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رنگ آسمان  پرید
هوای بیرجند در وضع ناسالم

* مهرآیین

استاندار به جای همه !
این روزهاوقتی پیامهای مردمی به روزنامه 
ها را می خوانیم با نکات جالب توجهی 
مواجه می شویم. مثال در یک پیام از آقای 
استاندار خواسته شده برای کشف علت 
شلوغی مراکز بهداشت، خود به این مراکز 
برود! یا دستور قطع آب روستاهایی که باغ 
ویالهای آن از آب شرب استفاده می کنند 
را بدهد یا برای حل مشکالت روستای 
... از آن بازدید نماید و ... ما همه بدون 
شک حضور میدانی جناب اقای استاندار 
در صحنه را می ستاییم و قدر می نهیم  
اما  روی دیگرسکه شدت یافتن فعالیتهای 
رأس هرم مدیریت اجرایی استان  چیست 
و از منظر مدیریتی چه پیامی دارد؟ اجازه 
بدهید با یک مثال... مشروح در صفحه 2

 

 

 

انگلیسی ها دزدی کردند
 سپاه جوابشان را داد 

الریجانی:

صفحه  2

جریان اصالحات، قصد زاویه
 گرفتن با دولت ندارد 

عباس عبدی  :

حال  و روز اصولگراها 
بهتر از اصالح طلبان نیست 

مهرعلیزاده:
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جنـاب آقـای حاج مهـدی زارع فرد
 مدیرعامل محترم اتحادیه مسکن فرهنگیان خراسان جنوبی
ضایعه درگذشت  مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده، غفران  الهی برای آن  فقیده سعیده 
و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه حق تعالی خواستاریم.

شرکت راهسازی و ساختمانی مسیریاب بیرجند

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق 09151۶5553۷ بلوچی

جناب آقای دکتر سید سعید محمدی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان

مصیبت فقدان پدر بزرگوارتان موجب تاثر عمیق خاطرمان گردید.
 ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند سبحان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و غفران الهی 

و برای بازماندگان معظم صبر و سالمتی خواستاریم.
سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمدی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

مرحوم سید محمد علی محمدی 
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 صبر و بردباری مسئلت داریم.

سیروس مشار و کارکنان کشت و صنعت بیدمشک

هو الحی الذی الیموت
سیزدهمین سالگرد سفر بی بازگشت

 شـادروان غالمرضا آوان 
    اذان بارانیم        به وقت نبودنت    

            گریان و گریانیم        تا به کی نیستی ...

همسر و فرزندان همیشه داغدارت

بـود
یاد پیام استانـدار محتـرم خراسـان جنوبـی

 به مناسبت هفته ملی مهارت
مقام معظم رهبری : 

 مسئولین دولت، مهارت را باید به جدیت دنبال کنند
آموزش هاي مهارتي به دلیل توانمند سازي نیروي انساني 
و ارتقاي توانمندي هاي فناورانه به عنوان یکي از ارکان 

اساسي در برنامه هاي توسعه ای، به ویژه در بعد اقتصادي 
به شمار مي رود که مي تواند نقش مهمي در دستیابي به 
اهداف ایفا نماید. اکنون که جمهوري اسالمي ایران با افق 
چشم انداز 1404در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، مقام معظم رهبری با هدف تامین رشد 
پویا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستیابي به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، 

سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را با رویکردي جهادي، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون 
زا، پیشرو و برونگرا ابالغ فرمودند، دولت تدبیر و امید نیز برنامه هاي متنوعي براي توسعه کشور، 
رفع معضل بیکاري، کاهش تورم و رکود و اجرایي نمودن منویات معظم له در نظر گرفته است 
که بخشی از آن در فعالیت های هدفمند و برنامه های دانش بنیان سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور تجلی یافته و گسترش همه جانبه مهارت آموزی به عنوان یک ضرورت تفکیک ناپذیر 

در توسعه و پیشرفت کشور لحاظ گردیده است.
 از آنجا که تلفیق دانش با مهارت و خالقیت برای جوانان این مرز و بوم زمینه ساز اشتغال مولد

 و پایدار، توام با کار آفرینی بوده و تاثیر بسزایی در رشد، توسعه اقتصادی و توانمند سازی
 منابع انسانی دارد. توجه به آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی اصلی آموزش های مهارتی
 غیر رسمی در تربیت نیروی کار ماهر و متخصص در بخش های مختلف صنعت ، خدمات و 
کشاورزی و ارتقای مهارت های حرفه ای شاغلین و فارغ التحصیالن دانشگاهی، نقش بسزایی در 

توسعه پایدار استان خواهد داشت. 
 اینک در آستانه فرا رسیدن 6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
ضمن گرامیداشت و تبریک هفته مهارت به همه تالشگران عرصه مهارت آموزی از آنجا که 
ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری به مهارت و تدبیر نیاز دارد و توسعه استان نیز در گرو نیروی 
کار ماهر در کلیه بخش ها می باشد، برای تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه پایدار و کاهش 
نرخ بیکاری، بایستی"نهضت مهارت آموزی" در استان راه اندازی گردد. انتظار می رود دست 
اندرکاران این حوزه با اهتمام به ارزش های الهی و واالی انسانی به ترویج و تعالی فرهنگ مهارت 
آموزی و گسترش همه جانبه آن به عنوان ضرورت جدی رشد و توسعه و تعالی استان توجه 
نموده و فعالیت ها و برنامه ها به گونه ای رصد شود تا استان خراسان جنوبی در تحقق اهداف 

قانون برنامه چشم انداز 20 ساله و نیزدر زمینه مهارت آموزی ممتاز و پیشرو باشد.

محمدصادق معتمدیان
استاندار خراسان جنوبی

پیام مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي
 به مناسبت هفته ملی مهارت    

آموزش هاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل 
سرمایه انساني از طریق تربیت نیروهاي ماهر مورد نیاز 
بازار کار در کشورهاي مختلف جهان ایفا مي کنند. در هر 
جامعه ای که از فرصت تربیت نیروی انسانی بهتر استفاده 
شود، پیشرفت و توسعه آن جامعه با سرعت بیشتری 
محقق می شود و از این رو لزوم فراگیری آموزش های 
مهارتی باید در افراد نهادینه شود که این مهم با طرح 
است.  در حال شکل گیری  آموزی"  مهارت   "نهضت 
 آموزش های فنی و حرفه ای در کشورهاي در حال 
توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروي کار مورد نیاز بخش هاي مختلف مي باشند، بلکه از 

طریق بسترسازي خود اشتغالي، به حل مشکل بیکاري نیز کمک مي نمایند. 
آموزش های فنی و حرفه ای با توام نمودن آموزش هاي نظري و عملي این امکان را 
براي فراگیران فراهم مي نمایند که همسویي بیشتري با نیازهاي بازار کار داشته و از این 
 طریق امکان بیشتري براي جذب آنها در فعالیت هاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.

 از سوی دیگر آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند نقش بسزایي در تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي داشته باشد و توجه به آن منجر به پیشرفت خواهد شد. رویکردي که منجر به 
اشتغال زایي مي شود از جمله مواردي است که باید به آن توجه ویژه اي شود تا بتواند نیاز 
کشور را تامین کند. در همین راستا یکي از پیش نیازهاي اساسي و به عبارتي یکي از مؤلفه 

هاي اصلي اقتصاد مقاومتی، نیروي انساني است که موتور محرکه چرخه توسعه اقتصادي
 به شمار مي رود؛ نیروي انساني براي تأثیرگذاري بر فرآیند توسعه، نیازمند آموزش در 
 سطوح و ابعاد مختلف است و آموزش های فنی و حرفه ای موثرترین آموزش ها در حوزه 

توانمند سازی نیروی انسانی می باشد. 
 اینک در سالی که با عنوان "رونق تولید" نامگذاری گردیده است،

  فرا رسیدن هفته ملی مهارت و 6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
 را به یکایک روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مربیان، کارکنان، کارآموزان، خانواده 
بزرگ آموزش فنی و حرفه ای و همه تالشگران عرصه مهارت آموزی تبریک عرض نموده، 
امید است با فرهنگ سازي درست، زمینه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و به تبع آن 

توسعه منابع انساني فراهم و رشد ، پویایي و بالندگي را در جامعه شاهد باشیم.

حسین خوش آیند
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان جنوبی

دبیرستان های امام حسین سیدالشهدا)ع( 
شهرستان بیرجند و قاین 

در دوره اول و دوم متوسطه دختران و پسران در سال تحصیلی 98-99 
به تعداد محدود ثبت نام می نماید.

* برنامه های به روز آموزشی و متنوع و با نشاط پرورشی و تربیتی
* بهره گیری از دبیران مجرب ،متعهد و کنکوری

* بهره گیری از مشاوران زبده تحصیلی  * بهره گیری از مشاوران زبده مذهبی
* برگزاری اردوهای هدفمند آموزشی و پرورشی * کالس های هوشمند

* آزمایشگاه مجهز برای دروس شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی
* کارگاه رایانه با امکانات کامل   * کارگاه حرفه و فن

* استفاده از سالن های ورزشی سرپوشیده در ساعات درس ورزش
محل ثبت نام متوسطه اول و دوم دختران : مدرس 23
محل ثبت نام متوسطه اول و دوم پسران : مدرس 58

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا )ع( 
خراسان جنوبی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱2 ماهه 
بدون پیش پرداخت
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رمز کارت هوشمند سوخت را چگونه مجددا به دست آوریم؟

اقصاد نیوز - در صورت فراموش کردن رمز کارت هوشمند سوخت، برای بازیابی آن باید به یکی از نواحی یا 
مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.جهت انجام فرآیند حذف رمز 

کارت هوشمند سوخت همراه داشتن مدارک هویتی مالک و مدارک شناسایی خودرو الزامی است. 

حکیمی پور: سخنان رئیس
  دولت اصالحات حجت را تمام کرد 
 احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت:
با سخنان اخیر محمد خاتمی حجت برخی گروه ها و 
جریانات اصالح طلب تمام شد و همه باید با اتحاد و 

همدلی تالش کنند که انتخاباتی پرشور برگزار شود.

گاردین: بولتون عامل توقیف
  نفتکش ایران بود 

روزنامه »گاردین« نوشت: جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید بود که دولت انگلیس را تشویق کرد 
نفتکش حامل نفت ایران را در نزدیکی »جبل الطارق« 

توقیف کند.

کواکبیان : هرگز موافق
  با تحریم انتخابات نیستیم 

مصطفی کواکبیان  نماینده مردم تهران در مجلس با 
بیان اینکه منکر ناکارآمدی و ضعف های دولت نیستیم، 
گفت: ما هرگز موافق با تحریم انتخابات نیستیم و مردم 

را به حضور در انتخابات تشویق می کنیم.

انگلیسی ها دزدی کردند
  سپاه جوابشان را داد 

الریجانی رئیس مجلس در واکنش به توقیف نفتکش 
انگلیسی گفت: انگلیسی ها دزدی کردند سپاه جوابشان را داد.

محسن رضایی: عمر تهدیدات
  ترامپ دی ماه به سر می آید 

محسن رضایی  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه عمر تهدیدات ترامپ دی امسال به سر می آید 
گفت: رئیس جمهور آمریکا به دنبال خودنمایی است اما 

از دی ماه به بعد درگیر جریان های انتخاباتی می شود.

جریان اصالحات، قصد زاویه
  گرفتن با دولت ندارد 

عباس عبدی با بیان اینکه دولتی که نتواند سریع  تصمیم 
بگیرد عملکرد درستی نخواهد داشت، گفت: کلیت 

جریان اصالحات، قصد زاویه گرفتن با دولت ندارد.

حال  و روز اصولگراها 
 بهتر از اصالح طلبان نیست 

مهرعلیزاده در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت 
اصولگرایان در انتخابات ، گفت : فکر می کنم حال 
در  تشتت  ندارند؛  طلب ها  اصالح  از  بهتر  روزی   و 
اصولگراها خیلی زیاد است حتی بیشتر از اصالح طلب ها. 

حذف یارانه پردرآمدها
  آغاز نشده است 

 ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت 
عدم واریز یارانه برخی افراد در ماه های اخیر و احتمال در 
دستورکار قرار گرفتن حذف یارانه پردرآمدها گفت: برنامه 
ویژه ای برای حذف یارانه پردرآمدها آغاز نشده است. اگر 

یارانه ای واریز نشده حتما اشکال فنی بوده است.

 رئیس جدید کمیته امداد انتخاب شد
مراسم تودیع سید پرویز فتاح از ریاست کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و معارفه مرتضی بختیاری به عنوان 
رئیس جدید کمیته امداد صبح سه شنبه )۱ مردادماه( 
برگزار می شود. این درحالی است برخی گمانه زنی 
ها گویای آن است که سید پرویز فتاح رئیس سابق 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  ریاست  به  امداد  کمیته 

اسالمی منصوب می شود.

پلیس فتا: عکس کارت بانکی
  را منتشر نکنید! 

از  حفاظت  درخصوص  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
اطالعات شخصی و عدم انتشار و اشتراک گذاری تصویر 
کارت بانکی اظهار کرد: از نظر امنیتی و عقالنی حکم 
می کند که افراد اطالعات شخصی خود را حفاظت و 
نگهداری کرده و از انتشار مشخصات یا تصاویرکارت 
بانکی خود در فضای مجازی بپرهیزند. سرهنگ تورج 
کاظمی تصریح کرد: برای انتقال پول فقط داشتن شماره 
کارت کفایت می کند و نیازی به داشتن cvv۲ و تاریخ 
انقضا نیست؛ پس الزم نیست که عکس کارت بانکی 
خود را به بهانه واریز پول در اختیار دیگران قرار دهیم.

کاهش قیمت خودرو 
 ادامه خواهد داشت 

اینکه  بیان  با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
روند کاهشی بازار خودرو ادامه دارد و رو به پایین 
است،گفت: در حال رسیدن به قیمت فروردین ماه 

سال جاری هستیم.

کاهش بیکاری با اجرای طرح 
 مهارت آموزی سربازان 

مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و 
حرفه ای کشور اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه ای 
کشور گروه های هدف متعددی برای آموزش دارد 
که یکی از این گروه ها سربازان هستند که با مهارت 
آموزی به این قشر بزرگ می توان نرخ بیکاری را 
 کاهش داد. این سازمان پس از انعقاد تفاهم نامه ،

همکاری خود را با پادگان ها توسعه چندین برابری 
داد. وی گفت: امسال با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته ۱۵۰ هزار نفر سرباز آموزش مهارتی را 
در رشته ها و دوره های مختلف آموزش فنی و حرفه ای 

در یگان های نظامی و پادگان ها فرا می گیرند.

 28 هزار متقاضی در صف وام ازدواج
متقاضی  هزار  از 4۱  بیش  امسال  اول  سه ماهه  در 
برای دریافت وام ازدواج به بانک های استان مراجعه 
کرده اند که تنها حدود ۱3 هزار نفر موفق به دریافت این 
تسهیالت شده اند. این یعنی حدود 28 هزار نفر همچنان 
باید منتظر دریافت تسهیالت وام ازدواج بمانند، به بیان 

دیگر حدودا ۱4 هزار زوج در صف وام ازدواج هستند.

نماینده مجلس: دالر باید
  8 هزار تومان شود 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: سوداگران 
ارزی پس از کاهش قیمت تالش کردند که تقاضای 
کاذب در بازار ایجاد کنند، اما بانک مرکزی با اجرای 
برنامه های خود آنها را ناکام خواهد گذاشت. وی 
افزود: قیمت ارز حداکثر باید 8 هزار تومان باشد و 
بیش از این رقم با هیچ یک از مولفه های اقتصادی 
همخوانی ندارد و بازار باید تا رسیدن به قیمت واقعی 

خود روند نزولی داشته باشد.

Faceapp هشدار پلیس فتا درباره

رئیس پلیس فتا با اشاره به افزایش استفاده از نرم افزار 
Face app خاطرنشان کرد: سرور این نرم افزار در 
خارج از کشور واقع شده ، بنابراین کاربران باید بدانند که 
تمامی تصاویر و اطالعاتی که با این نرم افزار به اشتراک 
می گذارند به سروری در خارج از کشور منتقل می شود. 
وی اضافه کرد: مسئله دوم دسترسی های این نرم افزار 
است که با توجه به اینکه امکان انتخاب تصویر از داخل 
آلبوم تصاویر برای این نرم افزار وجود دارد کاربران باید 
بدانند که در واقع این نرم افزار به تمامی تصاویر داخل 
تلفن همراه آنان دسترسی داشته و ممکن است از این 

تصاویر نیز کپی برداری شود.

استاندار به جای همه!
* مهرآیین

این روزهاوقتی پیامهای مردمی به روزنامه ها را می 
خوانیم با نکات جالب توجهی مواجه می شویم. مثال 
در یک پیام از آقای استاندار خواسته شده برای کشف 
علت شلوغی مراکز بهداشت ،خود به این مراکز برود! 
یا   دستور قطع آب روستاهایی که باغ ویالهای آن 
از آب شرب استفاده می کنند را بدهد یا برای حل 
مشکالت روستا ی ...از ان بازدید نماید و...ما همه بدون 
شک حضور میدانی جناب اقای استاندار در صحنه را می 
ستاییم وقدر می نهیم  اما  روی دیگرسکه شدت یافتن 
فعالیتهای راس هرم مدیریت اجرایی استان  چیست واز 
منظر مدیریتی چه پیامی دارد ؟ اجازه بدهیدبا یک مثال 
بحث را دنبال کنیم .چند سال پیش  ،همزمان با حضور 
رئیس جمهور وقت، ستادهایی برای پاسخ به خواسته 
های مردم درادارات کل تشکیل شد  آن هنگام هنوز 
برخی از شهرستانها در محدوده استان نبودند با این حال 
نکته جالب این بود 6۰۰۰۰نامه! ودر خواست از رئیس 
جمهور به دستگاههای گوناگون رسیدکه تمام آنها 
بررسی وپیگیری شد .  اما چند درصداز ان مشکالت بر 
اثر مکاتبات مستقیم با رئیس جمهور حل شد یا دوباره به 
چرخه مکاتبات درون سازمانی برگشت  به عنوان فردی 
که ان زمان به مناسبت مسولیت در سازمانی در جریان 
موضوع بودم با قاطعییت می گویم کمتر از 2۰درصد!چند 
سال قبل نکته جالب توجه دیگری هم در زمینه کار 
استانداری تازه تاسیس خراسان جنوبی رخ نمود  کسانی 
که از کوچه کنار استانداری می گذشتند با  تابلویی 
مواجه می شدند که بر روی آن نوشته شده بود درب 
ویژه مراجعات مردمی! این برای افرادی که با ساختار 
استانداری ها آشنا بودند بسیار عجیب می نمود چرا که 
استانداری ها به این دلیل که سازمانهای ستادی هستند 
بالتبع نباید مستقیم سروکاری با ارباب رجوع داشته باشند 
وبین انها در این زمینه با اداره برق گاز یا آموزش وپرورش 
فرق است. اما نکته این بود جلوی مراجعات مردم را که 
نمی شد گرفت وقتی هم که مراجعات از حد معمول 
گذشت به ناچارباید سازوکار وفضایی برای ان در نظر 
گرفته می شد این شد که درب مراجعات مردمی ایجاد 
شد ونیروهایی برای  رتق وفتق امور به کار گرفته شدند 
وحاال مراجعات ارباب رجوع به استانداری بیشتر از خیلی 
ادارات عادی نباشد کمتر هم نیست . خب علت چیست 
؟ اگر مراجعه به راس سازمانی ستادی وراهبردی مثل 
استانداری  و ارتباط مستقیم و رو در روبا استاندارخواسته 
این  واشکار  دلیل مسلم  ارباب رجوع می شود یک 
موضوع این است که در مراتب پایین تر اداری وحتی 
سازمانهای استانی کار به خوبی انجام نشده ومراجعان به 

پاسخ مناسب یا حق خود نرسیده اند !
اگر بپذیریم که مدیریت علم انجام کاربوسیله دیگران 
است الجرم باید قبول کنیم که یک نفر نمی تواند کم 
کاری  همه را جبران کند حتی اگر شبانه روزی تالش 
کند این ضعف ساختاری در مدیریت سازمانها باالخره 
اثر خود را برجای خواهد گذاشت از این روبه نظر می 
رسد حلقه مفقوده در مدیریت بیمار خراسان جنوبی کم 
کاری وبی کفایتی  برخی مدیران است که چاره آن نیز 
نظارت مستمر وپاسخ خواهی مدوام از انان توسط مردم 
ومقامات فرادستی یا حتی عزل مدیران بی کفایت است 
ونه تالش برای حل موردی هزاران مشکلی که هر روزه 
از سوی مردم مطرح می شود  این اتفاق سوی دیگری 
هم دارد وآن این که توقعات در حدی باال می رود که 
همه انتظار دارند که برای هرکار عادی شخص استاندار 
دست به کار شود و این فضا البته فضای خوبی نیست 
.که بسیار امیدواریم با تالش بیشتر دستگاههای مسوول 
کار به جایی برسد که دیگر نیازی برای مراجعه مردم 
به سازمانی چون استانداری نباشد واین سازمان  روی 

وظایف راهبردی خود متمرکز شود.            
 

واکنش شریعتمداری به توقیف
  نفتکش انگلیس توسط سپاه 

حسین شریعتمداری نوشت: اگر نفتکش انگلیسی تمامی 
قوانین و مقررات بین المللی دریانوردی را نیز بی کم و 
کاست و مو به مو رعایت کرده بود باز هم باید از سوی 

نیروی دریایی سپاه توقیف می شد.

نباید رسانه ملی توپخانه شود

الیاس حضرتی در خصوص “عملکرد صدا و سیما” 
گفت: بدترین خطا و اشتباه این است که رسانه ملی 

را به یک توپخانه تبدیل کنیم.

احمدرضا سرحدی در گفتگو با خبرنگار گروه 
تاثیر  خصوص  در  میزان  خبرگزاری  اقتصاد 
کاهش قیمت دالر بر بازار مسکن اظهار کرد: 
کاهش قیمت دالر بر بازار مسکن در بلند مدت 
تاثیر خواهد داشت چراکه آپارتمان هایی که با 
مصالح با قیمت های جدید در دست ساختند، 
حداقل تا ۱۰ ماه آینده آماده تحویل خواهند 
شد.وی در ادامه افزود: امیدوار هستیم که روند 
نزولی قیمت دالر تا زمانی ادامه پیدا کند که 
یابد و تسهیالت  افزایش  قدرت خرید مردم 
بانک مسکن بتواند تا ۵۰ درصد از قیمت تمام 
شده  مسکن را تامین کند.این کارشناس بازار 
مسکن خاطر نشان کرد: هم اکنون بزرگترین 
مشکل بازار مسکن نبود توازن بین عرضه و 

تقاضا و در نتیجه کاهش چشم گیر معامالت 
است، دولت همچنین می تواند با تامین حداقل 
مسکن برای نیازمندان واقعی، این التهاب را 
در بازار کاهش دهد و در این صورت قیمت 
مسکن تا 3۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
سرحدی در ادامه افزود: با توجه به اقدامات اخیر 
وزارت راه و شهرسازی و همچنین اقداماتی که 
بانک ها در خصوص تسهیالت انجام دادند، در 
صورتی که روند نزولی قیمت دالر ادامه پیدا 
کند، تا پایان تابستان و در اواسط سال جاری 
شاهد رونق در بازار و کاهش چشم گیر قیمت 

مسکن باشیم. 
وی با ذکر این مطلب که کاهش قیمت دالر 
تاثیر روانی زیادی بر بازار های مختلف دارد، 

تصریح کرد: این موضوع می تواند مردم را تا 
امیدوار  به سرمایه گذاری   زیادی نسبت  حد 
از  بخشی  تا  می شود  باعث  همچنین  سازد 
به  بازار که  در  دلیل  بی  قیمت های  افزایش 
اصطالح به آن حباب گفته می شود، کاهش 

یابد. این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: 
تمامی  در  دالر  قیمت  کاهش  روانی  بخش 
بازار ها تاثیر گذار خواهد بود، اما در بازار مسکن 
که رقم معامالت سنگین است، این تاثیر در 

طوالنی مدت نمایان خواهد شد.

قیمت مسکن تا پایان تابستان ارزان می شود؟!

صادق زیباکالم در روزنامه شرق نوشت: هر 
طور که واکنش واشنگتن در قبال رویدادهای 
اخیر در خلیج فارس را تصور کنیم، به نظر 
برجسته  منظم  طور  به  عنصر  یک  می رسد 
می شود؛ نوعی مدارا و تسامح در برابر 
ایاالت  که  می رسد  نظر  به  چرا  اما  ایران 
در  متناوب  طور  به  ایران،  برابر  در  متحده 
حال کوتاه آمدن است؟فراموش نکنیم همین 
در  ابرنفتکش  یک  که  بود  قبل  هفته  دو 
جبل الطارق، از سوی تفنگداران نیروی دریای 
انگلیس توقیف شد و مشخص شد نفت ایران 
را حمل می کرده و ایران اعالم کرد این اقدام 
نوعی راهزنی دریایی است و بی پاسخ نمی ماند. 
از  ایران، همچنان  اقدام  از  بعد  این  با وجود 

آمریکا واکنش خاصی دیده نمی شود. به نظر 
می رسد چهار دلیل برای خودداری ترامپ از 
ایران محتمل است. نخستین  با  درگیرشدن 
فرماندهان  از  شماری  نظر  همان  احتمال، 
که  است  این  بر  مبتنی  کشورمان  نظامی 
ایران دست باالی نظامی را در منطقه 
دارد و آمریکایی ها اصراری برای درگیرشدن 
همان  دوم،  دلیل  ندارند.  شرایطی  چنین  در 
است که رئیس جمهور ایاالت متحده صراحتا 
عنوان کرده؛ مشارکت دیگر کشورها در 
هزینه برقراری امنیت کشتی رانی در 
خلیج فارس. او همان طور که به کشورهای 
ناتو خاطرنشان کرد که آمریکا  عضو پیمان 
دیگر هزینه تأمین امنیت آنها را تقبل نمی کند 

را  بیشتری  به مراتب  باید سهم  و خود اعضا 
هزینه  درباره  بپردازند،  گذشته  با  مقایسه  در 
برقراری امنیت کشتی رانی در خلیج فارس هم 
ظاهرا همین موضع را اتخاذ کرده است. پس 
ناامن شدن تنگه هرمز دست کم در این مرحله 
چندان هم برای ترامپ نامطلوب نیست.دلیل 
ناامنی  است.  اقتصادی  سوم هم همچنین 
در خلیج فارس باعث افزایش قیمت 
نفت می شود و ایاالت متحده به عنوان یکی 
محصول،  این  صادرکنندگان  بزرگ ترین  از 
خیلی هم از این بابت متضرر نمی شود. دلیل 
چهارم، بازمی گردد به تجربه تلخ دخالت 
نظامی آمریکا در افغانستان و عراق. اگرچه 
آمریکایی ها بنا ندارند حتی یک سرباز هم وارد 
خاک ایران کنند و شکل درگیری احتمالی با 
ایران کامال با آنچه در افغانستان و عراق اتفاق 
افتاد، متفاوت خواهد بود، در هر حال تهران 
می داند درگیری نظامی با ایران با اقبال عمومی 
در آمریکا روبه رو نخواهد شد.  بنابراین ترامپ 
دارد به گونه ای رفتار می کند که آمریکا را 
خویشتن دار و گریزان از جنگ و در 
مقابل، ایران را متمرد و مخل امنیت 
منطقه به آمریکایی ها و افکار عمومی در دنیا 

معرفی کند. از میان همه دالیلی که اشاره شد، 
تأمل برانگیزتر  از همه  ایران  برای  آخر  مورد 
است. اگر این مالحظه درست باشد، در آن 
 صورت ترامپ برای ما خواب هایی دیده که 
عمومی  افکار  مجاب کردن  آن،  اول  بخش 
برخورد  دنبال  به  کشور  آن  که  آمریکا  در 
در  کشتی رانی  مسیر  ناامن کردن  و  نظامی 
ماه ها  آمریکا  دولت  و  نبوده  فارس  خلیج 
نشان  خویشتن داری  و  صبوری  خود  از 
دامنه  بر  برعکس،  ایران  اما  بود؛  داده 
است. می افزوده  تحریک آمیز  اقدامات 
کاخ  اداره کنندگان  و  ترامپ  آنکه  نتیجتا 
سفید چاره ای نداشتند؛ جز اینکه در نهایت 
مقابل  در  البته  بایستند.  ایران  برابر  در 
القا  می کنند  سعی  آمریکاییان  که  روایتی 
نادیده  نمی توان  هم  را  واقعیت  این  کنند، 
نداشته؛  دیگری  چاره  ایران  که  انگاشت 
نه تنها  که  بودند  آمریکایی ها  این  چراکه 
فشار  اعمال  با  بلکه  شدند؛  خارج  برجام  از 
عمال  برجام،  اعضای  دیگر  و  بر  اروپایی ها 
تحریم همه جانبه ای را بر کشورمان تحمیل 
انتخاب  حق  نمی رسد  نظر  به  و  کردند 
باشند. گذاشته  باقی  ایران  برای  دیگری 

روایت زیباکالم از دالیل سکوت آمریکا در قبال ایران
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 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت بازرگانی طوسبان
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۸۴۲۵ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۲ راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند  

کیلومتر ۲ جاده بیرجند - زاهدان، سردخانه مواد غذایی حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

 ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ۲- تصویب صورت های مالی شرکت. 
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرز نشینان شفق اسدیه )نوبت اول(
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه راس ساعت ۱۰ صبح روز 
دوشنبه مورخ ۱3۹۸/۶/4 در محل مسجد محمد رسول ا... )ص( شهر اسدیه برگزار می گردد. از کلیه اعضای 
محترم تقاضا می شود در مجمع فوق شرکت نمایند. چنانچه عضوی نتواند در جلسه شرکت کند، می بایست 
همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به شرکت مراجعه و برگه وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه را 
تحویل بگیرد. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا کاندیدای سمت 

بازرسی می بایست یک هفته پس از انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر تعاونی تحویل نماید.
دستور جلسه: ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره ۲- استماع گزارش هیئت بازرسی 3 - طرح وتصویب صورت 
های مالی سال ۹۷ 4- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال۹۸ ۵ - انتخاب هیئت بازرسی برای مدت یک 

سال مالی.                                       تاریخ انتشار: 98/4/31                                        هیئت مدیره

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 
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵ - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج  
نبش مفتح 2۶ 

 ۰۹۱۵۸۶2۴۴3۹- جانی
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معافیت مالیاتی برای مرمت کنندگان آثار تاریخی

صداوسیما- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گفت: براساس بند » د « تبصره 10 قانون بودجه سال 98 اشخاص حقیقی و حقوقی شامل افراد ، شرکت ها ، صنایع ، کسب 
و کارها و  تمام  مودیان مالیاتی  می توانند در راستای احداث، تکمیل ، تجهیز فضاها ، حفاظت ، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی اقدام و هزینه های مربوطه را با تائید سازمان میراث فرهنگی به عنوان 
با توجه به طوفان و گرد و خاک شدید شاهد سقوط درخت هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه کنند. شریعتی منش افزود: این مشوق واجد ارزش می تواند پشتوانه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی باشد که در راستای حفظ میراث فرهنگی با انگیزه بیشتری هزینه کنند.

در پشت پادگان بودم و از طرفی بعضی از وسایل از پشت 
بام خانه ها سقوط کرده بود ) مانند ایرانیت و سقف های 
فلزی ( لذا به مردم توصیه شود در این خصوص پیش بینی 

ها و پیشگیری های الزم را بنمایند .
ارسالی به تلگرام آوا
بخاطر  تشکر  ضمن  محترم  شهردار  خدمت  سالم 
زیباسازی شهرمن ازاهالی نرجس ... هستم حدود یک 
هفته شده به لطف آقایان و بچه هایی که ازتوی سطل 
های زباله آشغال جمع می کنند ، سطل زباله افتاده وسط 
کوچه متأسفانه یکی ازهمسایه ها شیشه انداخته بود االن 
چند روزه نه کسی جمع میکنه نه جارو میزنه فقط  کثیفی 
کوچه برای ما وبچه هامون که هیچ تفریحی غیرازکوچه 

ندارن ازشما خواهش می کنم رسیدگی کنید.
935...520

باسالم چندی پیش پیامی درخصوص تغییر کاربری 
اراضی ...ارسال، ولی متاسفانه تاکنون پاسخی ازمسئوالن   

دریافت نکردم. لطفا پاسخگو باشید.
915...151
محیط بین پیاده رو و خیابان اصلی  انتهای خیابان مدرس 
حد فاصل میدان جماران  و بلوار پیامبراعظم خاکی و 

وضع خوبی ندارد چرا شهرداری اقدامی نمی کند.
915...357

خواهشا یکی به داد ما کسبه خیابان جمهوری برسد زیر 
خاک مدفون شدیم به توصیه مسئوالن هم محل نگذاشتند.
915...918
با سالم خدمت نمایندگان محترم استان در خصوص 
بررسی طرح تعطیالت روز پنج شنبه، مراکز اداری، آموزشی 
و قضایی همانند تهران حمایت کنن تا این طرح رأی بیاورد. 
915..919
سالم  بانک ها در ازای عقب افتادن حتی یک قسط 
وام ازدواج به ضامن زنگ می زنند یا پیام می دهند بعد 
آنوقت جوانان را تشویق به ازدواج می کنند شما که 
حتی به اندازه یک قسط از جوان حمایت نمی کنید 
چطور توقع دارید که جوان بیچاره به ازدواج ترغیب 
شود؟ این درسته که بخاطر اندکی پول آبروی آدم را 
ببرید اگر وام 18 درصد بود باز هم همین کار را می 

کردید یا اون موقع  برایتان به صرفه بود ؟  
915..632

با سالم خدمت شهردار خدوم بیرجند بهتر نیست المانی با 
موضوع جغرافیا برسر مزار پدر علم جغرافیای ایران نصب 

شود، از زحمات پرسنل شهرداری  سپاسگزارم.
910...003
لطفا کمی به پارک و فضای سبز و امکانات بازی کودکان 
شود،  رسیدگی  جماران  بلوار  در  واقع  سپهر  پارک  در 

ازتالشهای شهرداری تشکر می نماییم.
915...357

با سالم، از ُحسن توجه استاندار محترم و پیگیری های 
مجدانه ایشان در رسیدگی به امور مردم منطقه تشکر می 
کنیم. با توجه به اوضاع نابسامان مسکن و افزایش اجاره 
خانه ها که یکی از مسببان اصلی این وضع، بنگاه های 
معامالت مسکن می باشد. از استاندار عزیز خواهشمندیم 
به همراه مسئوالن ذیربط و همچنین حضور نماینده 
دستگاه قضایی سری هم به مشاوران امالک در برنامه 
بازدید از محالت داشته باشند. ضمنا بازدیدی هم از 
خیابان شهید فهمیده داشته باشند که صنوف مستقر در 
آنجا با شلوغی بیش از حد و پارک خودرو جلوی منازل 

داخل کوچه ها امان ما را بُریده اند.
915...905
باسالم خدمت روزنامه آوا. لطفا به گوش مسئوالن 
آموزش وپرورش برسانید، چراعلی آباد )شهرک بعثت( 
جای فلکه راه و ترابری با400خانوار یک سال شده 
مدرسه هفتم به بعد ساخته شده ولی راه اندازی نمی 
شود و مردم باید دختر و پسرخود را با هزار بدبختی 
وظیفه  مسئوالن  لطفا  شهر  وسط  بفرستیم  وخطر 

شناس پیگیری کنند.
990...049
 در سالهای قبل حداقل در سالروز درگذشت پروفسور 
گنجی، بوستان محل دفن ایشان و کوچه های اطراف را 
نظافت می کردند، اما امسال یادشون رفته  به مسئوالن 
پیشنهاد می گردد  به پارک  دکتر گنجی یا کوچه های 
اطراف باالخص کوچه های فرعی هم تشریف بیاورند، تا 

شاید مدال پاکیزگی را از بیرجند پس بگیرند.
915...893
جناب استاندار لطفا بررسی نمایید دلیل تعلل و عدم اقدام 
شهرداری در خصوص تعویض المپهای سوخته فضای 
سبز چیست؟ برای هر بار تعویض المپهای سوخته داخل 
فضای سبز خیابان شهید فکوری باید چند ماه پیگیر 
باشیم تو روزنامه پیامک بدیم با 137تماس بگیریم تا 
بیان عوض کنند، شاید اشکال از خودمونه که مطالبه 
گری رو بلد نیستیم و فقط به روشنایی این فضای سبز 
قانعیم! از حضرتعالی تقاضا دارم در برنامه بازدید خود از 
محالت بیرجند، به این مکان هم سری بزنید و تا از 

نزدیک شاهد مشکالت آن باشید.
930...247
شهرداری محترم توجه دارند که چمنهای بسیاری از 
پارکها از جمله سجاد شهر ، خانواده وبسیاری از بلوارها  

شهر خشک شده یا در حال خشک شدن است !
ارسالی به تلگرام آوا

جنوبی  درخراسان  گذشته  روز  وخاک  گرد  توفان   - کاری 
کوالک کرد تا ان جا  که  رنگ اسمان آبی پریدو به خاکی 
گرایید .سال هاست که پدیده ریزگردها و گرد و غبار فرصت 
تنفس سالم را از مردم بخشهایی از کشور از جمله سیستان 
و هر سال  گرفته  وکرمانشاه  ایالم، خوزستان،  بلوچستان،  و 
خبرهای ناخوشی از وضع هشدار در این استان ها را منتشر می 
شود. این مهمان ناخوانده که چند سالی است پایش به خراسان 
جنوبی نیز باز شده است دیروز حسابی گرد وخاک به پا کرد 
حاال مردم این استان در کنار همه محرومیت ها و خشکسالی 

های 20  ساله، باید میزبان دیو طوفان نیز باشد
 کارشناسان می گویند در سال های اخیر زمان بادهای 120 روزه 
سیستان به 170 روز افزایش یافته که این پدیده همراه با گرد 
و خاک و ریزگردها بوده است. روز گذشته تندباد همراه با گرد 
وخاک از اغازین ساعات بامدادشروع وشدت  یافت وگرد و خاک 

آسمان بیشتر شهرهای استان را فرا گرفت  

وزش بادهای شدید تا پایان هفته ادامه دارد
کارشناس اداره کل هواشناس با بیان اینکه تا پایان هفته شاهد 
بادهای شدید به همراه گرد و خاک را در استان خواهیم بود، 
افزود: سرعت باد در مرکز استان به 100 کیلومتر، در طبس 
65، سربیشه 61 و فردوس به 58 کیلومتر بر ساعت رسید که 

بروز خسارت دور از انتظار نیست.
شهرستان های  و  شرقی  نیمه  در  شد:   یادآور  نخعی  جواد 
و سرایان  قاین  زیرکوه،  بیرجند، خوسف،  نهبندان، سربیشه، 
وزش بادهای خیلی شدید میزان کاهش دید افقی و حتی بروز 
خسارت را در برخواهد داشت.وی  با اشاره به اینکه  اختالل 
در ترددهای جاده ای به ویژه در نوار جنوب شرق استان دور 
از انتظار نیست، ادامه داد: دید افقی در بیرجند به 2 هزار متر، 

طبس چهار هزار و سرایان پنج هزار متر رسید. 

 مواظب اجسام رها در پشت 
بام ها و تراس ها باشید

 در این میان تعدادی درخت  در خیابان های مدرس وقرنی 
گروههای    ان   پی  در  که  شهر شکست  بوستانهای  وبرخی 
اجرایی وسد معبر ناچار به قطع درختان شدند.  تقریبا در تمام 
معابر شهر سرشاخه های شکسته درختان ، مخروط های کاج 

وبرگهای خشک شده ان به چشم می خورد.

 جواد نخعی کارشناس هواشناسی در همین باره به   شهروندان  
المقدور در  از ترددغیر ضروری خودداری وحتی  توصیه کرد 
خانه بمانند.بویژه کودکان وسالخورده گان ازمنزل خارج نشوند،  
وی از شهروندان خواست اجسام معلق مانند گلدان و اشیاء 
رهاشده در محوطه تراس و پشت بام را تثبیت یا جمع آوری 
نمایند.  وی توصیه کرد: هم استانی ها  از حضور در فضاهای 

مجاورت  در  تردد  واز  نمایند   پرهیز  تفریحی  و  گردشی  باز 
شهر،  در  مستقر  وتابلوهای  ساخت،   حال  در  ساختمان های 
خودداری کنند، در صورتی که در خانه هستند ضمن حفظ 
خونسردی از شیشه پنجره ها فاصله بگیرند، چراغ قوه یا شمع 
در دسترس داشته باشند، وی تاکید کرد:  به دلیل احتمال قطع 
برق از آسانسور استفاده ننمایند و همچنین تمام درها، دریچه ها 

و پنجره ها را بسته نگه دارند.

گرد وغبار به ۱۰ برابر حد مجاز رسید
بیان  با  نیز  زیست   محیط  حفاظت  مدیرکل  اکبری  حسن 
حد  برابر    10 به  جنوبی  خراسان  در  هوا  گردوغبار  اینکه 
است   ناسالم  سنی  های  گروه  تمام  برای  و  مجازرسیده 
روزه   120 بادهای  همان  را  ریزگردها  این  دلیل  مهمترین 
سیستان دانست وگفت : اگر این غلظت گردوخاک24 ساعت 

تداوم داشته باشد خیلی خطرناک خواهد بود.

خواستار تامین اعتبارملی برای
حفاظت محیط زیست هستیم

وی خواستار تأمین اعتبارات ملی برای حفظ محیط زیست 
استان شد و گفت:  تخریب پوشش گیاهی، تخریب سنگ 
کاهش  و  مزروعی  های  کاربری  تغییر  و  خاک  فرش 

است.  پدیده گرد و خاک  افزایش  از عوامل  رطوبت خاک 
وی  با بیان اینکه کیفیت لحظه ای هوا در استان از سطح 
بسیار ناسالم هم فراتر رفت و به خطرناک رسید، ادامه داد: 
وزش باد شدید که این روزها در شرق کشور و خراسان جنوبی 
تداوم دارد، از دیشب در استان شدت گرفت و سرعت لحظه 
ای آن در بیرجند حتی به 100 کیلومتر در ساعت هم رسید.

هوا طبق شاخص های  کیفیت  اینکه   به  اشاره  با  اکبری   
از ساعت 24 روز  موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست 
است،  بوده  متغیر   175 تا   150 بین  امروز   7 تا  گذشته 
 9 ساعت  در  کیفیت  لحظه ای  پایش  طبق  اما  داد:  ادامه 
 168 و  هزار  به  میکرون   10 ذرات  غلظت  میزان  صبح، 
رسید. وی با بیان اینکه  انتشار عوامل بیماری زا، کاهش 
برای  خطر  ایجاد  گیاهان،  فتوسنتز  وری  بهره  بر  تاثیر  و 

بیماران حساس از مهمترین مضرات ریزگردها است، خاطر 
آلرژی  افراد  مستعد  بر  آلودگی هوا   نشان کرد: همچنین 
است.  گذار  تاثیر  هم  پرندگان  مهاجرت  مسیر  تغییر  و 

گرد و خاک موجب کاهش دید افقی
 در محور بیرجند - سربیشه شد

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی نیز عنوان کرد: با 
وجود طوفان شدید همه محورهای استان با وجود وزش باد 
باز است و تردد در آنها انجام می شود. سرهنگ محمدباقر 
توفیقی نیا با بیان اینکه محورهای سربیشه، بیرجند، نهبندان 
به رو است،  اما مقطعی رو  با گرد و خاک شدید  و زیرکوه 
شود. می  دیده  باد  وزش  هم  محورها  سایر  در  داد:  ادامه 
بیشترین  باعث  شدید  خاک  و  گرد  کرد:  نشان  خاطر  وی 
است. شده  سربیشه   - بیرجند  محور  در  افقی  دید  کاهش 
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ضمن هشدار جدی 
به رانندگان درباره کاهش دید افقی هنگام وقوع گرد و خاک 
طولی  فاصله  باید  مواقعی   چنین  در  رانندگان  کرد:  تاکید 
مناسب را رعایت کنند.وی با بیان اینکه  اطمینان از سالم 
بودن سیستم روشنایی خودرو و حرکت با سرعت مطمئنه در 
زمانی که شعاع دید کاهش می یابد، مدنظر رانندگان باشد، 
ادامه داد: اگر رانندگان در جاده با توفان شن و ماسه شدید 
مواجه شدند، خودرو را از سطح جاده به بیرون هدایت کرده، 
در پارکینگ متوقف کنند و تا عادی شدن وضع منتظر بمانند.

خسارت به چند درخت و تیر چراغ  برق
خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  گفته  به   
شهرستان   11 از  رسیده  گزارش های  براساس  جنوبی 
استان، توفان تاکنون خسارت قابل توجهی را ایجاد نکرده 

اما به چند درخت و تیر برق خسارت وارد شده است. 
میرجلیلی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد در شهرستان 
بیرجند از 100 کیلومتر بر ساعت گذشته و موجب کاهش 
دید افقی و کیفیت هوا شده است، خاطر نشان کرد: تندباد 
موجود در حد آماده باش کامل تیم های امدادی نیست اما 
آماده  دوشنبه  امروز  ظهر  تا  خدماتی  و  امدادی  نیروهای 
ادامه  وی  هستند.  استان  سراسر  در  احتمالی  امدادرسانی 
داد: تردد در محور بیرجند - اسدیه به دلیل توفان و گرد و 

خاک کند شده اما راه های خراسان جنوبی باز است.

س
رست

 نوف
س :

عک

رنگ آسمان پرید
هوای بیرجند در وضع ناسالم 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی  نتیجه پس از بررسی صورت گرفته به شرح 
ذیل اعالم می گردد. با توجه به کمبود مخزن ذخیره 
و  توزیع  از شبکه  فرسودگی بخشی  و  انتقال  و خط 
نوسانات  دلیل  به  شبکه  در  شده  ایجاد  های  شوک 
جریان مصارف حداکثری شهروندان در فصل گرما،  
بعضا حوادثی را در نقاط معینی از شبکه توزیع شاهد 
هستیم که در همین راستا را به منظور کاهش اتفاقات 
حادث شده و کاهش هدر رفت اصالح شبکه توزیع در 
برنامه کاری امور آب و فاضالب خوسف می باشد که 
به محض تامین اعتبار سریعا نسبت به اجرای عملیات 

اصالح شبکه اقدام خواهد شد.

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند شناسه: 5378۰9

در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور 
 تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش های 8-7-4-3-2-1 -

9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:
بخش1 بیرجند 

1- ششدانگ یکباب منزل پالک 2895-اصلی بخش یک بیرجند واقع 
در خیابان انقالب بیرجند مورد تقاضای میثم بنده 

بخش 2 بیرجند
1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2873 فرعی از یک اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه قصبه مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام خمینی )ره(
2-ششدانگ یک قطعه زمین راهروی منزل پالک 54 فرعی از 150-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهار پایین مورد تقاضای فاطمه گل نیچه

3-ششدانگ یک قطعه زمین پالک 3448 فرعی از 345-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای ملیحه بهنامیان

4- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 3477 فرعی از 345-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در دشت علی آباد مورد تقاضای تقی رخشانی

5- ششدانگ یک باغ مشجر پالک 1192 فرعی از 949 فرعی از 668-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سورگ مورد تقاضای غالمحسین 

سورگی در تاریخ 98/5/22
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1136 فرعی از 781-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در حاشیه جاده آسفالته چاج مورد تقاضای حامد چاجی
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 1819 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای 
حسین برات زاده 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 
1820 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  
تقاضای زهرا سادات دستگردی 9- ششدانگ یک قطعه زمین  مورد 
مزروعی دیمه زار پالک 1821 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای زهرا سادات دستگردی
10- ششدانگ یکباب محوطه مزروعی مشجر پالک 1822 فرعی از 
1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد  مورد تقاضای 

سیده شیما دستی گردی  در تاریخ 98/5/23
11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 582 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای 

محمد حسن مباشری
12- ششدانگ یک قطعه محوطه مزروعی مشجر پالک 601 فرعی از 1337-
 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای صادق کودو
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 602 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای 
حسین کامران نژاد 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک 603 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 

بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد
15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 604 فرعی از 
1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای 
حسین کامران نژاد 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک 605 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته 

بجدی  مورد تقاضای حسین کامران نژاد
17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 609 فرعی از 1337-اصلی 
 بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای آمنه دستگردی
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 610 فرعی از 1337-

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی  مورد تقاضای حجی 
دستگردی در تاریخ 98/5/26

19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 215 فرعی از 
1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای 
محمد علی دستیگردی نسبت به چهار دانگ مشاع و زهرا دستی گردی 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 216 فرعی از 
1397-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه سیستانک مورد تقاضای 

طیبه دستی گردی
از  فرعی  زار پالک 9  21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
1755-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب شرکت نفت مورد تقاضای 

محمد رضا پرویزی فر در تاریخ 98/5/27
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 413 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت حاجی آباد از اراضی امیر 

آباد مورد تقاضای شاه بی بی افرا
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 418 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 

ام البنین امیرآبادی زاده
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 419 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 

حسن امیرآبادی زاده
25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 420 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 

زهرا امیرآبادی زاده
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 421 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد  مورد 

تقاضای محمد امیرآبادی زاده
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 422 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سر سینه حاجی آباد مورد تقاضای 

مریم امیرآبادی زاده در تاریخ 98/5/28
بخش 2  پالک 2562-اصلی  مزروعی  بند  قطعه  یک  28- ششدانگ 

بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس آسوده
بخش 2  پالک 2563-اصلی  مزروعی  بند  قطعه  یک  29- ششدانگ 

بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای عباس آسوده
بخش 2  پالک 2564-اصلی  مزروعی  بند  قطعه  یک  30- ششدانگ 

بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر مورد تقاضای فاطمه زهرا محمد پور
بخش 2  مزروعی پالک 2582-اصلی  بند  قطعه  یک  31- ششدانگ 

بیرجند واقع در مجاورت گرمیدر  مورد تقاضای عباس آسوده
32- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی پالک 2583-اصلی بخش 
 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان

33- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی پالک 2584-اصلی بخش 
 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان

34- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی پالک 2585-اصلی بخش 
 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا سبزبان

35- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و مزروعی پالک 2586-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در پشت کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا 

سبزبان در تاریخ 98/5/30
بخش 3 بیرجند 

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2798 فرعی از 
تقاضای  مورد  سیوجان  مزرعه  در  واقع  بیرجند  بخش 3  172-اصلی 

گلعذار رمضانی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 
2799 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان 

مورد تقاضای سید مجید شکسته
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر محصور )به صورت فنس( 
پالک 1609 فرعی از 222-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه تقاب 

مورد تقاضای حسین صفری
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 495 فرعی از 225-
اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کالته ملک  مورد تقاضای قدیر 

آبدار در تاریخ 98/5/31
5- ششدانگ یکباب محوطه مشجر پالک 189 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای علی حسن پور

6- ششدانگ یک محوطه مشجر پالک 190 فرعی از 938-اصلی بخش 3 
 بیرجند واقع در حاشیه جاده کرمان روبروی زندان مورد تقاضای الهام حسن پور
7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 191 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه زینی مورد تقاضای سید عبداهلل وسیله

8- ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 192 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه زینی مورد تقاضای 

قاسم نخعی
9- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر پالک 193 فرعی از 938-اصلی بخش 

3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای غالمرضا پردلی
10- ششدانگ یکقطعه باغ مشجر محصور مشتمل بر ساختمان پالک 
194 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور 

مورد تقاضای غالمرضا پردلی
11- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 195 فرعی از 938-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه آغال میر مورد تقاضای زهرا زراعتگر
12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان 
پالک 196 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن 

پور مورد تقاضای حسن پردلی
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 197 فرعی از 938-
 اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای حسن پردلی
14- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 198 فرعی از 938-اصلی 

بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه آغال میر مورد تقاضای کبری زراعتگر
از  فرعی  پالک 69  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -15
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سرچاه حسن پور مورد تقاضای 

عذرا بهارشاهی درتاریخ 98/6/2
بخش 4 بیرجند 

از  فرعی  پالک 757  مشجر  مزروعی  زمین  قطعه  یک  1- ششدانگ 
114-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در مزرعه فریز مورد تقاضای غالمرضا 

اکبرزاده در تاریخ 98/6/3
بخش 7 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 322 فرعی از 390-اصلی 
 بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مزرعه آواز مورد تقاضای محمد اعظم اکبری

 7 بخش  773-اصلی  پالک  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   -2
بیرجند واقع در اراضی موسوم به احمد آباد طبس مسینا مورد تقاضای 

عبدالرحیم بخشی در تایخ 98/6/3
بخش 8 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 593-اصلی بخش 
 8 بیرجند واقع در مجاورت زیردره مورد تقاضای سید حسین عسگری

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 594-اصلی 
تقاضای سید  مورد  زیردره  مزرعه  در مجاورت  واقع  بیرجند  بخش 8 

حسین عسگری
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 
595-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مجاورت آسیابان 
98/6/4 تاریخ  در  معتمدی  رضا  تقاضای   مورد 

بخش 9 بیرجند
1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 742 فرعی از 51-اصلی 

بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه مهموئی مورد تقاضای شهین غفاری
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 802-اصلی بخش 
9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد فاطمه زهرا )س( جاده مشهد مورد 

تقاضای محمد رضا قلی پور
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 803-اصلی بخش 9 
 بیرجند واقع در حاشیه جاده مشهد جنب مسجد حضرت فاطمه زهرا )س( 

مورد تقاضای محمد رضا قلی پور
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 804-اصلی بخش 
9 بیرجند واقع در مجاورت مسجد فاطمه زهرا )س( حاشیه جاده مشهد 

مورد تقاضای محمد رضا قلی پور در تاریخ 98/6/6
بخش 13 بیرجند 

بخش 13  از 67-اصلی  فرعی  پالک 41  منزل  یکباب  1- ششدانگ 
بیرجند واقع در مزرعه بزقوچ علیا مورد تقاضای محمد نخعی پور

2- ششدانگ یکباب محوطه مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 1 فرعی 
از 89-اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه بائره حاجی آباد مورد 

تقاضای بیتا کاری
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 97 فرعی از 425-

اصلی بخش 13 بیرجند واقع در مزرعه کالته حاجی یوسف مورد تقاضای 
حمید رضا نخعی پور

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 574-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی

5- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 575-اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبداهلل زنگویی

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 577-اصلی بخش 
13 بیرجند واقع در مجاورت افضل آباد مورد تقاضای عبدا... زنگویی

در تاریخ 98/6/9
در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر باال در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مراجع 
ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به این  اداره  تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : 98/4/31
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

افراد موفق

 یک واقع بین خوش بین باشید، نه بدبین 

و  دارند!  هراس  مثبت  تفکر  از  انگار  افراد  از  خیلی 
فکر می کنند اگر مشکالت را آنقدر جدی نگیرند یا 
رویکردشان مثبت باشد خودشان را گول زده اند و در 
نهایت به جایی می رسند که راه فراری از استرس های 
بی شماری که برای خود تراشیده اند، ندارند. تفکر واقع 
اینکه  بدون  مثبت ها  روی  )تمرکز  مثبت  و  بینانه 
رسیدگی به مشکالت و واکنش مناسب نشان دادن 
نادیده گرفته شود( می تواند کمک تان کند در زندگی 

موثرتر باشید و کمتر دچار استرس شوید.
یکی از بهترین استراتژی های تفکر مثبت و خوش 
بینی، الگوی خاصی از تفکر است که به شما اجازه 
می دهد توجه خود را معطوف کارهایی کنید که اعتماد 
را فراهم  امکان  این  باال می برند و  را  به نفس تان 

می کنند که در آینده بهتر و بهتر عمل کنید.

دالیل اصلی امروز و فردا کردن

به درستی آگاه نیستیم چقدر زمان برای انجام کار خود 
داریم. به درستی نمی دانیم پیامدهای منفی تاخیر یا 
نتایج مثبت ِ به موقع انجام دادن کاری چیست؟ دقیقا 

نمی دانیم انجام فعالیت خاصی چقدر زمان می برد.
به اشتباه فکر می کنیم باید حتما در شرایط روحی یا 

فکری خاصی باشیم تا بتوانیم آن کار را انجام دهیم.
حتما تا اینجای مطلب زمان هایی را به خاطر آورده اید 
که دست کم یکی از موارد باال باعث شده کارهایی را 
به تاخیر بیندازید. مثال یادتان هست از انجام نظافت 
خانه طفره رفتید چون احساس کردید حوصله و انرژی 

انجامش را ندارید؟
ما اغلب تصور می کنیم انجام کاری به زمان زیادی 
نیاز ندارد و بعدا می توانیم انجامش دهیم که باعث 
می شود به خودمان بقبوالنیم که هنوز خیلی فرصت 
داریم تا به آن بپردازیم. یکی از بزرگترین عواملی که 
منجر به امروز و فردا کردن می شود این باور است که 
فکر می کنیم باید حتما انگیزه یا رغبت انجام کاری را 

در زمان خاصی داشته باشیم. 
متاسفانه این تعلل ها می توانند تاثیر جدی بر خیلی 
از جوانب زندگی بگذارند، مثال وضعیت روانی فرد 
را به خطر بیندازند. در مطالعه ای دریافتند در شروع 
کمترین  بودند،  تعلل  اهل  که  دانشجویانی  ترم، 
میزان استرس و اضطراب را داشتند اما در پایان 
و  کرد  تغییر  وحشتناکی  طرز  به  قضیه  این  ترم، 
بیشترین میزان استرس و اضطراب و حتی احساس 
ناخوشی مربوط به همین افراد بود. امروز و فردا 
کردن نه تنها بر سالمت شما تاثیر منفی دارد بلکه 
می تواند به روابط اجتماعی تان هم آسیب بزند. با 
تاخیر در انجام امور در واقع باری بر دوش اطرافیان 

خود می گذارید.

مضرات مصرف 
زیاد کره

با این که کره طعم و مزه بسیار خوبی به سوهان و 
یا شیرینی می دهد عوارض جانبی بسیاری نیز دارد که 
می تواند یکی از پارامترهای تولید کننده مضرات سوهان 

باشد. کره دارای کلسترول بسیار باالیی است که مصرف 
آن در دوران بارداری هرگز توصیه نمی شود. کره به 
خصوص کره حیوانی برای افرادی که دچار بیماری 
قلبی هستند بسیار مضر است و حتی در مقادیر کم نیز 
نباید مصرف شود. کره حیوانی نا مرغوب می تواند سبب 

سوء هاضمه و اسهال شود.

خوردن صبحانه از افزایش وزن 
جلوگیری می کند

صبحانه سالم باید حاوی پروتئین ، میوه ها، غالت 
کامل یا سبزی ها باشد و به  طور معمول بهتر است 
که دست کم سه تا از این گروه های مواد غذایی 

را وارد صبحانه تان کنید. صبحانه از افزایش وزن 
تقویت  را  کوتاه مدت  حافظه  می کند،  پیشگیری 
می کند، خطر دیابت نوع 2 را کاهش می دهد و 
حتی باعث خوشحال  تر شدن می شود، اما اغلب 
بستگی  مناسب  غذاهای  گزینش  به  مزایا  این 

دارد. 

مشکالت ناشی
 از ابتال به فلج معده

بیماری فلج معده می تواند منجر به بروز مشکالتی 
آبی  کم  به  می توان  مشکالت  این  جمله  از  شود. 
شدید بدن به علت استفراغ مداوم، سوء تغذیه ناشی 

از کاهش اشتها شود. این نوسانات کنترل قند خون 
را در مبتالیان به دیابت مشکل می کند. در بیماری 
فلج معده عضالت معده نمی توانند حرکات معمول 
خود را برای پیش راندن غذا به درون روده کوچک 
داشته باشند. در نتیجه غذا درون معده باقی می ماند 

و مشکالت بسیاری را برای فرد به وجود می آورد.

علل خون  دماغ شدن
 را بشناسید

از مهم ترین عوامل خون دماغ شدن ضربات شدیدی 
است که هنگام بازی و یا در اثر برخورد شی محکمی با 
بینی به خصوص دریچه ها و یا در ورزش ها بر روی بینی 

وارد می شوند. مصرف بعضی از داروها مانند داروهای 
شرایط  نیز  آسپرین  ضدالتهاب ها،  خون،  انعقاد  ضد 
را برای خونریزی بینی مساعد می کند.گاهی اوقات 
آلرژی ها، عطسه های شدید و مکرر و عفونت های 
بینی و همچنین داخل شدن جسم خارجی در بینی نیز 

می تواند عواملی برای خونریزی محسوب شوند.

زیره خاصیت
 ضد  سرطانی دارد 

قرار  استفاده  مورد  دارویی  و  درمانی  لحاظ  از  زیره 
می گیرد و بیشتر از آن برای درمان بعضی از بیماری ها 
استفاده می  شود.  زیره در درمان بیماری های گوناگون 

به عنوان ضد تشنج، ضد صرع، تقویت کننده معده، 
ادرار آور، ضد نفخ و سوء هاضمه و محرک تعریق 
استفاده می شود  در نفخ ناشی از سوءهاضمه اثرات 
مفیدی دارد. همچنین اثرات آنتی اکسیدان، محافظت 
کبدی، ضد تومور و ضد سرطانی زیره در  مطالعات 

ثابت شده است.

تخم شربتی که به آن دانه چیا یا چیا سید هم گفته می شود، سرشار از مواد مغذی می باشد. تخم شربتی دارای مقدار 
فراوانی پروتئین، آهن، پتاسیم و کلسیم است و در عین حال آن هایی که در جذب کلسیم مشکل دارند بدانند یک ماده 

معدنی به نام بورون در تخم شربتی باعث انتقال کلسیم به استخوان ها می شود.
استفاده از تخم شربتی در محلول آب یکی از بهترین مواد برای کم کردن وزن است. دانه های ژالتینی تخم شربتی 
بدون آنکه کالری داشته باشد تا مدت ها فرد را سیر نگه می دارد و به جای خوردن دارو های زیان آور برای کم کردن 
اشتها، می توان از تخم شربتی استفاده کرد.  مواردی، چون کمک به حفظ سالمت قلب، تنظیم قند خون، کمک به 
هضم غذا، ارتقای سالمت و عملکرد مغز، کمک به کاهش وزن و در نهایت این که به عنوان یک منبع خوب پروتئین 

گیاهی به عضله سازی کمک می کند.

این روزها تبلیغات وسیعی درباره سنگ نمک و نمک دریا و فواید و خواص درمانی آنها انجام می شود، در حالی که این 
موضوع از سوی متخصصان رد شده است. نمک دریایی از آب های شور دریا استخراج می شود. آب را تبخیر کرده و 
نمک را برداشت می کنند. شاید اکثریت افراد تصور کنند که نمک دریایی به خاطر سدیم کمتر برای سالمتی مفیدتر است 
اما واقعیت این است که ترکیب شیمیایی نمک طعام و نمک دریایی یکسان است. هر دو نمک حاوی مقدار مشخصی 
سدیم هستند. نمک دریایی با نمکی که ما استفاده می کنیم از لحاظ تغذیه ای هیچ تفاوتی ندارد و تنها فرقش این است 
که کریستال های آن درشت تر است. این نمک، گران تر از نمک معمولی و فاقد عنصر حیاتی ید است و ناخالصی های 

گوناگون دارد. نمک دریا و سنگ نمک به دلیل داشتن امالح مضر و رسوب آن در بدن انسان سرطان زا است.
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

نمک دریا و مضرات مصرف آندلیل خوب برای خوردن تخم شربتی

کلمات به خوبی می توانند به کاهش استرس کمک کنند. یک 
روش برای کاهش استرس ناگهانی این است یک جمله خاص 
که به شما انرژی و قدرت می بخشد تکرار کنید. مثال جمالتی 
نظیر” من آرام هستم”،”همه چیز خوب پیش می رود”، ” فقط 
به نکات مثبت فکر می کنم” ، “خودم را دوست و به خود ایمان 
دارم”. تکرار جمالت نوعی مدیتیشن است که می تواند خیلی 

سریع به کاهش استرس کمک کرده و ذهن را آرام کند. 
می توانید لیستی از جمالت مثبت تهیه کرده و هر روز یکی از 
آنها را جمله خاص آن روز تعیین کنید و مانند سپری از آن در 

برابر استرس ها و مشکالت روزانه استفاده کنید. 

 از خودتان تشکر کنید: وقتی در شرایط پراسترس قرار می گیرید 
احساس می کنید تمام دنیای شما خراب شده است. در این حالت 
برای کاهش استرس به خود یادآوری کنید چه چیزهای خوبی در 
زندگی دارید. نگاه کردن به نیمه روشن زندگی می تواند به کاهش 
استرس کمک کند. باید بابت قسمت های روشن زندگی از خود 
تشکر و قدردانی کنید. این کار را حتی اگر در شرایط پر استرس 
نیستید هم انجام دهید. هر روز نقاط مثبت و روشن زندگی را ببینید. 
آمار نشان می دهد افرادی که روزانه این کار را انجام می دهند و 
از خود و روشنایی های زندگی قدردانی می کنند بیش از سایر 
افراد احساسات مثبت، رضایت از زندگی، مثبت نگری و احساس 

سرزندگی دارند و میزان افسردگی و استرس در آنها کاهش می 
یابد. اگر ذهن را طوری پرورش دهید که مثبت بنگرد و مشکالت 
زندگی را به قدری بزرگ نکند که نقاط روشن زندگی را بپوشاند 

خیلی بهتر می توانید با مشکالت و استرس مقابله کنید.
به حالت بدن توجه کنید: قوز کردن یکی از عالئم استرس است. 
بد نیست بدانید حالت بدن می تواند روی استرس فیزیکی بدن 
تاثیر بگذارد. افرادی که خیلی استرس دارند معموال نگرانی ها 
در فرم بدن شان مشخص است. اینگونه افراد معموال خیلی 
قوزکرده می نشینند و همین باعث می شود به مرور زمان 

دردهای زیادی در بدن احساس کنند.

برای کاهش استرس یک جمله خاص برای خود بسازید 

آیه روز

و به کسانی که ستم کرده  اند متمایل مشوید که آتش ]دوزخ[ به شما می  رسد و در برابر خدا برای شما 
دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد. )سوره هود/ آیه ۱۱۳(

سخن روز

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه 
آن را از خود دور می سازیم. )شاتو بریان(
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جدول ۴۴۰۲                        

از دانشمندان و دانایان  افقی: ۱- 
نامدار ایران که سعادت نامه از آثار 
 اوست 2- تحفه - دیرنشین - کرانه ها
 ۳- ورم پوست - دریغ خوردن - از 
اناجیل اربعه 4- راهروی باریک - 
تالفی کردن - دوستی 5- ضمیر 
بنیه -  و  نا  مفرد -  سوم شخص 
عمارت مستحکم حکومتی -   باعصا 
زدن 6- خبر و آگاهی -  قلعه ای در 
 شهرستان تفت - میکروب میله ای 
شکل 7- شهر پسته ایران - نان خرد 
شده در آبگوشت 8- سیما و صورت 
- فراهم - نقد کننده 9- با اینکه 
عرب - پرنده ای که غالباً در مزارع 
 گندم النه می سازد ۱0- هدیه ای
 - ثنا  و  مدح   - خانم  عروس  به 
دوستدار ۱۱- شاه برعکس - درخت 
 خرما - پشت سر هم -گیاه تاالب ها 
در  ورزشی - شهری  ۱2- عددی 
برای  نامی  معالجه ۱۳-  آمریکا - 
سیراب   - خودخواهی   - آقایان 
۱4- زیانی و هالکی - کبوتر چاهی 
- شهری در هند ۱5- از روحانیون 

مبارز در انقالب مشروطیت.

عمودی: ۱- زنده اند و در نزد خدا 
روزی می خورند - ماهر و حاذق 
کاربرد  با  شیمیایی  عنصری   -2
طبی و صنعتی - پرنده ای وحشی 
و حالل گوشت - کلمه افسوس که 
در نوحه و ماتم به کار می رود ۳- 
پندار - خلقت- پیغمبر 4- اسلحه 
ها - عددی مفرد - یازده 5- وقت، 
آسمان -  ماه  و ساعت -  هنگام 
تلگراف  مخترع   -6 پایانی  رمق 
-  بازگردانیدن - از حیوانات حرام 
و  هیکل   - گشاده   -7 گوشت 
قامت - نام چشمه ای در بهشت 
8- مدخل غذا - دست برداشتن 

از گناه - نوعی پارچه  نفیس 9- 
از مساجد بزرگ - کنایه  قسمتی 
از محبوب و معشوق است - مایع 
حیات ۱0- تنگدستی - ترسانیدن - 
گله ۱۱- پسوند شباهت - بزرگتر 
سده  نامدار  خوشنویسان  از   -
یازدهم ۱2- سخن گفتن - واحد 
مقیاس طول انگلیسی - تنهاشدن 
 - فرانسه  ساخت  اتومبیلی   -۱۳
سرراست - کسر کردن ۱4- نوعی 
انگور - خمیدگی -حرف نفی به 
معنی هرگز  ۱5- بخشنده، سخی- 
گردانیدن- برابر  کردن،   فراهم 
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) 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

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 
لذا عالقه مندان در  به  عمل آورد.  همکاری  در روزنامه دعوت 
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

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

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

شرکت پخش سراسری مزمز شعبه بیرجند 
جهت تکمیل کادر اداری خود استخدام 
می نماید:1- راننده ایسوزو  با مدارک 

کامل)کارت هوشمند وکارت سالمت(2-راننده 
دارای ماشین کامیونت مسقف 3- توزیع 

کننده 4-منشی خانم جهت انجام امور اداری 
09156676875 -09156041952

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب)حضوری( - برنامه نویس

 تلفن همراه )با تجربه کار(
32357311 - 09337127002

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

یک شرکت پخش مواد غذایی به تعدادی نیسان 
به همراه راننده با حقوق، مزایای عالی به همراه 

بیمه استخدام می نماید. 09158156090

به یک نفر آقا لیسانس کامپیوتر 
و ساکن شهر نهبندان جهت کار در 

یک شرکت فعال در زمینه کارتخوان 
فروشگاهی  نیازمندیم.

32354083 ساعت تماس: 14الی 17
تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42، 
ساعت مراجعه :9 صبح الی 

12/30 ظهر

» یک برگ اصل پروانه اشتغال بکار حرفه 
مهندسی معدن، صادره به شماره 290505 
مورخ 86/4/30 متعلق به آقای احمدرضا 

خزاعی دارای شناسنامه شماره 262 با کد ملی 
0872311864 صادره از قوچان متولد 1349 

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان 
خراسان جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.«

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

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

الستیک پرایدی هانکوک کره 2017 
780/000 تومان
09151641544

برگ سبز خودروی پژو پارس به شماره پالک 695 
ب 94 ایران 52 به نام غفور خسروی خلف با شماره 

ملی 1111911509 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

یک واحد فروشی واقع 
در معصومیه، خیابان بهارستان 

بهارستان 1، سند آزاد
 امکانات فول قیمت توافقی

09911645231 
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

استاندار در برنامه فرمول یک :

نبود بخش پیوند؛  مهم ترین مشکل 
بیماران نیازمند پیوند عضو  استان

مسؤول کمیته پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند نبود بخش پیوند را از مهم ترین مشکالت 
بیماران نیازمند پیوند عضو در استان ذکر کرد و بیان  
کرد: با رایزنی های انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از نیمه دوم امسال شرایط پیوند کلیه در بیرجند 
فراهم می شود که با فراهم کردن امکانات و اقدامات 
الزم در بیمارستان رازی بیرجند، جسد برای اهدای 
عضو به مشهد منتقل نخواهد شد.وی در گفت وگو 
سایر  اهدای  برای  همچنین  کرد:  اضافه  فارس،  با 
اعضای فردی که امیدی به ادامه حیات وی نیست از 
جمله قلب، پانکراس، قرنیه، چشم و سایر، در بیرجند 
اعضا جدا شده و به وسیله هواپیما به افراد نیازمند سایر 
بیمارستان ها فرستاده خواهد شد.دهقانی گفت: از ابتدای 
سال 94 تاکنون اعضای بدن 19 بیمار مرگ مغزی در 
خراسان جنوبی به بیماران نیازمند اهدا شد.دهقانی ترویج 
فرهنگ اهدای عضو را نیازمند همکاری همه سازمان ها 
و نهادها دانست و اظهار کرد: در هر بیمارستان استان دو 
کارشناس روزانه بیمارستان ها را از نظر دارا بودن بیمار 
مرگ مغزی و سایر بررسی می کنند و اطالعات را برای 
انجام مراحل بعدی در اختیار مرکز قرار می دهند. وی 
خاطر نشان کرد: همچنین در تمام مراکز درمانی استان 
نیز یک کارشناس آموزش دیده مستقر است در صورتی 
که فرد مریض عالئم حیاتی کمتر از چهار داشت شرایط 
را به ما اطالع تا در اسرع وقت بتوان رضایت خانواده 
فرد را برای اهدای عضو جلب کنیم. دهقانی با بیان 
اینکه  از سال 94 تاکنون 65 عضو از بدن 19 بیمار 
دچار مرگ مغزی در استان به بیماران نیازمند در کشور 
پیوند شده است، گفت: از ابتدای امسال  نیز دو مورد 
اهدای عضو بیماران خراسان جنوبی در مشهد انجام 
شده است.  وی با اعالم اینکه بیشترین علت مرگ 
مغزی در خراسان جنوبی، تروما و تصادف بوده، بیان  
کرد: کلیه، کبد، قلب، ریه، پوست، قرنیه چشم و  نسوج 
شامل پانکراس، استخوان، مفصل و تاندون بیماران 
مرگ مغری قابل پیوند به دیگر بیماران است. دهقانی 
با بیان اینکه هر متقاضی اهدا عضو  مرگ مغزی زیر 
45 سال می تواند با اهدای اعضای خود از جمله دو کلیه، 
کبد، قلب و مفاصل جان هشت انسان دیگر را نجات 
دهد، مطرح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار نفر در 
خراسان جنوبی فرم اهدای عضو را تکمیل کرده اند البته 
اهدای عضو فردی که دچار مرگ مغزی شده نیاز به 
اولیای دم دارد.دهقانی در پایان خاطرنشان  رضایت 
کرد: افرادی که می خواهند جزو اهدا کنندگان عضو 
اطالع رسانی پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند   باشند 
 https://ehda.center/  ثبت نام و کارت ویژه اهدای 
عضو دریافت کنند و متقاضیان زمانی ثبت نام نهایی 

خواهند داشت که کد رهگیری دریافت کنند.

حوادث

اقامتگاه بوم گردی در بشرویه راه اندازی شد

ایرنا -اقامتگاه بوم گردی در فاز نخست عمارت تاریخی کیانی زاده شهر بشرویه راه اندازی شد. سرپرست میراث فرهنگی بشرویه در این باره گفت: عمارت تاریخی کیانی زاده بشرویه در محله میانده بافت تاریخی 
و در کوچه ساباط مستوفی قرار دارد که با تکیه بر شواهد و الگوهای معماری هسته اولیه بنا به دوران صفوی و ماقبل آن بر می گردد که در دوره قاجار با تخریب چند فضای مجزا به یک خانه اعیانی تبدیل شده 

است. سلیمانی رباطی اظهار کرد: عملیات مرمت عمارت تاریخی کیانی زاده از سال 1۳96 با اختصاص اعتبارات ملی و همچنین تسهیالت فنی و اعتباری به مالک شروع شده وهم اکنون نیز در حال انجام است.

برپایی اولین نمایشگاه صنایع دستی در موسسه  فرهنگی و هنری عرفان
موسسه  دستی  صنایع  نمایشگاه  اولین  کاری- 
مرکز خراسان جنوبی  در  فرهنگی هنری عرفان 
با حضور 17 هنرمند و صنعتگر با حضور نفیسه 
و  استانداری  خانواده  و  اموربانوان  مدیرکل  نخعی 
حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع 
بااستقبال  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
میراث  مدیرکل  برگزار شد.  دوستان  هنر  باشکوه 
فرهنگی و گردشگری  در این مراسم ضمن تشکر 
از مدیرعامل موسسه عرفان یادآور شد: این موسسه 
همواره مرکزی  برای تولید فکر و اندیشه،  حمایت از 

هنرمندان  بوده است.
وی با اشاره به اینکه این بار یک نمایشگاه فتح البابی 
برای صنعتگران که عمدتا جوان هستند شد،  ادامه 

داد: چرا که با برپایی این نمایشگاه از یک طرف 
دیگر  از سوی  و  شود  می  حمایت  از صنعتگران 
همشهریان با تولیدات، رشته، تنوع  و کاربرد آن 

آشنا می شوند. وی خاطر نشان کرد قصد داریم با 
هماهنگی شهرداری در محل برخی پارک ها شب 

بازارها را راه اندازی کنیم.

مدیر موسسه فرهنگی و هنری عرفان با بیان اینکه 
این نمایشگاه به همت خود صنعتگران برپا شده 
است و فقط ما فضا و ابزار اولیه آن را در اختیار 
قرار آنان گذاشتیم عنوان کرد: این نمایشگاه صنایع 
دستی از 29 تیر به مدت یک هفته در شهرستان 
خاطرنشان  اکبرپور  است.   برپا   1 شهدا  بیرجند 
کرد: حمایت مالی به نوعی می تواند کمک کند 
و حمایت معنوی و حتی قرار دادن فضا ساده ترین 
نوع حمایت از جوانان است. وی  با اشاره به اینکه 
موسسه عرفان خراسان جنوبی پاتوق هنرمندان 
و  هنرمندان  افزایش  ما  کرد: هدف  عنوان  است 
مدیرموسسه  است.  خانگی  صنعتگران  معرفی 
برنامه  کرد:  خاطرنشان  عرفان  هنری  فرهنگی 

بعدی ما اخذ مجوز برای برگزاری این نمایشگاه 
به صورت ماهانه است.

وی از مسئوالن خواست تا برگزاری نمایشگاه ها 
را به مکان های جدید منتقل کنند تا مخاطبان 
بیشتری داشته باشد. اکبرپور مکان تاریخی دیوار 
یخی که یکی از آثار تاریخی مرکز استان است 
را پیشنهاد داد. وی با بیان اینکه الزم است این 
نمایشگاه ها در محل های خاص برگزار شود تا 
مردم بیشتر با صنعتگران آشنا شوند، پیشنهاد داد: 
به عنوان مثال در کنار دیوار یخی )یخچال یخی( 
در محالتی که نمادی از میراث فرهنگی ماست با 
نورپردازی و طراحی زیبا می شود نمایشگاه ها و 

جمعه بازارهایی برپا کرد.

کاهش ۴ درصدی آمار ازدواج در استان
احوال  ثبت  کل  اداره  خبر-سرپرست  گروه 
خراسان جنوبی با اشاره به هزار و 921 واقعه ازدواج در 
سه ماهه نخست امسال گفت: این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 4.۳ درصد کاهش داشته است. 
مهرآور در نخستین کمیته تخصصی ازدواج و خانواده 
با اشاره به هزار و 921 واقعه ازدواج در سه ماهه نخست 
امسال خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 4.۳ درصد کاهش داشته است.وی با بیان 
این که خراسان جنوبی در نرم طالق کشور رتبه 29 را 
داریم، اظهار کرد: به ازای هر یک هزار زن متأهل در 

استان 5.۸ زن طالق می گیرند.
مهرور اظهار کرد: به مناسبت سالروز ازدواج با خیر و 

برکت حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( از 12 تا 1۸ 
مرداد ماه تحت عنوان هفته ازدواج نام گذاری شده 
است.وی با اشاره به برگزاری 2۳ برنامه متنوع حوزه  
جوانان به مناسبت هفته ازدواج خراسان جنوبی گفت: 
جشنواره فرهنگی و اجتماعی، برپایی نمایشگاه لوازم 
خانگی و اقالم مورد نیاز زوجین و جهیزیه، تجلیل از 
فعاالن و سمن های حوزه ازدواج و جوانان موفق، 
کمپین های حمایتی و کارگاه های آموزشی تخصصی 
و مشاوره ای برای دختران و پسران در آستانه ازدواج 
اجرایی می شود.مهرور تصریح کرد:  این هفته  در 
کارگاه های آموزشی قبل و حین ازدواج در راستای 
فرهنگ سازی و ترویج ازدواج های آسان، آگاهانه و 

به هنگام به منظور تحکیم بنیان خانواده  است.وی 
یادآور شد: نخستین ستاد ساماندهی امور جوانان 
کارشناسان  و  استاندار  ریاست  به  ازدواج  هفته  در 
برگزار می شود که  دانشگاهی و اعضای کارگروه 
امیداست زمینه هم افزایی دستگاه های متولی امور 

جوانان را رقم زند.

جامعه با پدیده گسست نسل ها مواجه است
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه امروز 
با پدیده گسست و شکاف نسل ها مواجه هستیم 
هم  کنار  در  هرچند  فرزندان  و  مادر  پدر،  گفت: 
هستند اما برای قرن ها با یکدیگر به لحاظ ذائقه و 

طرز فکر فاصله دارند. هاشمی افزود: باید پذیرفت 
که برخی گرایش های جوانان صحیح نیست، باید 
قبول کنند که راه را اشتباه می روند و باید از ازدواج 
های موفق گذشته الگوگیری شود. وی گفت: در 
دانشگاه صنعتی بیرجند، ماه قبل برای استادان خود 
دوره سبک زندگی را در قالب ضیافت اندیشه برگزار 
کردیم و مرکز مشاوره دانشجویی را در 6 ماه اخیر 
در دانشگاه تاسیس کردیم که مشاوره های خوبی به 

دانشجویان ارائه می شود. 
کارشناس مدیریت شعب بانک ملی خراسان جنوبی 
ابراز کرد: از تعداد 2 هزار 59۳ نفر متقاضی دریافت 
تسهیالت ازدواج سال 97 از شعب این بانک به 2 

هزار 5۸7 نفر وام قرض الحسنه پرداخت شده که 
اشاره  با  است.خراشادی  یافته  تحقق  درصد   99.۸
به مجموع مبالغ 4۰2 میلیارد و 45۰ میلیون تومان 
تسهیالت پرداختی ازدواج در سال 97 شعب بانک 
ملی خراسان جنوبی افزود: از این مبلغ ۳ میلیارد و ۸۰ 

میلیون تومان به 1۰۳ ایثارگر پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 9۸ تعداد 
هزار و ۸9 نفر متقاضی دریافت تسهیالت پرداختی 
وام ازدواج از شعب بانک ملی خراسان جنوبی بوده اند، 
خاطرنشان کرد: در مجموع مبلغ 2 میلیارد و 1۳4 
میلیون تومان وام ازدواج به 6۸5 نفر از متقاضیان 

پرداخت شده که از این تعداد 2۸ نفر ایثارگر است.

تذکرجواب داد، آبرسانی دوبرابر شد
امین جم - استاندار خراسان جنوبی عصر روز گذشته 
میهمان  برنامه فرمول یک از شبکه  اول  سیما بود.وی 
در گفتگو با علی ضیا مجری این  برنامه ، به معرفی 
اجمالی ظرفیت ها و توانمندی های استان خراسان 
جنوبی از جمله گردشگری ، محصوالت راهبردی ، 
جاده های استان و ... پرداخت.مجری این برنامه علت 
دعوت از استاندار را موضوع جنجالی قطع آب منزل 
یک مدیرعامل استانی عنوان و از استاندار درباره آثار و 
نتایج این دستور پرسید.معتمدیان نیز در پاسخ با بیان 
اینکه طبق گزارشات واصله ، مشکالت جدی در حوزه 

آب روستاییان به وجود آمده بود ، گفت :  تذکری که 
بنده دادم در راستای جدی بودن این قضیه است وقتی 
مردم نیازمند آب هستند وظیفه داریم از همه توانمندی 
ها استفاده کنیم و این تذکر نیز منجر به  اتفافات مثبتی 
شد.وی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته به مرحله 
ای رسیدیم که بیش از دوبرابر آبرسانی به روستاها در 
حال انجام است ، ادامه داد : عالوه بر تالش همگانی 
در استان ، حتی استان های همجوار کمک هایی در 
زمینه تامین تانکرهای آبرسانی داشتند و از کشور نیز 

کمک های ویژه ای شد.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارخطاب به 
مدیران استانی گفت: اولویت ساخت وسازها استفاده 
از مصالح بومی استاندارد و با کیفیت خراسان جنوبی 
است. به گزارش صداوسیما، میر جعفریان در شورای 
فنی استان با بیان اینکه صنعت، معدن وتجارت 
باهمکاری استاندارد  لیستی از تولیدات و مصالح با 
کیفیت خراسان جنوبی را باید در اختیار دستگاههای 
اجرایی قرار دهد واین تولید کنندگان باید بخوبی 
معرفی شوند، افزود: اگر با وجود مصالح با کیفیت 

خراسان جنوبی مدیری اقدام به خرید مصالح از خارج 
استان بکند هزینه آن بطور کامل از مدیر مربوطه اخذ 
خواهد شد.وی همچنین گفت: کیفیت مصالح باید به 
صورت دوره ای کنترل و مورد راستی آزمایی قرار 
گیرد و مدیران اجرایی نیز باید کارشناسان فنی خود 
را نیز توجیه کنند و سیاست های دولتی و استانی را 
به آنها ابالغ و صالحیت مشاوران و پیمانکاران نیز 
باید به روز شود تا طرح های عمرانی کیفیت الزم 
را داشته باشند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 

باید مصالح  افزود: دستگاههای اجرایی  همچنین 
مورد نیاز خود را به سازمان صمت اعالم کنند تا 
آنها  به کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 
تولیدات این مصالح برنامه ریزی کنند که توازن در 
تولید محصوالت برقرار شود .میرجعفریان در پایان با 
اشاره به اینکه ۸۸هزار و ۸۳5 واحد مسکن روستایی 
در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: 45درصد این 
و422واحد  اما ۳6هزار  اند  شده  بازسازی  مساکن 
مسکن روستایی در استان کامال بی دوام هستند 

که امسال عملیات ساخت  1۰هزار واحدمسکونی 
محرومان در قالب تسهیالت و کمکهای بالعوض 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در خراسان 

جنوبی آغازشده است.
فرصت  وسازها  ساخت  این  افزود:  همچنین  وی 
مناسب وبزرگی برای خراسان جنوبی است وپیش 
بینی می شود ۳۰۰شغل مستقیم وغیر مستقیم را 
تحت تاثیر قرار دهد که باید از این ظرفیت بخوبی 
استفاده و نباید این فرصت هاتبدیل به تهدید شود، 

قیمتها باید کنترل شود تا باکار بیشتر وسود کمتر 
مدیریت  سازمان  برسد.رییس  اتمام  به  طرح  این 
با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  ریزیخراسان  وبرنامه 
بیان اینکه ازاین پس لیست  تمامی مصالح های 
استاندارد استان احصا خواهد شد افزود: اسناد مناقصه  
دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی نیز رصد خواهد 
شد.پورعیسی همچنین از عدم معرفی دقیق تولید 
صنعت  توسط  جنوبی  خراسان  مصالح  کنندگان 

،معدن وتجارت استان نیز انتقاد کرد.

ری
 اکب
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مهلت نام نویسی در جشنواره 
کارآفرینان برتر تمدید شد

جشنواره  سیزدهمین  در  نام نویسی  ایرنا-مهلت 
تا 2۰  که  بود  شده  اعالم  تیر  برتر ۳1  کارآفرینان 
مرداد تمدید شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: تمامی بنگاه های کسب و کار بدون محدودیت، 
بنگاه های غیردولتی و بنگاه های کسب و کار که قبل 
این جشنواره  تاسیس شده اند، مشمول  از سال 9۳ 
نام نویسی  برای  متقاضیان  کرد:  بیان  وی  هستند. 
نشانی به  برتر  کارآفرینان  جشنواره  سامانه  به   باید 
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کنند.وی گفت: از جمله دستاوردهای برگزاری این 
جشنواره می توان به تشکیل کانون های کارآفرینی در 
استان ها و مشارکت با نهادهای اجرایی به عنوان اتاق 

فکر کارآفرینی اشاره کرد.

مرگ کارگر ۴۷ ساله در بیرجند

کارگر 47 ساله در کارخانه خوراک دام شهرک صنعتی 
بیرجند هنگام کار با یک دستگاه دچار حادثه  شدو 
وجان باخت.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند گفت: این حادثه ساعت 9 
و 17 دقیقه روز یکشنبه به آتش نشانی گزارش شد 
که ماموران ایستگاه پنج به محل اعزام شدند.حسینی 
افزود: در این حادثه کارگر کارخانه هنگام کار با میکسر 
الی پره های دستگاه گرفتار شد و فوت کرد.وی 
ادامه داد: آتش نشانان پس از ایمنی محل با استفاده 
از تجهیزات برش کارگر گرفتار را از الی پره های 

میکسر بیرون آوردند.

قرص هاي غیر مجاز با هوشیاري پلیس 
به مقصد  نرسید

 معاون عملیات فرماندهي انتظامي استان از کشف 2 
هزار و 9۰۰ عدد قرص غیر مجاز از یک اتوبوس خبر 
داد. سرهنگ شجاعي نسب در تشریح این خبر اظهار 
کرد: مأموران ایست و بازرسي “علي آباد” شهرستان 
“بیرجند”هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک 
اتوبوس مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي 
هدایت کردند.وي افزود: مأموران در بازرسي از خودرو 
2 هزار و 9۰۰عدد قرص غیر مجاز کشف کردند که 
در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

*حسن حسینی  پدر شهید محمدعلی حسینی  روز 
گذشته  در سن 92 سالگی به دلیل کهولت سن به 

فرزند شهیدش پیوست .
*رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان از 
اجرای  آغاز  از  نوآموز  و 525  هزار  سنجش شش 
طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 

نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان خبر داد.
 که در این مدارس پذیرفته خواهند شد. 

*خراسان جنوبی میزبان مسابقات تنیس روی میز شرق 
کشور شد. این مسابقات با حضور خراسان های شمالی، 
رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان 2۳ 

مرداد در  بیرجند برگزار می شود.
 *مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: 
1۳ حافظ و قاری از استان به مرحله کشوری مسابقات 

قرآن سازمان اوقاف راه یافتند.
*مجوز راه اندازی ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی توسط 
کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی اخذ شد.
 *تجهیزات CBRN و یا تجهیزات مقابله با مواد شیمیایی 
خطرناک برای آتش نشانی بیرجند خریداری و نصب شد.
 *مدیر آبفار سربیشه در بازدید فرماندار  شهرستان از 
پروژه آبرسانی مجتمع درویش آباد گفت: با عنایت به 
قرارداد منعقده و پیشرفت فیزیکی ظرف چند ماه آینده 

آبرسانی چند روستا انجام خواهد شد .
*بانوان دارتر خراسان جنوبی  درالمپیاد ورزش های 

همگانی دانشجویان کشور مدال طال را کسب کردند.

 امروزآخرین مهلت اشخاص حقوقی
 برای  ارائه اظهارنامه  مالیاتی 

و  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری  کاوش-شرط 
مشوق های پیش بینی شده در قانون، ارائه اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر است که برای امسال ۳1 تیر 
اعالم شده است. مدیرکل امور مالیاتی استان بیان 
کرد: طبق قانون، امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها است.نباتی شرط 
برخورداری از معافیت مالیاتی را ارائه اظهارنامه و دفاتر و 
اسناد الزم عنوان کرد و گفت: مهلت قانونی قابل تمدید 
نیست اما کارکنان ادارات مالیات استان در مهلت باقی 
مانده تا ساعت 19 آماده ارائه خدمت به مؤدیان مالیاتی 
هستند. وی از اشخاص حقوقی و صاحبان شرکت های 
استان خواست در اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارائه 
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir اقدام کنند.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین 
 دانشگاه بیرجند  و دانشگاه تحصیالت

 عالی میوند افغانستان

همکاری های  نامه  تفاهم  مراسمی،  غالمی-طی 
آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه بیرجند و 
دانشگاه تحصیالت عالی میوند جمهوری اسالمی 
افغانستان به امضای روسای دو دانشگاه رسید. به نقل 
از روابط عمومی دانشگاه بیرجند، امروز ۳۰ تیر، تفاهم 
نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه میوند افغانستان به امضاء 
رئیس دانشگاه بیرجند و رئیس دانشگاه میوند رسیداین 
تفاهم نامه با توجه به اهمیت همکاری های آموزشی 
تحقیقاتی و فناوری میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
برای مشارکت فعال استادان و محققان در زمینه علم و 
فناوری و به منظور توسعه روابط علمی، دانشگاه بیرجند 

و دانشگاه تحصیالت عالی میوند امضا شد.

 آغاز عملیات اجرایی احداث
 کارخانه طالی هیرد  نهبندان

طالی  کارخانه  احداث  اجرایی  صداوسیما-عملیات 
هیرد  نهبندان به زودی رسما آغاز می شود. فرماندار 
نهبندان در کارگروه رفع موانع تولید این شهرستان با 
بیان این مطلب گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای 
این طرح ملی 1۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله 
اول برای 16۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.بیکی با اشاره 
به پتانسیل های بکر و معادن غنی نهبندان افزود: این 
شهرستان باید در طرح های اولویت دار سرمایه گذاری 
خراسان جنوبی و کشور قرار بگیرد.وی همچنین گفت: 
مشکالت 14 واحد تولیدی در بخش سوخت با حضور 
مسئوالن شرکت نفت خراسان جنوبی در این کارگروه 

بررسی و قولهایی برای رفع آن داده شد.

قراردادهای بیمه کشاورزی 
در استان افزایش یافت

مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی استان از افزایش 
قراردادهای بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: امسال 
سطح بیمه در حوزه منابع طبیعی 14۰ درصد، باغی 
2۸ درصد، زراعی 52 درصد و تنه درختان بیش از 
۳۰۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایرنا،غنچه 
افزود: سال زراعی 9۸-97تعداد 54 هزار قرارداد بیمه در 
استان منعقد شد که از این تعداد ۳1 هزار و ۸۰۰ فقره 
بیمه نامه باغی، 12 هزار فقره بیمه نامه دام و مابقی در 
سایر زیربخش ها بوده است. وی بیان کرد: سال زراعی 
جاری یکهزار و 6۰۰ هکتار تنه درخت، 46۰ هزار دام، 
2۳ میلیون قطعه طیور، 2۳ هزار هکتار باغ، 19 هزار 
هکتار زراعت و 52 هزار هکتار منابع طبیعی تاکنون بیمه 
شده است ضمن اینکه تا پایان سال زراعی 2 ماه دیگر 
فرصت باقی است. مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی 
استان اظهارکرد: امسال بیشترین عوامل خسارت  زا به 
ترتیب مربوط به باران های بی موقع و مداوم با ۳5 میلیارد 
ریال، سیل با 2۰ میلیارد ریال و سرما و یخبندان با 17 
میلیارد ریال بوده که این خسارت ها نهایی شده است.وی 
بیشترین سطوح بیمه ای را مربوط به بخش باغی عنوان 
کرد و گفت: امسال تاکنون بیش از سه هزار هکتار از 
باغات استان بیمه شده همچنین در پنج سال گذشته 
بیمه باغات روند رو به رشد داشته است.غنچه ادامه داد: 
از نظر مبلغ غرامت نیز بیشترین پرداخت های خسارت 
در زمینه باغی و پارسال 1۳۳ میلیارد ریال مربوط به 
این بخش بوده است.وی همچنین افزود: افزود: از اواخر 
زمستان پارسال پرداخت غرامت ها در استان آغاز شده و 
می توان گفت غرامت معوق نداریم و در سال زراعی 
گذشته به میزان 192 میلیارد ریال پرداخت شده است.

حمایت دولت از توانمندسازی جوانان در فنی و حرفه ای

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  خبر-رئیس  گروه 
خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم حمایت از طرح های 
اشتغالزا در استان گفت: دولت  از توانمندسازی جوانان 
در فنی و حرفه ای حمایت قاطع می کند. پورعیسی در 
حاشیه بازدید از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای 
خواهران بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی 
از کمک های دولت و نظام بحث آموزش های مهارتی 
بوده تا افراد متناسب با نوع مهارت خود وارد بازار 
کار شوند.وی گفت: در مجموع آموزش های فنی و 
حرفه ای در کشور موفق بوده و کسانی که مدارج عالیه 
ندارند با اینگونه کارهای فنی و فراگیری مهارت ها 
می توانند سریع وارد بازار کار شده و منبع درآمدی داشته 
باشند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: یکی 
از مهارت ها و  نیز حمایت  از ضرورت ها در استان 

آموزش های فنی و حرفه ای است و این کارگاه های 
فنی کمک کننده جوانان است.پورعیسی تصریح 
کرد: همکاری متقابل و خوبی بین سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با اداره کل فنی و حرفه ای استان وجود 
دارد و در جهت ارتقای تجهیزات و رفع کمبودهای 
فنی و حرفه ای نیز کمک  خواهیم کرد. وی ادامه 
داد: در سال گذشته اعتبارات فنی و حرفه ای استان 
حدود 2 میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان بوده که در سال 
جاری تالش خواهد شد انواع نیازهای فنی و حرفه ای 
احصا و رفع شود.وی با بیان اینکه در راستای تکمیل 
ساختمان های نیمه تمام، ارتقا و توسعه تجهیزات فنی 
و حرفه ای تالش می شود خاطرنشان کرد: برای توسعه 
تجهیزات نیز عالوه بر کمک های استانی باید از منابع 
ملی کمک گرفته شود.پورعیسی اظهار  کرد: میزان 
اعتباری که در سال جاری به فنی و حرفه ای استان 
اختصاص داده خواهد شد بستگی به نوع پروژه های 

اداره کل فنی و حرفه ای دارد.

 ۳۸ حرفه شغلی ویژه خواهران در
 شهر بیرجند آموزش داده می شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از 
آموزش ۳۸ حرفه شغلی ویژه خواهران در مراکز فنی 
و حرفه ای شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: ساالنه 
25۰۰ خواهر در بیرجند با مهارت های فنی و حرفه ای 
آشنا می شوند. بیان کرد: در سال های اخیر مخاطبان 

فنی و حرفه ای افراد با سطح تحصیالت دیپلم و 
زیردیپلم بودند اما امروزه افراد با مدارج باالی لیسانس و 
فوق لیسانس در مراکز فنی و حرفه ای آموزش می بینند 
که این نشان می دهد سیستم آموزشی کشور نتوانسته 
طوری اقدام کند که این افراد بر اساس آموزش عالی 
که دیدند وارد بازار کار شوند و به ناچاری وارد کارهای 
فنی می شوند.خوشایند با بیان اینکه افرادی وارد کار 
می شوند که مهارت مورد نیاز بازار کار را داشته باشند 
استان  در  حرفه ای  و  فنی  مراکز  از  تاکنون  افزود: 
استقبال خوبی شده و در برخی از کارگاه ها افراد بیش از 

ظرفیت مشغول به کار هستند.

 اعتبارات خوابگاه های شبانه روزی
 فنی وحرفه ای بیرجند افزایش یابد

رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای شماره یک برادران 
بیرجند گفت: با توجه به وسعت استان، نیازمند افزایش 
اعتبارات هستیم تا بتوانیم افراد بیشتری را تحت 
پوشش خدمات خوابگاهی قرار دهیم. دانش بیان کرد: 
در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک برادران 

بیرجند 12۰ حرفه گوناگون آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در 
دو بخش پایه ای و مهارتی ارائه می شود، افزود: این 
آموزش ها برای جامعه هدف از جمله زندان، پادگان ها، 
روستا، عشایر، دانشجویان، دانش آموزان، شرکت های 
جوار کارخانه ها، اتحادیه ها و اصناف تعریف شده است.

دانش با بیان اینکه در سال قریب به 5۰۰ هزار نفر 
ساعت آموزش توسط این مرکز برای جامعه هدف 
ارائه می شود، گفت: با توجه به وجود خوابگاه های 
شبانه روزی، شرایط پذیرش متقاضی شهرستان ها 
و روستاها را هم داریم. رئیس مرکز آموزش فنی 
حرفه ای شماره یک برادران بیرجند با اشاره به شرایط 
پذیرش افراد در حرفه بیان کرد: رویکرد سازمان فنی 
و حرفه ای تقاضا محور بوده و مهارت ها بر اساس 

تقاضای مردم برگزار می شود.
وی با اشاره به کمبودها و نیازها اظهار کرد: طی دو 
سال گذشته جهش قیمتی خاصی در بازار داشتیم که 
بر برخی آموزش ها تأثیر منفی گذاشت.دانش با بیان 
اینکه با توجه به تغییرات تکنولوژی، به روز رسانی 
تجهیزات دشوار است، گفت: همچنین با توجه به 
وسعت استان نیازمند اعتبارات شبانه روزی هستیم 
افراد بیشتری را تحت پوشش خدمات  بتوانیم  تا 

خوابگاهی قرار دهیم. 
مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند 
نیز با اشاره به اینکه بانوان بیرجندی استقبال خوبی 
گفت:  دارند  حرفه ای  و  فنی  آموزشی  دوره های  از 
فراگیری دوره های فنی و حرفه ای  منجر به اشتغال 
خانگی و منبع درآمدی برای هنرجویان است.زهرا 
شاهرخی  اظهارکرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
خواهران بیرجند دارای 9 کارگاه مهارتی است که در 
آن یک سری دوره های آموزشی برگزار می شود. وی 

گفت: دوره های ثابت، سیار و روستایی آموزش های 
فنی و حرفه ای را برگزار می کنیم و گروه های هدف 
این  از  شهر  حاشیه های  و  زندان ها  روستاها،  در 
برخوردار  و حرفه ای  فنی  دوره های  و  آموزش های 
می شوند.مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 
بیرجند با بیان اینکه کارگاه سمعی و بصری یکی از 
کارگاه هایی است که در آن عکاسی دیجیتال آموزش 
داده می شود افزود: در کارگاه صنایع چرم این مرکز 
نیز بیش از هشت حرفه به هنرجویان آموزش داده 
می شود.شاهرخی تصریح کرد: صنایع چوب، هنرهای 
گوهرتراشی  کشاورزی،  دستی،  صنایع  تجسمی، 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، الکتروینک، کامپیوتر، 
کارگاه های حرفه  و بصری و صنایع چرم  سمعی 
آموزی در مرکز فنی و حرفه ای خواهران بیرجند است.
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نمایشگاه  گفت:  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دبیرکل 
اختصاصی ایران در شهر مزار شریف افغانستان در اواخر شهریور ماه سال جاری 

برگزار می شود.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیرجند،سید محمد رضا علیزاده اظهار کرد: پیرو دستور استاندار خراسان جنوبی 
و برگزاری جلسات تخصصی در قالب کارگروه توسعه صادرات و کمیته پایش 
تجارت خارجی استان در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر 
مزار شریف افغانستان هیئتی متشکل از رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در 
بیرجند، مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه بیرجند )اتاق بازرگانی(،رئیس 
اداره تجارت خارجی سازمان صمت استان و مدیرعامل شرکت بازرگانی مکیان 

تجارت به شهر مزار شریف افغانستان سفر داشتند.
وی بیان کرد: این هیئت در مدت اقامت در شهر مزار شریف، ضمن بازدید از 
اماکن و امکانات نمایشگاهی این شهر با مسئولین کنسولگری ایران در مزار 
شریف و مسئولین اتاق های تجارت، صنایع و معادن و همچنین اداره صنعت و 

تجارت والیت بلخ دیدار و گفتگو کردند.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در ادامه سفر، 
این هیئت از شهرهای کابل و هرات بازدید نموده و با سفیر ایران در افغانستان، 
سرکنسول ایران در هرات و مسئولین اتاق های تجارت، صنایع و معادن دیدار 
و گفتگو کردند و راه های توسعه روابط اقتصادی بین استان خراسان جنوبی و 

والیات یاد شده را بررسی نمودند.
به گفته علیزاده با بررسی های انجام شده نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر مزار 

شریف افغانستان در اواخر شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر مزار شریف افغانستان
عکس : اکبری

  دبیرکل اتاق بازرگانی بیرجند خبر داد:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی  
)نوبت دوم(  شناسه آگهی : 538689

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی به 
شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 

برگزار نماید :

مبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

فهرست 
بهای مورد 

استفاده

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

98/44

 مناقصه تعمیر ،
 نگهداری و 

پشتیبانی تاسیسات 
مکانیکی، برقی و 
ابنیه پایانه مرزی 

ماهیرود

  12
ماه

  3.256.556.604
ریال

خدمات 
فاقد 

فهرست 
بها

  163.000.000
ریال

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در 
سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي 
ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه 

دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تدارکات  پاکت ها 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران :

پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای گواهی معتبر صالحیت 
ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در 

مناقصه می باشند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 98/04/30  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 یکشنبه 98/04/30  لغایت ساعت 
13/30 پنجشنبه 98/05/03 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه: ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/05/14
زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد: ساعت 11/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 

98/05/15
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
 خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                         کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع 

نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021    دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

قابل توجه اشخاص حقوقی
 و صاحبان محترم امالک اجاری:

۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی 
عملکرد ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری 

از طریق سامانه www.tax.gov.ir می باشد.  
ضمناً همکاران ما در دو نوبت صبح و بعدازظهر آماده پاسخگویی

 به مراجعین محترم می باشند.
توجه: اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، 

جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های
 تعیین شده محکوم می شوند.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱5۲6
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29

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

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

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

قابل توجه فروشندگان لباس زیر: به دلیل جابجایی، انواع لباس زیر با مارک های 

معتبر به قیمت عمده یکجا به فروش می رسد.    09۱5۱60۱۱40 


