیادی در مدینه بودند، هرگاه 
یکی از آن ها در پاسخ پرسشی عاجز می گشت و دیگران هم 
نمی توانستند از عهده جواب برآیند، همگی به من اشاره می 

 کردند و مشکل را مطرح می کردند و من پاسخ همه آن ها را 
می دادم.« مرحوم شیخ صدوق می گوید: »مأمون در هر جا که 
احتمال می داد دانشمندی باشد و توانایی مناظره و مباحثه با امام 
رضا )ع( را داشته باشد به مجلس خویش دعوت می کرد و او را با 

امام هشتم )ع( وارد بحث می نمود. 
و  او،  عقل   دوست  هرکس   )ع(:  امام رضا  از سخنان  برخی 
دشمنش  جهل  اوست . پیوند خویشاوندی  را برقرار کنید گرچه  
از  پیوند خویشاوندی ، خودداری   بهترین   و  باشد  آبی   با جرعه  
آزار خویشاوندان  است . بعد از انجام  واجبات ، کاری  بهتر از ایجاد 

خوشحالی  برای  مؤمن ، نزد خداوند بزرگ  نیست .

میالد ستاره هشتم آسمان  والیت  و امامت فرخنده باد

آیه روز

ای مردم نعمت  خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی 
دهد خدایی جز او نیست پس چگونه ]از حق[ انحراف می  یابید. )سوره فاطر/ آیه 3(

سخن روز

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف کوچکی 
که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید. )مارک تواین(
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و مرز میان آسیا و اروپا محسوب 
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از  یکی  فارس-  استان  شهرهای 
پولی  اقتصاد دانان  برجسته ترین 
نزدیک  مذهبی  شهر   -3 جهان 
تهران - از درندگان - خانه بزرگ 
- تاکید شده 4- مناجات - درجات 
- خالص 5- گوساله ای که برای 
رها  استفاده می شود -  کار شخم 
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- ضمیر مفعولی 6- الفت- اضافی  
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ورود به سینما تماشاخانه و اتوبوس 
- زمینه - از محصوالت صادراتی 
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به یک شاگرد و استادکار
 جهت گچ کاری نیازمندیم.

0۹215۷3۹۹26

32435686 - 0۹36523۷014-0۹15۷063220 - خسروی

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

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

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

0۹151602018

به یک راننده غلطک، تریلی ، 
مایلر و قیرپاش جهت کار در 

شرکت راهسازی با حقوق عالی 
و بیمه نیازمندیم.
0۹155623441

استخدام نیروی آقا و خانم مجرب جهت کار 
در آشپزخانه فست فود ایتالیایی و دو نفر 
نیروی سالن دار خانم با روابط عمومی باال 

جهت گرفتن سفارشات  مشتری.
056-3244۷۷۷1 -0۹153613303  

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 
6۹3 د ۹۷ ایران 32 به نام حسین قاسم لو 

به شماره ملی 065015۷656 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

پروانه اشتغال به کار تجربی به تاریخ صدور 
1385/6/2۹ به نام نوراحمد آذری به شماره ملی

 523۹۷22086 و شماره پروانه اشتغال 63۹03061 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند نفر کارگر ساده جهت 
کار در کارگاه درب و پنجره 

سازی با شرایط بیمه و حقوق 
مکفی  نیازمندیم.
0۹155624۷84
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

۲۳۸۳کالسدرسخراسانجنوبیمختلطبرگزارمیشود

دربازدیدمعاونحقوقیوامورمجلسوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریازدهکدهگیاهانداروییمطرحشد:

 رویت دو یوزپلنگ ایرانی 
در طبس ازآغاز سال

کاوش-دو یوزپلنگ ایرانی از ابتدای سال در طبس 
مشاهده شده است.رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
طبس گفت: به صورت مستند امسال دو یوز پلنگ 
ایرانی در زیستگاه حیات وحش نایبندان طبس مشاهده 
شد در یک مورد نیز یکی از اهالی محلی بیان کرده 
است که یک یوز را به همراه توله اش دیده است.حاتمی 
افزود: مشاهده و آمارگیری از این گونه حیوانی بسیار 
سخت است چرا که همواره در مسیر پناهگاه نایبندان 
طبس تا پناهگاه راور استان کرمان در حال حرکت 
است. آرامنش مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبي سال 96 در مصاحبه با ایرنا در سال 96 گفته 
بود: این استان با وجود پناهگاه حیات وحش نایبندان 
با یک میلیون و 500 هزار هکتار مساحت بزرگترین 
زیستگاه یوز پلنگ ایراني است و براساس اطالعات 
استان  یوزپلنگ در  آمده، وجود 10 قالده  به دست 
دور از انتظار نیست. گفتنی است در اواخر سال 60 با 
مشاهده یوزپلنگ در منطقه ناي بندان طبس با انجام 
بررسي هاي الزم، حفاظت از گونه ارزشمند یوزپلنگ 
در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار گرفت و 
سرانجام به مطرح شدن اولین فاز حفاظت بین المللي 
یوز پلنگ آسیایي در سال 1375 انجامید. بیش از 40 
سال است که براي حفاظت یوزآسیایي در کشورهاي 
آسیایي فقط در کشور ما به بقاي خود ادامه داده و این 
افتخار ما ایرانیان است که  حافظان آخرین بازمانده هاي 
یوزپلنگ آسیایي یا یوزپلنگ ایراني در جهان هستند.  
با این حال  اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان در جدیدترین مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته 
است در زمان حاضر 10 گونه جانوری در معرض خطر 
در خراسان جنوبی داریم که  نام یوزپلنگ   نیز در این 
بین دیده می شودکه در مورد یوزپلنگ وضع بحرانی تر 
است و تالش های دو دهه منجر به این نشده که این 
حیوان ارزشمند را حتی از خطر انقراض دو رکنیم و 
در حقیقت در لبه پرتگاه بوده و نجات آن به مرز غیر 
ممکنی رسیده است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

کاری - مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی 
گفت: اعزام زائران خراسان جنوبی به سرزمین وحی 
از طریق فرودگاه بیرجند 25 الی 29 تیر  انجام می 
شود. هادی سالمی با بیان اینکه  در این مدت 2 
هزار و 496  زائر در قالب 17 کاروان با انجام 10 
سورتی پرواز برای انجام مناسک حج به عربستان 
منتقل خواهند شد، افزود: تمام زائران  مدینه قبل 
می باشند. وی خاطر نشان کرد:  با توجه به موقعیت 
خاص سیاسی و اجتماعی و حساسیت هایی که 
مجموعه حاکمیت نظام نسبت به انجام عملیات 
حج دارند همانند دو سال گذشته همه تالش خود را  

برای  انجام مناسب  این رویداد سیاسی-عبادی به 
کار خواهیم گرفت.. وی افزود: با برنامه ریزی های 
انجام شده، تمام عوامل فرودگاهی آمادگی مواجهه و 
رویارویی با بروز تاخیرهای پروازی و هرگونه رخداد 
غیر منتظره را دارند.سالمی با اشاره به اینکه  برنامه 
ریزی های اداره کل فرودگاه ها از چند ماه قبل برای 
انجام هرچه بهتر پروازهای حج آغاز  شده، ادامه داد:  
در همین راستا بررسی دستگاه های کمک ناوبری، 
سیستم های بازرسی، تجهیزات فنی و تاسیسات 
انجام شده است.وی  تاکید کرد: همه سیستم های 
فرودگاه کامال عملیاتی بوده و تمام واحدها و ادارات 

مرتبط با عملیات حج از جمله مدیریت ترمینال، اداره 
فنی ، مهندسی و تاسیسات، مراقبت پرواز، ایمنی و 
آتش نشانی، الکترونیک و مخابرات هواپیمایی و غیره 
برای ارایه خدمت رسانی به پروازهای بیت ا... الحرام 
آمادگی دارند.وی با اشاره به اینکه  اولین کاروان 
حجاج ساعت 05:35 سه شنبه 25 تیر سال جاری 
راهی سرزمین وحی خواهندشد، یادآور شد:  در  این 
5 روز فرودگاه بیرجند  24 ساعته آماده خدمت رسانی 
به زائران و مسافران خواهد بود.  وی با بیان اینکه  
زائران  خراسان جنوبی توسط هواپیماهای ایرباس 
300 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به 

سرزمین وحی  می روند، بیان کرد: عالوه بر زائران 
استان، یک کاروان از خراسان رضوی نیز از فرودگاه 
بیرجند به سرزمین وحی اعزام خواهد شد.مدیر کل 
فرودگاه ها  عنوان کرد: سالن چند منظوره فرودگاه 
بیرجند برای  دریافت بار غیر همراه زائران  با فراهم 
نمودن تجهیزات بازرسی آماده گردیده و عملیات 
دریافت بار غیر همراه حجاج توسط اداره کل پست 

آغاز و با برنامه ریزی انجام شده است.
وی عنوان کرد تمام چمدان های زائران قبل از شروع 
امور  انجام  از  پروازها تحویل فرودگاه شده و پس 
بازرسی توسط عوامل پلیس و گمرک برای  تحویل 

به شرکت هواپیمایی ایران ایر ارسال خواهند شد تا 
وقت پرواز بتوانیم بهترین مدیریت زمان را انجام دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان 
مشکالت  از  مختلط  درسی  کالس های  اینکه 
آموزش وپرورش استان است گفت: دو هزار و 3۸3 
کالس درس مختلط در خراسان جنوبی وجود دارد 
که نیازمند همراهی والدین است.به گزارش تسنیم، 
خراسان جنوبی با دارا بودن دومین مدرسه در ایران و 
پنج پدر علوم گوناگون و چهره های ماندگار در عرصه 
علم و تعلیم و تربیت سابقه زیادی دارد اما چند سالی 
است با افزایش جمعیت در شهرک های اقماری مرکز 
استان پازل مدارس تخریبی، کمبود فضای آموزشی، 
کمبود معلم، کالس های کانکسی مشکالت تعلیم 
تربیت استان کامل تر شده است. مدیرکل آموزش و 

پرورش اظهار کرد: مشکل کالس های درس مختلط 
در خراسان جنوبی از جمله مشکالتی است که کمبود 

فضای آموزشی علت ان نیست بلکه مشکل ما در 
موضوع کالس های مختلط وجود دانش آموزان کم 

در روستاها، مخالفت والدین از هدایت دانش اموز به 
روستای دیگر برای استفاده از فضای خوابگاه است.
واقعی افزود: در  خراسان جنوبی دوهزار و 3۸3 کالس 
درس مختلط داریم که از این تعداد یک هزار و ۸3۸ 
کالس در دوره ابتدایی، 362 کالس در دوره متوسطه 
اول و 1۸3کالس در مدارس استثنایی است هرچند 
امارهر کالس نباید زیر 15 نفر باشد و در کالس هایی 
که زیر 15 نفر جمعیت  است مجبور به برگزاری 

کالس درس مختلط هستیم.
وی اظهار  کرد: بارها از والدین دانش آموزان در 
روستاهای مختلط تقاضا کردیم فرزندان خود را در 
روستاهای همجوار ببرند تا ظرفیت خوابگاه ها هم 

تکمیل شود اما با مقاومت خانواده ها مواجه شدیم 
حتی خانواده ها می گویند اگر قرار باشد فرزندمان 
برای تحصیل به روستای مجاور برود حق ادامه 
و  آموزش  مقاومت ها  این  با  و  ندارند  تحصیل 
پرورش چاره ای جز برگزاری کالس های مختلط 
هدایت  را  مختلط  کالس های  راهکار  ندارد.وی 
دانش آموز نقاط روستایی به خوابگاه های شبانه 
دانش  اگر  حاضریم  داد:  ادامه  و  دانست  روزی 
ایاب  بروند هزینه  به مدارس شبانه روزی  اموزان 
تشکیل  مختلط  کالس  تا  بپردازیم  را  ذهاب  و 
نشود هرچند این موضوع شامل روستاهای همه 

شهرستان های استان است.
ورزشی

حوادث

خراسان جنوبی؛ در پله دوم تولید کاشی و سرامیک کشور

ایسنا-رئیس سازمان صنعت، معدن از تولید 21 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال و کسب رتبه دوم تولید کاشی و سرامیک کشور در استان خبر داد. داود شهرکی گفت: با توجه به 
وجود انواع مواد معدنی شاخص در استان و به خصوص ذخایر ارزشمند مواد معدنی کائولن، فلدسفات و دولومیت، ظرفیت مناسبی برای استقرار واحدهای تولید کاشی و سرامیک در خراسان 

جنوبی ایجاد شده است. وی افزود: در خراسان جنوبی چهار واحد کاشی و سرامیک با ظرفیت تولید سالیانه 24 میلیون متر مربع و اشتغال مستقیم بیش از هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

*معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
نمایندگی اتحادیه ناشران به زودی در خراسان جنوبی راه 
اندازی می شود تا ناشران استان مستقیم کاغذ مورد نیاز 

خود را دریافت کنند.
*خدام حرم امام رضا )ع(  روز گذشته مهمان شهرستان 

نهبندان کویرنشینان جنوبی ترین شهر   استان شدند.
محدوده  شناسایی 190  از  سازمان صمت  *رئیس 
امیدبخش معدنی  خبر داد و گفت: تیم ها و اکیپ های 
محدوده های  در  شهریور  تا  تیر  اول  از  صحرایی 

امیدبخش خراسان جنوبی مستقر هستند.
*توزیع و مصرف واکسنهای طیور در سامانه دامپزشکی 

خراسان جنوبی پایش می شود.
*سایت ارتقاء تلفن همراه روستای خور شهرستان 
خوسف با اعتبار 700 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

*توده یک کیلویی بدون آسیب به سایر قسمتهای 
بیمارستان شهید مصطفی خمینی    در  بدن  حیاتی 

طبس از بدن بیمار خارج شد.

بامداد۲5تیرآغازاعزامزائرانحجتمتع

خبری تلخ اما واقعی!

گرمای باالی ۴۰ درجه در ۱۰ ایستگاه

روز  کرد:  بیان  هواشناسی  مدیرکل  مقدم-  دادرس 
دوشنبه و سه شنبه هفته جاری قدری از شدت گرما 
در منطقه کاسته خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین 
اختالف فشار در منطقه شرق کشور سبب وزش باد های 
شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان می 
شود. خندان رو یادآور شد:در ساعات گذشته 10 ایستگاه 
هواشناسی گرمای باالی 40 درجه را گزارش کردند.
وی، بیرجند و قاین با کمینه دمایی 20 درجه سلسیوس 
را خنکترین شهرهای استان طی 24 ساعت گذشته 
اعالم و گفت: ایستگاه دهسلم نهبندان نیز با ثبت دمای 
47 درجه باالی صفر گرمترین نقطه استان  بوده است.

 تخفیف ۲۰ درصدی
 عوارض ساختمان در بیرجند

شهرداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  غالمی-معاون 
بیرجند از تخفیف 20 درصدی عوارض ساختمانی در 
راستای رونق تولید ملی خبر داد.بهدانی در بازدید از 
کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: به پیشنهاد شهرداری 
و تصویب شورای اسالمی شهر بیرجند، مودیانی که 
عوارض ساختمانی خود را در بازه های زمانی 25 تیر 
لغایت 31 شهریور و 20 دی لغایت 20 اسفند نقدی 
پرداخت کنند از تخفیف 20 درصدی برخوردار می شوند. 
وی از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض، 
شهرداری را در ارائه خدمات هرچه بهتر در حوزه های 
گوناگون مدیریت شهری از جمله آسفالت معابر، جمع 
آوری پسماند، نگهداری و توسعه فضای سبز و اجرای 

پروژه های مختلف عمرانی یاری کنند.
زمین لرزه 3/۲ ریشتری در سربیشه

زمین لرزه ای به بزرگی 3/2 ریشتر سربیشه را لرزاند.
به گزارش صدا و سیما ، این زمین لرزه ساعت 6:04 
صبح دیروز درعمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.گزارشی 

از خسارات احتمالی نرسیده است.

خام فروشی ۱۰۰درصد تولید  آنغوزه 

مهر-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به آغاز 
برداشت آنغوزه در استان گفت: پیش بینی می شود در 
سال جاری بیش از 50 تن محصول آنغوزه در استان 
برداشت شود.نصرآبادی صبح شنبه در نشست خبری با 
اذعان به اینکه محصول آنغوزه در داخل کشور مصرف 
بسیار کمی دارد، ادامه داد: تقریبا تمام محصول جمع 
آوری شده خام از کشور خارج می شود.وی اظهارکرد: 
حدود 100 هزار هکتار سطح رویشگاه های آنغوزه 
در استان است. که ارزش ریالی هر کیلوگرم آنغوزه 
شیرین  میانگین یک میلیون تومان است.وی با اشاره 
به اینکه بیشترین سطح رویش این گیاه را به ترتیب در 
شهرستان های طبس و بشرویه داریم، افزود: برداشت 
این گیاه از مراتع استان باید با داشتن مجوز از منابع 
طبیعی انجام شود. وی تعداد بهره برداران این محصول 
در استان را 595 نفر اعالم کرد و گفت: برداشت آنغوزه 
از ابتدای تیر در استان آغاز شده و تا پایان شهریورادامه 
دارد.به گفته وی به بهره برداران این گیاه برای برداشت 

بین 3 تا 5 سال مجوز داده می شود.

 استان  پایلوت اجرای 
طرح پرداخت یارانه دستمزد

طرح  اجرای  پایلوت  جنوبی  خراسان  صداوسیما- 
پرداخت یارانه دستمزد شد.مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: برای حمایت از مناطق غیر برخوردار 
از اشتغال دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد با اولویت 
مناطق کم برخوردار و مناطق غیر برخوردار از اشتغال 
ابالغ شد.رکنی افزود: در مرحله اول، شهرستانهای کم 
برخوردار از اشتغال در ۸ منتخب دارای نرخ بیکاری 
باالتر از میانگین استانی امسال مشمول این طرح 
که   است  وجهی  دستمزد  یارانه  گفت:  هستند.وی 
ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی، 
به افراد بیکار بین 20 تا 35 سال که فاقد سابقه پرداخت 
بیمه برای مدت سه ماه یا بیشتر باشند، به عنوان یارانه، 
به کارفرما پرداخت می شود.رکنی افزود: این طرح 
همچنین برای فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی 
از آخرین مدرک تحصیلی،  اجرا می شود که بعد 
بیش از سه ماه سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی 
نداشته و حداقل 6 ماه از تاریخ اخذ آخرین مدرک 
تحصیلی وی گذشته باشد.  وی  گفت: شهرستانهای 
توسعه  ششم  برنامه  اجرای  طول  در  استان  مرکز 
اقتصادی کشور مشمول اجرای برنامه یارانه دستمزد 
نیستند.وی افزود: طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به 
ازاء هر نیروی کار شغل اولی با تایید دستگاه هماهنگ 
کننده تا سقف 12 ماه است.رکنی گفت: در این طرح 
معادل 30درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 

کار  به کارفرما  پرداخت می شود.

گروه خبر- امسال  3 میلیارد و 700 میلیون تومان 
جمع آوری زکات در خراسان جنوبی پیش بینی شد که 
تاکنون 44 درصد آن معادل یک میلیارد و 660 میلیون 
تومان تحقق یافته است. نماینده ولی فقیه روز شنبه در 
دیدار با اعضای شورای زکات گفت: ارایه گزارش های 
شفاف به مردم از موضوع  زکات اثر ترویجی دارد و 
باعث تشویق بیشتر به انجام این فریضه می شود. 
عبادی روز شنبه در دیدار با اعضای شورای زکات 
افزود: با این شفاف سازی ها افرادی که زکات پرداخت 
می کنند و کسانی که بالقوه بعداً تصمیم دارند زکات 
پرداخت کنند تشویق خواهند شد.وی با بیان اینکه 
دزدی های اقتصادی نیز سوغات فرهنگ غرب است 
گفت: احیای مساله زکات با انگیزه های مردمی فقط به 
نفع فقیر نیست بلکه افراد غنی نیز از اثرهای معنوی آن 
بهره مند می شوند.وی با ابراز خرسندی از زنده بودن 
این سنت در خراسان جنوبی ادامه داد: گذشت و انفاق 

آثار وضعی دارد  که نامرئی بوده و انسان متوجه آن 
نمی شود اما اثر آن را در زندگی می تواند مشاهده کند.

 بیش از ۱.۵ میلیارد تومان 
زکات درخراسان جنوبی جمع آوری شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( همچنین 
گفت: تعهد خراسان جنوبی برای جمع آوری زکات 

در سال گذشته 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بود 
اما سه میلیارد و 106 میلیون تومان محقق شد 

که این رقم رشد 124 درصدی را نشان می دهد.
با  خوبی  تعامل  تاکنون  کرد:  اظهار  آبادی  سلم 
دستگاه های اجرایی برقرار و در آمران زکات استان 
بر اساس  بیان کرد:  ایجاد شده است.وی  تحول 

قانون 60 درصد زکات جمع آوری شده در زمینه 
پروژه های  برای  درصد   40 و  محرومیت زدایی 
عمرانی عام المنفعه هزینه می شود، اما سال گذشته 
با توجه به وضع استان ۸2 درصد زکات های جمع 
آوری شده برای محرومان هزینه شد. وی اضافه 
کرد: در قالب طرح شجره طیبه نیز تاکنون هشت 
برای  آن  درآمد  و  شده  پالک کوبی  درخت  هزار 
محرومان هزینه می شود. وی ادامه داد: علیرغم 
تبلیغات مسموم دشمنان اما مردم استان در بُعد 
اقتصادی و مالی به محرومان کمک های خوبی 

کرده اند که قابل تقدیر است.

۲۰ برنامه زکات در صدا و سیما تولید شد
مدیرکل صدا و سیما هم گفت: زکات از موضوعات 
در دستور کار برنامه سازان صدا و سیماست و در سه 
ماه نخست امسال 20 برنامه با این موضوع تولید 

و پخش شده است.
 آیینه دار رافزود: امسال 14 برنامه مستند در قالب 
گزارش از روستاها با عنوان »زکات برکت زندگی« 
تهیه شده است.وی از تولید و پخش ۸0 برنامه 
رادیویی با 162 دقیقه زمان در زمینه زکات خبر 
داد و گفت: در بخش خبر نیز 9 خبر مکتوب و 
35 دقیقه گزارش تولید که بخشی از آن از شبکه 

سراسری نیز پخش شده است.
باید  نیز گفت:  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  کشاورزان  برای  زکات  محاسبه  دوره های 
روستاییان برگزار شود و مسئوالن هم به مردم 
زکات  کرد  هزینه  حوزه  در  شفاف  گزارش های 
ارائه دهند.حجت االسالم رضایی افزود: مبلغان و 
روحانیان استان در حوزه ترویج فرهنگ پرداخت 
زکات پای کار هستند و کمتر جلسه ای بوده که 

در این حوزه توجیه نشده باشند.

تحقق۴۴درصدیجمعآوریزکاتدراستان

غالمی- رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی 
جنوبی  خراسان  دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه 
استانهای  توسط  که  دانست  ملی  ای  پروژه  را 
با اشاره به  دیگرالگوبرداری  شده است. صادقی 

اینکه این طرح برای حداقل 100 نفر اشتغال زایی 
مستقیم و برای 200 نفر اشتغال زایی غیرمستقیم 
مجتمع  فعالیت های  شد:  یادآور  داشت،  خواهد 
بردن سطح  باال  برای  دارویی  گیاهان  تحقیقات 

آگاهی کشاورزان و روستاییان بسیار موثر است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات 
مجتمع  دستاوردهای  گفت:  هم  فناوری   و 
نشان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  تحقیقاتی 
تعلیماتی است که در دانشگاه ها  دهنده خروجی 
انجام می گیرد و جامعه به این نوع پژوهش ها نیاز 
دارد.سیمایی صراف، در بازدید از دهکده گیاهان 
خرسندی  ابراز  با  استان  جهاددانشگاهی  دارویی 
از فعالیت های این مجتمع تحقیقاتی، اظهار کرد: 
در بازدید از این مجتمع شاهد خالقیت و نوآوری 
محققان بودیم. وی افزود: در این مجتمع با وجود 
تعداد کم پژوهشگران شاهد دستاوردهای بزرگ 
بودیم که امیدواریم این تحقیقات بیش از پیش 
امور  و  حقوقی  معاون  شود.  شناخته  جامعه  در 
بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مجلس 

پژوهش  در گرو  پیشرفت کشور  و  توسعه  اینکه 
است، تصریح کرد: کشور در بخش آموزش به حد 
قابل قبولی رسیده است اما هنوز پژوهش در نیمه 
راه است و باید بیشتر به آن توجه شود. وی گفت: 
دستاوردهای این مجتمع تحقیقاتی نشان دهنده 
انجام  دانشگاه ها  در  که  است  تعلیماتی  خروجی 

می گیرد و جامعه به این نوع پژوهش ها نیاز دارد.
همایش  برگزاری  به  اشاره  با  صراف  سیمایی 
همت  به  که  امسال  شهریور  در  عناب  ملی 
جهاددانشگاهی برگزار می شود، افزود: این همایش 
تحقیقات  مجتمع  تر  قوی  و  بیشتر  معرفی  به 
گیاهان دارویی کمک خواهد کرد. وی ادامه داد: 
وزارت علوم به سهم خود به این امر توجه کرده 
که تحقیقات دانشگاهی باید در شکل کاال، خدمات 

و محصول به جامعه عرضه شود.    

دهکده گیاهان دارویی پروژه ملی است 
دهکده ای با پژوهش های کاربردی

جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر   
دانشگاهی نیز در این بازدید گفت: خراسان جنوبی 
تولیدکننده انحصاری عناب در ایران است.وی با بیان 
اینکه عناب تازه و خشک، به عنوان میوه و خشکبار 
همچنین به عنوان گیاه دارویی قابلیت مصرف دارد، 
افزود: چین کشور پیشرو در تولید فرآورده های میوه 
عناب است که بیش از 30 محصول از فرآورده های 
عناب را وارد بازارهای داخلی و بین المللی کرده  است.

پویان بیان کرد: خراسان جنوبی تاکنون بهره برداری 
راهبردی  این محصول  از  توجهی  قابل  اقتصادی 
منطقه نداشته و میوه عناب به صورت فله  ای بدون 
برند بیشتر به کشورهای همسایه صادر می شود، که 
این امر نیز غالباً از مبادی غیر رسمی  انجام می پذیرد.

الگوبرداریسایراستانهاازدهکدهگیاهانداروییخراسانجنوبی

 درخشش معلوالن استان
  در جشنواره کشوری

چهاردهمین  در  استان  معلوالن  از  نفر   2 - ایرنا   
جشنواره ورزشی معلوالن کشور به مقام قهرمانی و 
نایب قهرمانی دست یافتند. مدیرکل بهزیستی گفت: 
چهاردهمین جشنواره ورزشی معلوالن 15 تا 21 تیر 
در 2 گروه آقایان و بانوان به میزبانی بابلسر و تنکابن 
در استان مازندان برگزار شد. عرب نژاد افزود: 25 نفر 
اعزام  جشنواره  این  به  استان  معلول  ورزشکاران  از 
شدند که در رشته ویلچررانی، غالمرضا داری توانخواه 
جسمی حرکتی خراسان جنوبی مقام نخست را با مدال 
طال کسب کرد.وی بیان کرد: زهرا علی آبادی نیز در 
رشته تنیس روی میز به مقام نایب قهرمانی و مدال 
نقره دست یافت.امسال چهاردهمین جشنواره ورزشی 
معلوالن کشور در 3 گروه شامل ناشنوایان، نابینایان 
و معلوالن جسمی و حرکتی در رشته های شطرنج، 
آمادگی جسمانی، دوصحرانوردی، تنیس روی میز، 

فوتبال دستی و ویلچررانی برگزار شد.
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آگهی تغییرات شرکت بهساز محیط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 803 و شناسه ملی 10360025398 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سید عبدالجواد طالبی به شماره ملی 0651486785 و آقای 
علی حاجی زاده به شماره ملی 0889787964 و آقای حسین افشار نسب به شماره ملی 0640130631 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم سیده سیمین حسینی به شماره ملی 5239971951 به عنوان بازرس اصلی و خانم 

فاطمه خزاعی به شماره ملی 0651874394 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )327098(

آگهی تغییرات شرکت بهساز محیط بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 803 و شناسه ملی 10360025398 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی حاجی زاده به شماره ملی 0889787964 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سید عبدالجواد طالبی به شماره ملی 0651486785 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین 
افشار نسب به شماره ملی 0640130631 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید عبدالجواد طالبی )مدیرعامل( به همراه 

مهرشرکت  معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )327100(

آگهی تغییرات شرکت ایجاد لبنیات قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1371 و شناسه ملی 10360030894 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی 
)سهامی عام( به شماره ثبت 5529 و شناسه ملی 14006673826 با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی 0941852814 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور )سهامی خاص( به شماره ثبت 25509 و شناسه ملی 10380409301 
با نمایندگی آقای روح اله ندائی به شماره ملی 0859346242به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهاء الدین شهرستانی به 
شماره ملی 4722810664 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمد رضا دهقان به شماره 
ملی 0859632804 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و 
سفته با امضای ثابت آقای محمد رضا دهقان )مدیرعامل( و آقای مهدی ساقی به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی 
اقلیم خراسان جنوبی )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است و نامه عادی و اداری با امضای آقای محمد رضا دهقان 

)مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )355186(

آگهی تغییرات شرکت معیار فن آوران قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 64221 و شناسه ملی 14005259929 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/05/27 و نامه شماره 10098/3/14/3 - 97 مورخ 1397/7/9 اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم فیاض به شماره 
ملی0630182035 - خانم فرشته فخرائیان به شماره ملی0653233485 - خانم طوبا عدالت خواه به شماره ملی 0651674379 برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای حسن چرم پیشه به شماره ملی 0651644216 به عنوان بازرس اصلی ، خانم مهدیه سارائی دوست 

به شماره ملی 3622133023 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )310171(

آگهی تغییرات شرکت معیار فن آوران قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 64221 و شناسه ملی 14005259929 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/27 و نامه شماره 10099/3/14/3 - 97 مورخ 1397/7/9 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم فیاض به شماره ملی0630182035 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم طوبا 
عدالت خواه به شماره ملی 0651674379 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم فرشته فخرائیان به شماره ملی0653233485 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و 

همچنین اوراق عادی و اداری با امضای خانم مریم فیاض )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )310169(

انجام کلیه مصنوعات چوبی 
 Decoart056 :اینستاگرام
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غفاری: اصالح طلبان به اشتباهات 
خود اقرار کنند

سیاسی  فعاالن  از  غفاری  هادی  حجت االسالم 
به  به صراحت  اصالح طلبان  اگر  گفت:  اصالح طلب 
اشتباهات گذشته خود اقرار کنند مردم عذر آنها را خواهند 

پذیرفت و در آینده دوباره از آنها حمایت خواهند کرد.

باید هر کاری بکنیم
 که ترامپ انتخاب نشود

ترامپ  سیاست های  به  اشاره  با  ترکان«  »اکبر 
علیه ایران و مدیریت رفتار و شیوه مواجهه با وی، 
اظهار کرد: ترامپ جزو رؤسای جمهوری است که 
می خواهد ۲ دوره ای باشد، اهمیت دارد که بدانیم اگر 
ترامپ در دور دوم هم به رئیس جمهوری انتخاب 
می زند  ما ضربه  به  محابا  بی  نگرانی،  بدون  شود 
بنابراین باید هر کاری بکنیم که ترامپ انتخاب نشود.

بین دولتی ها و اصالحات
 فاصله افتاده است

علی صوفی درباره ائتالف حامیان دولت در قالب 
آنها  با اصالح طلبان گفت:  اعتدال و توسعه  حزب 
قطعا با ما وارد گفتگو می شوند، اما شرایط گفتگو 
با حامیان دولت مثل سال ۹۴ نیست. بین حامیان 
دولت و اصالح طلبان به دلیل انشقاق در لیست امید 
فاصله افتاده است که البته بعضی از اعضای دولت 
داشتند. نقش  انشقاق  این  آمدن  وجود  به  در  نیز 

محمود صادقی: به ظریف 
گفتم »با چاه درد دل کن«

محمود صادقی نماینده مجلس گفت: شاید مصلحت 
نباشد که این موضوع را باز کنم، اما زمانی با دکتر 
ظریف یک گفتگوی خصوصی داشتیم، ایشان به 
قدری به دلیل کارشکنی ها و چوب الی چرخ برجام 
گذاشتن ها، درد دل داشتند که به  ایشان گفتم باید 

یک چاهی را پیدا کنید و با آن درد دل کنید.

پیام های پشت پرده دشمنان به ایران

انقالب  و  نظام  دشمنان  امروز  گفت:  کشور  وزیر 
اسالمی پیام های مختلفی را می فرستند که ایران 
انجام دهد که به زعم  اقداماتی  در شرایط کنونی 

خودشان آبرویشان در دنیا حفظ شود.

کنگره ترمز حماقت ترامپ را کشید

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که 
خواستار محدود کردن اختیارات رئیس جمهور آمریکا 
برای آغاز جنگ با ایران بدون مشورت با کنگره است.

بیانیه 150 چهره  اصالح طلب
 درباره پرونده خاتمی

سعید  جمله  از  اصالح طلب  چهره    150 از  بیش 
حجاریان، علی تاجرنیا، عبدا... ناصری،  شهیندخت 
موالوردی با امضای بیانیه ای از روند رسیدگی به 
پرونده محمدرضا خاتمی در قوه قضائیه انتقاد کردند.

خطری یارانه بگیران پولدار
 را تهدید نمی کند!

ایسنا- بار دیگر دولت موظف به حذف دهک های 
باالی درآمدی از جمع یارانه بگیران است و آئین نامه 
آن را نیز تصویب کرده ولی همانگونه که سال های 
قبل اجرا نشد، تضمینی برای عملی شدن این مهم 
وجود ندارد و این را ثروتمندان یارانه بگیر با توجه به 
تجربه سال های گذشته به خوبی می دانند و احساس 

خطری نمی کنند.

اعالم قیمت جدید گوشت مرغ 
در انتظار سازمان حمایت

ایسنا- مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از خرید 
گوشت مرغ منجمد از مرغداران با نرخ های جدید 
اعالم شده خبر داد و گفت: قیمت تمام شده گوشت 
مرغ از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و 
پس از نهایی شدن محاسبات مورد نظر، نرخ جدید 

برای تصویب و ابالغ به ستاد تنظیم بازار می رود.

خلق اولین ارز رمز بومی
 با موافقت بانک مرکزی

و  نوآوری  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نایب  مهر- 
تحول دیجیتال با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک 
بر ممنوعیت  انتشار اعالمیه ای مبنی  مرکزی در 
فعالیت در حوزه ارز رمزها، از رونمایی از یک ارز رمز 

بومی با مجوز بانک مرکزی خبر داد.

بدعهدی کره ای ها
 کار دست بازار لوازم خانگی داد

با  لوازم خانگی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  ایسنا- 
بیان اینکه کره ای ها در تأمین مواد اولیه کارخانه های 
تولیدی در ایران بدعهدی کرده اند، گفت: ممنوعیت 
واردات، حجم قاچاق و تقلب محصوالت را افزایش 
داد و بارها دیده شده محصوالت  بنام ایرانی با برند 
و لوگو محصوالت بنام جهانی خارج از فرآیند قانونی 

عرضه، به فروش می رسند.

قیمت الستیک کاهش یافت

با  مسافربری  بنگاه های  اتحادیه  رئیس  ایسنا- 
بیان اینکه در بازار لوازم  یدکی، روغن و الستیک 
محصوالت تقلبی و تاریخ گذشته وجود دارد، گفت: 
با عرضه الستیک از سوی وزارت صنعت و اتحادیه 
مدون،  برنامه  قالب یک  در  فروشندگان الستیک 

قیمت الستیک در بازار کاهش یافته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد 
برخی شبهه افکنی ها در مورد انتخابات سال ۸۸ و 
آمار و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات سال ۹۸ 
گفت: نسبت به این ادعای مضحک باید گفت که 
این ادعاها قابل پاسخ نیست از این حرف های بی پایه 
و اساس زیاد است، اگر ما بخواهیم وقت مان را برای 
پاسخ به این حرف ها اختصاص دهیم به کارهای 
دیگر نمی رسیم، توضیحات روابط عمومی کافی بود. 
نظر شورای نگهبان نظر قاطع، پایانی و ختم کالم 
است، اگر نسبت به آن موضوع، مطلبی وجود دارد 

آقایان اسناد و مدارک شان را ارائه دهند.
این روزها عده ای مدام می گویند

 برای شورا مدارک ارسال کرده اند
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری 

در خصوص اظهارات مجمع نمایندگان استان 
از مدیران  نفوذ یکی  اعمال  بر  اصفهان مبنی 
استان گفت:  نمایندگان  انتخاب  در  شهرستان 
که  می کنند  اعالم  مدام  ای  عده  روزها  این 
مدارکی را برای شورای نگهبان ارسال کردند 
اما این مدارک کجا رفته است ما نمی دانیم. 
مورد  معمول  روال  طبق  برسد  مطلبی  اگر 
به سوال  پاسخ  در  قرار می دهیم. وی  بررسی 
نمایندگان  از  عده ای  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفتند، در 
است  داشته  اتفاق وجود  این  نیز  دوره گذشته 
گفت: در این خصوص اعالم نظر نمی کنم و به 
یاد نمی آورم. دوره گذشته در شورای نگهبان 

حضور نداشتم. 

اتهاماتی که به ما می زنند
 از ساخت فیلم بدتر است

سوال  به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
احتمال  به  شما  واکنش  اینکه  مبنی  دیگری 
ساخت فیلم در مورد شورای نگهبان چه خواهد 
بود، اظهار کرد: االن هم در مورد شورای نگهبان 
فیلم می سازند همین اتهام ادعاهایی که مطرح 
می شود بدتر از فیلم است هر چه می خواهند فیلم 
بسازند. انشاا... مردم با مشارکت در انتخابات پاسخ 
محکمی به این یاوه گویی ها خواهند داد. وی در 
خصوص ادعای یکی از نمایندگان ادوار مجلس 
در مورد خرید رای معتادان گفت: خرید و فروش 
رای جرم است و به قوه قضاییه ارجاع می شود و 
قوه قضاییه بررسی می کند اما اینکه هر کسی در 
هر موردی از خودش حرفی بزند، حرف دیگری 
است.کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
انتخاب یکی از نمایندگان به عنوان عضو حقوقدان 
شورای نگهبان که فرد اصولگراست و تاثیر آن در 
تایید صالحیت چهره های اصالح طلب گفت: ما 
فارغ از پاسخگویی هستیم چون این موضوع از 

اختیارات رئیس قوه قضاییه است و نهایتاً مجلس 
تصمیم می گیرد قطعاً هر کسی که به شورای 
نظرات  و  سالیق  از  فارغ  یابد  می  راه  نگهبان 
تصمیم  در  و  می کند  نظر  اعمال  اش  شخصی 
گیری ها مشارکت خواهد داشت. وی ادامه داد: 
اجرای  بررسی صالحیت ها،  در  نگهبان  شورای 
قانون و اجرای مواد قانون انتخابات را مدنظر دارد. 
مفاسد اقتصادی، اخالقی و ضدیت با حاکمیت سه 
محور کلی است که در عموم قوانین انتخاباتی 

وجود دارد، مالک شورای نگهبان نیز هست.

صادقی اگر مدارکی دارد ارائه کند
سوالی  به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
به  گفت:  صادقی  محمود  اخیر  ادعای  مورد  در 
ایشان گفتم اگر مدارکی دارد ارائه کند ما بررسی 
می شود  مطرح  رسانه ها  در  وقتی  اما  می کنیم. 
اهداف دیگری دارند االن هم به هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم ایشان مدارک 
در  بنده  شد:  یادآور  کند.کدخدایی  ارائه  را  خود 
جلسه فراکسیون امید نیز به ایشان گفتم مدارک 

خود را ارائه دهید از آن جلسه مدت زیادی گذشته 
است هنوز مدارک خود را ارائه ندادند معلوم است 

که اهداف دیگری دارند.

مالک ارزیابی صالحیت
 کاندیداها چیست؟

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره الکترونیکی 
حضور  بر  مبنی  ادعاهایی  و  انتخابات  شدن 
انتخابات  بگوییم  اگر  گفت:  مردم  کمرنگ 
بگوییم  می گویند،  چیز  یک  باشد،  الکترونیکی 
ماه  اسفند  می کنند.  مطرح  دیگری  چیز  نباشد 
سال جاری در انتخابات مردم پاسخ محکمی به 
این یاوه گویی ها خواهند داد. وی در پاسخ به 
سوال دیگری در رابطه با اصالح قانون انتخابات 
و اینکه تلویحاً نظرات شورای نگهبان را مطرح 
اصالح  به  تمایلی  مجلسی ها  گفتید  و  کردید 
قانون انتخابات ندارند آیا نباید به نیت این افراد 
شک کرد، گفت:ما نیت خوانی نمی توانیم کنیم، 
تالش  باید  فقط  کنیم،  نمی توانیم  هم  کاری 

کنیم قانون انتخابات اصالح شود.

پاسخ کدخدایی به ادعاها درباره انتخابات ۸۸

ایسنا- با نزدیک شدن به روزهای پایانی نهایی 
جزئیات  سرمایه،  برعائدی  مالیات  الیحه  شدن 
منتشر  مسئوالن  توسط  الیحه  این  از  بیشتری 
شده است. بر این اساس، الیحه مالیات بر عائدی 
سرمایه شامل سپرده های بانکی نمی شود اما بر 
امالک و مسکن، سکه، ارز و خودرو تعلق می گیرد.

الیحه مالیات بر عائدی سرمایه طرحی است که 
وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن 
فعالیت های سفته  در بازار از تشکیل کارگروهی ویژه 
برای تنظیم آن خبر داد. باالخره و بعد از مدت ها 
بالتکلیفی، ظاهراً الیحه مالیات بر عائدی سرمایه 
تکمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به 

مجلس طی می کند.
طبق گفته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، مراحل 
تنظیم الیحه مالیات بر عائدی سرمایه به پایان رسیده 

و فقط منتظر تأیید وزیر اقتصاد است. امیدعلی پارسا 
- رئیس سازمان امور مالیاتی - نیز گفت: این الیحه 

برای تصویب به هیئت دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره جزئیات 
این الیحه گفت: طرح مالیات بر عائدی ثروت شامل 

امالک، خودرو، سکه و ارز می شود.
به گفته وی، قرار نیست از کسی که ملکی برای 
زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم 
می سازد مالیات آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که 
روی مسکن و امالک خرید و فروش سفته بازی و 

سوداگری انجام می دهند، باید مالیات بدهند.
پیش از این نیز محمدعلی دهقان دهنوی - معاون 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - با بیان 
اینکه مالیات بر سپرده های بانکی از دستور کار الیحه 
مالیات بر عائدی سرمایه خارج شده است، گفت: فقط 

عائدی بر سرمایه و بخش های مختلف آن نظیر 
مسکن در این الیحه منظور شده است.

بر این اساس آنچه تا حاال از جزئیات الیحه مالیات 
مشخص شده، این مالیات قرار نیست بر سپرده های 
بانکی اعمال شود، بلکه قرار است بر فعالیت های 
سوداگرانه در بخش های امالک، خودرو، سکه و ارز 

متمرکز  شود.
در این بین البته مشخص نیست مالیات بر سکه ای 
که رئیس سازمان امور مالیاتی از آن صحبت کرده 
همان چیزی است که در روزهای گذشته توسط 
این سازمان ابالغ شده یا قرار است در الیحه جدید 
جزئیات بیشتری از این نوع مالیات برای تصویب به 
مجلس ارائه شود. امری که البته با توجه به مبهم 
بودن مبنای قانونی مالیات بر سکه، بعید نیست در 
قالب الیحه مطرح شده بخواهد شکلی قانونی و 

باثبات به خود بگیرد. پیش از این نیز محمدرضا 
بر  مالیات  طرح  کلیات  تصویب  از  پورابراهیمی 
عائدی مسکن خبر داده و گفته بود در صورتی 
که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون 

بالفاصله ابالغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان 

اینکه یکی از پایه های مهم مالیاتی طرح مالیات بر 
عائدی سرمایه است، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی 
طرح مالیات بر عائدی سرمایه را به دست ما برساند 
می توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عائدی 
مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس 

نهایی کنیم.

امالک، سکه، ارز و خودرو منتظر مالیات باشند؛ سپرده های بانکی قسر در رفتند

سروران ارجمند و همکاران محترم 

جناب آقایان محمود ثمین و ابوالفضل زمینی
مصیبت تاسف بار وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز 

سفر کرده علو درجات الهی و برای بازماندگان داغدیده صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

خاندان محترم ثمین و زمینی
با نهایت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره 

شـادروان حمیـده ثمیـن
 را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض می نماییم، خداوند به بازماندگان

 صبر عنایت فرماید.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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 ۸ 
ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی


