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پیگیری برای استاندارخراسانجنوبی از *امیرحسنخانی:
تحققاینسفرقدردانیمیکنیمچراکهبدونشکاززمان

حضوراستاندار،ایناستاندچارتحولشدهاست

بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( ا مضا شد

*امین جم

آینده با “برکت”
 برای استان

حضور مدیران کشوری در استان ، زمانی 
آرزوی بلند و دست نیافتنی بود که به 
شد. نمی  محقق  هم  ها  راحتی   این 
خوشبختانه اما در این چند سال رفت و 
آمدهای مسئوالن به استان بیشتر شده و 
تصاویر تازه ای از مسئوالن کشوری در 
کنار مردم و مدیران استانی گرفته می 
شود.شاید بیشترین حجم سفر مسئوالن 
به دوره محمدصادق  استان متعلق  به 
معتمدیان باشد. مسئوالنی که هر چند 
وقت یکی پس از دیگری به منطقه می 
آیند و انصافا اعداد و ارقام خوبی نیز از 
آنها مطالبه می شود. خوشبختانه عالوه 
ادامه در صفحه 2   .  .  . بر استاندار    

 

 

 

موضعگیریبهنفعجناحهای
سیاسیخطقرمزماست

حاجعلیاکبری:

صفحه  2

صالحیتهاراسیاسی
بررسینمیکنیم

سخنگویشوراینگهبان:

گامچهارمایرانروزتشییع
جنازهبرجاماست

منصورحقیقتپور:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  5

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه حاجیه کربالئیه اقدس وداد
)فرهنگی بازنشسته  و همسر حسین  رعنایی (

 را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند:مراسم تشییع و خاکسپاری
آنعزیزسفرکردهامروزچهارشنبه98/۵/9ساعت۱۷الی۱8

ازمحلسالنبهشتمتقین)غسالخانه(برگزار می گردد  
حضور شما سروران ارجمند تسلی بخش دل های داغدار ماست.

خانواده های: وداد ، رعنایی

آگهـی مناقصـه

 خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

دانشگاه صنعتی بیرجند
 شرح در صفحه آخر

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفرکرده مان 

مرحومـه حاجیـه لیال  تقچرآبـادی
 )همسر مرحوم حاج محمد علی کریم پور(

 هنوز بر قلب هایمان سنگینی می کند و جز پناه بردن به مشیت الهی و طلب غفران برای آن 
 زنده یاد، چاره ای نیست با این وجود حضور پرشور و حق شناسانه مردم بزرگوار و هم استانی های 
عزیز اعم از دوستان، اقوام و آشنایان، اصناف و بازاریان، مدیران و کارکنان ادارات، سازمان ها،  

نهادها و بخش خصوصی، روحانیت معزز و اقشار مختلف
 بهویژه:جناب آقای معتمدیان استاندار پرتالش و کارکنان محترم استانداری،  فرماندار و کارکنان 
محترم فرمانداری،  حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر رضائی امام جمعه سابق مرکز استان، 
 جناب آقای صفدری زاده مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی و کارکنان، شورای اسالمی شهر 

و شهردار محترم، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی  
مدیرانکلوکارکنانمحترمادارات:راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، کتابخانه های استان، حج و زیارت استان، کارگزاران محترم حج و زیارت 

و شرکت ها و دفاتر زیارتی استان 
هیئتمدیره،مدیرعاملوکارکنانموسساتخیریه: توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(، 
 مجمع خیرین سالمت، موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(، موسسه قرض الحسنه امام علی )ع(، 
 هیئات محترم ابوالفضلی، حسینی و فاطمیه، بیمارستان بیماری های خاص، انجمن حمایت از زندانیان 
مدیریتوپرسنلمحترمشرکتهای:راهسازی و عمرانی، شرکت خدمات حمایتی جهاد 
کشاورزی، شرکت های راهسازی و ساختمان، شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر،   انجمن شن شویی 
 استان، مجتمع سنگ گلچین مشهد، شرکت ساختمانی همایون سازه، شرکت ووشی فیهاو چین،
 انجمن صنفی حمل و نقل کاالها و رانندگان، اتحادیه های صنف خوار و بار و لوازم یدکی اتومبیل 

و مهمانان گرانقدری که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم
 شرف حضور داشته و یا به طرق مختلف اظهار همدردی نموده اند، تشکر و قدردانی می نماییم.
ضمنا مراسم چهلمین روز درگذشت آن زنده یادامروزچهارشنبه98/۵/9

ازساعت۱۷:3۰الی۱8:3۰درمحلمصلی)هیئتابوالفضلی( 
منعقد می گردد. حضور سروران معظم موجب امتنان است. 

خانـدان کریم پـور

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

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی

 که نشان از درایت و تجربه شما می باشد،  تبریک عرض 
نموده، از خداوند منان موفقیت و سربلندی روز افزون تان را 

خواستارم. 
مهندس سید علیرضا شریعت داودی

جناب آقای مهندس جرجانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی

 که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از درگاه قادر متعال سربلندی و توفیق 

روزافزون تان را خواستاریم.

مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو »پورشمسیان«

مقام منیع استانداری
یقینا انتخاب بجا و شایسته

 آقای مهندس جرجانی 
را که گامی دیگر در راستای تحول استان و در جهت اهداف 

جناب عالی می باشد را تبریک می گوییم.

محمدرضا  آذربایجانی
مدیریت و پرسنل شرکت ایران کاوش

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

کربالیی منصور خورشیدزاده 
شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده فرداپنجشنبه98/۵/۱۰
ازساعت۵الی۶بعدازظهردرمحلحسینیه
محبیناالئمه)ع(واقعدرانتهایمدرس23 

برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی
 موجب تسلی خاطر بازماندگان و مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های خورشیدزاده و سایر بستگان

   به اطالع می رساند: در اولین سالگرد 
آسمانی شدن پدر ، همسر و برادر عزیزمان بزرگخاندان

شادروان حاج سید علی رحیمی 
)دبیـر بازنشستـه( 

و به منظور بزرگداشت یاد و خاطره آن عزیز سفر کرده امروز
چهارشنبه98/۵/9ازساعت۵الی۶بعدازظهردرمحل
حسینیههیئتحسینیبیرجند)واقعدرخیابانانقالب(

گرد هم می آییم، حضور گرانقدر شما موجب شادی روان
 آن عزیز سفر کرده و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رحیمی ، فریدی ، آرین ، مالکی ، مصطفوی 
شیوا ، بازدیدی ، اعتماد ، چکشی و سایر بستگان

جناب آقای حاج محمد امینی
با نهایت تاسف درگذشت داماد بزرگوارتان 

مرحوم حاج علی عرب زاده
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده،  از خداوند یکتا برای آن عزیز 

از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

با سپاس بی کران از همدلی و همدردی تمامی بزرگوارانی که در مراسم 

مرحومه حاجیه لیال تقچرآبادی
 )همسر مرحوم حاج محمد علی کریم پور(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 
امروزچهارشنبه98/۵/9ازساعت۱۷/3۰الی۱8/3۰درمحلهیئتمحترم
ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خاندان کریم پور

جناب آقای مهندس جرجانی
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از

 سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
شایستگی، کارآمدی و توانمندی اجرایی و مدیریتی
 حاصل انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی است.

ضمن قدردانی از خدمات ارزشمندتان در دوران مسئولیت 
در شرکت شهرک های صنعتی استان، توفیق و سربلندی 

روزافزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق
 هستی بخش آرزومندم.

   سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

دار
تپای

اوس

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه کربالئیه مولود مسعودیان
 )همسر مرحوم کربالیی اسد ا... مسعودیان( 

جلسه یادبودیامروزچهارشنبه98/۵/9ازساعت۱۷الی۱8درمحلمسجد
امامرضا)ع(واقعدرخیابانظفربرگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران ارجمند

خانواده مسعودیان مزید امتنان می باشد.
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آینده با »برکت«
 برای استان
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( این خوشبختانه عالوه بر 

همراه  گرانه  مطالبه  و  نگاه جدید  برآیند  استاندار 
این  از  تا پیش  نیز هست که  با جسارت مدیران 
از   ، موضوع  این  از  جدای  داشت.  سابقه  کمتر 
 ، استان  به  مسئوالن  سفر  دیگر  های   جذابیت 
حضور صاحب منصبانی است که کمتر پا به استان 
گذاشته اند. مسئوالنی که می توانند نقش پررنگی 
در توسعه استان ایفا کرده و بودجه ها  و راه حل 
از مشکالت استان  های خاص برای برون رفت 
حوزه  در  جمهور  رئیس  معاون  دهند.  پیشنهاد 
استخدامی و یا حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( و . . . نمونه هایی بارز از این دست هستند 
که استاندار با برنامه و هدفمند به استان دعوت و 
کرد.  استفاده  آنها  همراهی  و  از کمک  خوبی  به 
در این میان سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( با مصوباتی همراه بود که می توان گفت به 
اندازه مجموع کمک های این ستاد در سال های 
قبل در استان است. طبق گفته این مقام مسئول 
از گذشته  این نهاد حدود سیصد میلیارد تومان   ،
تاکنون در استان سرمایه گذاری  کرده و اکنون 
طی تفاهم نامه های جدید ، بیش از سیصد میلیارد 
تومان دیگر نیز به حجم سرمایه گذاری این نهاد 
در استان افزوده شد که رقم قابل توجهی است. 
خصوصا اینکه  ستاد اجرایی فرمان امام )ره(  در 
حوزه هایی اعم از سرمایه گذاری در زمینه های 
، سازی  مدرسه   ، درمان  و  بهداشت   ،  تولیدی 
و  روستاها  به  آبرسانی   ، جوانان  ازدواج   ، اشتغال 
حتی توزیع بسته های لوازم التحریر برای دانش 
آموزان نیازمند فعال است. موضوعی که به خوبی 
نشان از ظرفیت عظیم این نهاد دارد که می تواند 
برای توسعه و پیشرفت استان به کار آید. با توجه 
به تفاهم نامه استانداری و  ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره(  ، این مهم بسیار قابل توجه است که هدف 
اصلی برنامه های این نهاد ایجاد اشتغال می باشد. 
رتبه  استان   ، نامه  تفاهم  این  به طوری که طی 
اول پرورش شتر در تمامی مراحل زنجیره تامین 
علوفه تا بسته بندی گوشت خواهد شد. در مجموع 
نیز بیش از 35 هزار شغل در افقی دو ساله برای 
مردم  ایجاد می شود.این قید را هم اضافه کنید 
که اگر طرح ها توسط مسئوالن به خوبی پیش 
رود ، بنیاد برکت آمادگی دارد سهم همراهی خود 
را در استان افزایش دهد.نکته دیگر نیز ، پای کار 
آوردن بنیاد مستضعفان توسط این نهاد می باشد 
است. بوده  مردم  برای  ای همیشگی  مطالبه  که 
طبق گفته » مخبر« ، قرار است با همکاری بنیاد 
مستضعفان در تامین زمین ، 450 واحد مسکونی 
شود.»مخبر«  ساخته  استان  در  قیمت  ارزان 
 ، )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد   رئیس 
بودجه ای قابل توجه برای رفع مشکل آب 32 روستای 
مشکل  مجموع  در  که  است  گذاشته  کنار  استان 
5 هزار خانوار رفع خواهد شد. این اعداد  و ارقامی 
است که اگر محقق شود ، منجر به رشد عظیمی 
خواهد شد. الزم است در پایان، ضمن خداقوت به 
مسئوالن استان ،حضور پربرکت جناب »مخبر« و 
همکاران ایشان را ارج نهیم و امیدواریم تجربه حضور 
مسئوالن کشوری ، بتواندچون نقشه راهی تازه برای 
هدایت مطالبه گری ها و درخواست های مسئوالن 
استانی نقش آفرینی کند و در سالهای آینده نیز این 
شود. تقویت  و  حفظ  مسئوالن  تالش  و  همت 

ابالغیه رئیس جمهور درباره
 سقف سنی مدیران

اداری  عالی  اجرای مصوبه شورای  رئیس جمهور 
درخصوص سقف سنی مدیران کشور را به تمامی 
وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهاد های عمومی 
گزارش  به  کرد.  ابالغ  استانداری ها  و  غیردولتی 
تابناک، قسمت اصالحی مصوبه »برنامه آموزش 
و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی«، بدین 
برای  سن  سال   45 حداکثر  داشتن  است:  شرح 
سطوح »مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه«، حداکثر 
و  میانی«  »مدیریت  سطوح  برای  سن  سال   47
حداکثر 50 سال سن برای سطوح »مدیریت ارشد«.

اطالعیه مهم برای کسانی 
که کارت سوخت ندارند

به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
فاقد  های  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان  ایران، 
کارت سوخت هوشمند جهت صدور کارت خود فقط 

به مراکز پلیس به عالوه 10 مراجعه کنند.

نماینده مجلس: با احیای کارت 
سوخت بنزین گران نمی شود

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  تسنیم- 
اسالمی گفت: در حال حاضر شرایط کشور برای 
انرژی  حامل های  سایر  و  بنزین  قیمت  افزایش 
مساعد نیست و با اجباری شدن استفاده از کارت 

سوخت نیز، بنزین گران نمی شود.

افزایش مبلغ وام های
 دانشجویی از مهرماه

تسنیم- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مبالغ 
وام های دانشجویی تا حدودی نسبت به سال گذشته 
افزایش پیدا می کند و افزایش آن به تصویب هیئت 

امنای صندوق رفاه رسیده است.

مشاوره رایگان ازدواج 
در سراسر کشور

ایسنا- اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به برگزاری کمپین مشاوره رایگان ازدواج 
به زوج های جوان همزمان با هفته ازدواج گفت: 
زوج های متقاضی می توانند در این هفته از خدمات 
در  وی  شوند.  بهره مند  تخصصی  مشاوره ای 
خصوص پرداخت وام ازدواج نیز گفت این بخش 

به طور کامل به عهده بانک مرکزی است.

رئیس شورای سیاست گذاری
 ائمه جمعه: موضع گیری به نفع 

جناح های سیاسی خط قرمز ماست 

حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری رئیس 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، با بیان این که 
موضع گیری ائمه جمعه به نفع جناح های سیاسی 
و ورود در رقابت های حزبی خط قرمز است، اظهار 
کرد: به هیچ وجه فاصله غیر منطقی و تشریفات ائمه 

جمعه را نمی پذیریم.

خّرم: حاکمیت باید بنشیند
 و حرف اصالح طلبان را بشنود

احمد خّرم، وزیر راه دولت اصالحات، گفت: حاکمیت 
باید بنشیند و حرف اصالح طلبان را بشنود و در بعضی 
موارد که به جریان اصالحات لطمه وارد شده، پاسخگو 
باشد. همچنین برای انتخابات سالم و غیرانحصاری 
باید شروطی داشته باشد و پای این شروط هم بایستد.

دیپلمات ایران: هرگاه ریاض آماده 
گفتگو باشد  استقبال می کنیم

سفیر کشورمان در کویت در گفتگو با روزنامه الرای 
به مسائلی همچون برجام، آخرین تحوالت منطقه، 
عربستان  با  ایران  روابط  و  کویت  با  ایران  روابط 
پرداخت. وی افزود: هرگاه عربستان اعالم آمادگی 

کند ایران نیز از گفتگو استقبال خواهد کرد.

وکیل نجفی: به حکم قصاص اعتراض 
داریم/ آغاز مذاکره با اولیای دم

وکیل نجفی در رابطه با اعالم حکم قصاص در مورد 
موکلش محمدعلی نجفی، متهم به قتل عمد همسر 
سابقش »میترا استاد« گفت: رأی صادر شده به ضرر 
موکلم است و حتماً اعتراض می کنیم. ما این قتل را شبه 
عمد می دانیم و اساس دفاعیات ما در دادگاه بر این مبنا 
بوده است. وی گفت : اخیرا جلسه مذاکره با این خانواده 

برگزار شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

مشاور الریجانی: گام چهارم ایران 
روز تشییع جنازه برجام است

حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس 
و مشاور الریجانی گفت: با توجه به صبر ما باید دید اروپایی 
 ها چه گام های عملی برای حفظ برجام برمی دارند.
تا زمان اجرای مرحله سوم کاهش تعهدات ایران 50 روز 
زمان باقی است، اگر بخواهیم منتظر گام چهارم بمانیم 
110 روز می شود. در گام چهارم باید برجام را تشییع 
کرد. یعنی اروپایی باید بیایند، زیر جنازه برجام را بگیرند.

پروند سهام عدالت 96 بسته شد

 فارس- رئیس هیئت مدیره تعاونی های سهام عدالت کشور گفت: سودهای سال 96 سهام عدالت تمامی سهام داران به بانک های عامل واریز شد. وی افزود: 
واریز سود سال 97 سهام داران نیز از نیمه دوم امسال آغاز می شود که درصورت واریز اطالع رسانی صورت می گیرد. رئیس هیئت مدیره تعاونی های سهام عدالت 

کشور درباره افزایش مبلغ سودهای سهام عدالت در سال 97، تصریح کرد: این موضوع بستگی به سودهای شرکت های سرمایه پذیر دارد که اعالم خواهد شد.

روزهای  بازار طی  در  خودرو  قیمت  فارس- 
گذشته روندی کاهشی داشت و تقاضای کم 
برای خرید خودرو در حال تشدید این روند بود 
اما حاال مشاهده می کنیم که قیمت ها روند 
بازار  در  آشفتگی  و  گرفته  خود  به  افزایشی 
خودرو باز هم در حال شکل گیری است. سعید 
مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در 
این مورد به خبرنگار فارس گفت: اقدام ایران 
برخی  قیمت  افزایش  برای  سایپا  و  خودرو 
تولیدات شان باعث شد تا روند کاهشی قیمت 
خودرو در بازار متوقف شود و شاهد افزایش 
کرد:  تصریح  وی  باشیم.  بازار  در  قیمت ها 
کاهش قیمت ارز و پایین آمدن تقاضای خرید 
روزهای  بازار طی  تا  بود  شده  باعث  خودرو 

گذشته آرام باشد و قیمت ها نیز روند کاهشی 
را طی کند. در این شرایط اقدام خودروسازان 
برای افزایش قیمت برخی محصوالت باعث 
شد تا بازار خودرو دوباره روندی افزایشی به 
خودروسازان  اگر  داد:  ادامه  وی  بگیرد.  خود 
قیمت محصوالت شان را افزایش نمی دادند، 
روند کاهشی قیمت ها در بازار ادامه می یافت. 

خودروسازان،  اینکه  بیان  با  مؤتمنی 
گفت:  می کنند،  مدیریت  را  خودرو  بازار 
و  آمده  پایین  ارز  قیمت  که  شرایطی  در 
تقاضایی برای خرید خودرو نیز وجود ندارد، 
دلیلی برای افزایش قیمت خودرو نمی بینیم. 
شورای  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
رقابت نقشی در قیمت گذاری خودروها ندارد 

نسبت  قیمتی،  آنالیز  بدون  خودروسازان  و 
اقدام  شان  محصوالت  قیمت  افزایش  به 
دارد.  بازار  بر  نامطلوبی  تأثیر  که  می کنند 
همزمان با افزایش قیمت کارخانه ای برخی 
خودروها، شاهد بازگشت قیمت  خودروها به 

سایت های فروش اینترنتی هستیم. این در 
این  در  خودرو  قیمت  درج  که  است  حالی 
برای  عاملی  که  دلیل  این  به  سایت ها 
شکل گیری بازار سیاه خودرو بود، به دستور 

قوه قضائیه متوقف شده بود. 

دالیل توقف روند کاهشی قیمت خودرو در بازار

بدل  و  رد  از  پس   - »تابناک«  گزارش  به 
شدن سخنانی از سوی برخی اصالح طلبان 
نبوی«  و سخنگوی شورای نگهبان، »بهزاد 
در  اصالحات  جریان  شاخص  های  چهره  از 
یک موضع گیری که به نظر می رسد از سر 
خیرخواهی است نقدی به سخنان سخنگوی 
که  این  یادآوری  با  و  کرده  نگهبان  شورای 
حضور پرشور مردم در انتخابات در شرایط فعلی 
به نفع کشور و حاکمیت است، گفت: »آقای 
کدخدایی اشتباه می کند. این دوره باید فرش 
انتخابات  دوره  این  در  کند، چون  پهن  قرمز 
پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است.«

کدخدایی: بارها به 
اصالح طلبان پاسخ داده ایم

برخی  اظهارات  درباره  کدخدایی  عباسعلی 
»بهزاد  جمله  از  اصالح طلب  چهره های 
نبوی« مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید با 
تأیید صالحیت چهره های اصالح طلب برای 
انتخابات مجلس در راستای مشارکت حداکثری 
برای  و  شود  عمل  وارد  انتخابات  در  مردم 
اصالح طلبان فرش قرمز پهن کند، اظهار کرد: 
ما بارها پاسخ خود را به جریانات سیاسی ـ که 
خواهان تأیید صالحیت گزینه های مدنظرشان 
هستند ـ ارائه کردیم و این دست از افراد به 
خوبی در جریان این موضوع هستند. وی افزود: 
ما باز هم برای این دوستان تکرار می کنیم که 
وظیفه شورای نگهبان اجرای مّر قانون است 
و ما در این راستا تمام سعی و تالش خودمان 

را به کار می بندیم.
در بررسی صالحیت ها توجهی

 به گرایش سیاسی افراد نداریم
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای 
نگهبان فارغ از اینکه گرایش سیاسی داوطلبان 
برای حضور در انتخابات چیست، درباره روند 
می کند. تصمیم گیری  آنها  صالحیت  تأیید 
نگهبان  شورای  کرد:  خاطرنشان  کدخدایی 
یک باشگاه سیاسی نیست که بخواهد براساس 
طیف و نگاه سیاسی افراد روند صالحیت آنها را 
بررسی کند.وی تأکید کرد: شورای نگهبان یک 
دستگاه نظارتی است که تنها وظیفه آن اجرای 
قانون است و پاسخ ما به همه جریانات سیاسی 
از ابتدا و در آینده نیز بر اساس مّر قانون است و 
ما بر این محور اقدامات الزم را انجام می دهیم.

اختیارات  چارچوب  در  اصالح طلبان 
شورای نگهبان مطالبه گری کنند

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا این 
شورای  کاری  روند  در  اظهارنظرها  از  دست 
نگهبان خللی ایجاد می کند یا خیر، گفت: به 
هرحال شورای نگهبان همواره مظلومیت هایی 
داشته و افراد صحبت هایی را مطرح می کنند. از 

این روی، خواهش ما این است که در چارچوب 
وظایف شورای نگهبان مطالبات خود را مطرح 
کنند.کدخدایی اظهار کرد: مطالبه گری خوب 
است، اما مشروط بر اینکه در چارچوب اختیارات 
هر نهادی باشد که این موضوع شامل حال 

شورای نگهبان هم می شود.
سیگنال مثبت شورای نگهبان

 به اصالح طلبان
جریان  شاخص  های  چهره  گیری  موضع 
اصالحات در مقابل طرح ایده هایی نظیر مشروط 
کردن حضور این طیف به تحقق برخی خواسته 
های شان و عدم حضور در انتخابات در صورت 
محقق نشدن این خواسته ها، اقدام خوبی برای 
نشان دادن حسن نیت یک طیف سیاسی اثرگذار 
در جامعه و بیرون کشیدن آن از بازی خطرناکی 
است که برای اصالح طلبان ترسیم کرده بودند.

حاال که پای حسن نیت به میان آمده است، 
سخنگوی این شورا به صراحت مطالبه گری 
و  بدیهی  امری  را  سیاسی  جریانات  مشفقانه 
مطلوب بخواند و با نشان دادن یک سیگنال 
مثبت تأکید کند که شورا این مطالبه گری را اگر 

در چارچوب اختیاراتش باشد، می پذیرد.

پاسخ مثبت کدخدایی به سخنان »بهزاد نبوی«
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 
بدین وسیله به خانم زهرا بشگری فرزند محمد حسین به شماره ملی ۰۶۵۱۲۱۲۴۰۵ به نشانی شبکه بهداشت و درمان 
سربیشه به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی از طرف شعبه مدرس بیرجند مستند به 

قرارداد شماره ۹۴۳۵۱۹۵۲/۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ جهت وصول مبلغ ۲۷/۶۳۲/۵۲۸ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۲۰/۹۸۶/۸۱۴ 
ریال اصل و مبلغ ۶/۶۴۵/۷۱۴ ریال خسارت تاخیر تا روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۸به انضمام روزانه مبلغ ۲۰/۴۴۰ ریال جریمه دیرکرد تا روز 
وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه خانم فاطمه زهرا شریف زاده مود به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامن را نموده که پرونده ای 
تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۲۹۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش 
مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ مامور اجرا امکان ابالغ مفاد اجرائیه به شما در آدرس مندرج در قرارداد به نشانی فوق میسر نبوده و بستانکار نیز قادر 
به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک ملت و مستند به ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب 

است علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۹          غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

به موجب اجرائیه های کالسه پرونده های ۹۴۰۹۹۸۵۶۱۰۶۰۰۳۲۴ - ۹۴۰۹۹۸۵۶۱۰۶۰۰۳۹۰ - ۹۷۰۹۹۸۵۶۴۴۰۰۰۰۷۳ - ۹۳۰۹۹۸۵۶۱۰۱۰۰۹۹۳ و ۹۳۰۹۹۸۵۶۴۳۴۰۰۵۸۲ واصله از 
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند و اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند آقای مسعود دره کی به پرداخت مبلغ ۲/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای ایمان راستگو و مبلغ 

۱۱۲/۷۴۰/۴۵۰ ریال در حق آقای مرتضی امیرآبادی زاده )کالسه ۹۸۰۰۳۶( و مبلغ ۱۰۳/۴۲۱/۰۲۸ ریال در حق آقای مرتضی امیرآبادی زاده )کالسه ۹۸۰۰۴۲( و مبلغ ۵۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت و همچنین آقای علی دره کی به پرداخت مبلغ ۷۰۴/۷۲۶/۵۵۷  ریال در حق آقای محمد حسین حیدری و مبلغ ۱۵۲/۲۹۱/۰۰۰ ریال در حق آقای حسین الهامی پور و مبلغ ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا شخص ثالثی به نام آقای مرتضی دره کی در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، مقدار ۱۰/۰۰۰ تن ماده معدنی بنتونیت واقع در 
معدن برکوه - سربیشه معرفی و توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید اموال مذکور در مورخ ۹۸/۵/۲۰  ساعت ۱۰ الی 
۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد 
ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی 
 به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. 

در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 
سلحشوران - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

     آگهی مزایده شماره 9۸/۱   شناسه: 547947
موضوع مزایده:

 عبارت است از اجاره یک باب ساختمان با کاربری فرهنگی و ورزشی 
جهت استفاده امور فرهنگی از قبیل جشن ها، سمینارها و امور ورزشی مانند فوتسال، 

والیبال، هندبال ، بسکتبال و ورزش همگانی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 
شرط تهیه اسناد: کلیه اشخاص حقیقي / حقوقی با واریز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به 
حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۳۴۳۹۸۰۰۱ بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند  
مهلت تهیه اسناد: از مورخ ۹۸/۵/۹ تا پایان وقت اداری ۹۸/۵/۱۶  تحویل اسناد: 

پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۵/۲۶ و بازگشایی پاکات مورخ ۹۸/۵/۲۷
تضمین: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه 
 بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به  حساب سیبا بانک ملی مرکزی

 به شماره ۰۱۰۶۰۳۴۳۹۸۰۰۱ به نام مخابرات منطقه خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان مخابرات منطقه خراسان 
 جنوبی - اتاق شماره ۱۲۴ - تلفن : ۳۲۴۴۵۴۴۴ - ۰۵۶ و فاکس ۳۲۴۲۴۰۰۴ - ۰۵۶

مخابرات منطقه خراسان جنوبی

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق و آبادانی ایران اسالمی از یادها نخواهد رفت

جناب آقای دکتر جاوید شهردار محبوب بیرجند و هیئت همراه
جناب آقای دکتر تقی زاده رئیس شورای شهر و اعضای محترم شورا

جناب آقای مهندس داعی معاون محترم راه و شهرسازی استان
ضمن تشکر فراوان از زحمات و تالش های شبانه روزی شما عزیزان در جهت عمران و آبادانی شهر،

از سعه صدر و سمع و رسیدگی به مشکالت مردم و پای درد دل اهالی نشستن 
صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می گردد. 

درود بر اندیشه و همت بلندتان که رضایت خالق و مخلوق را به همراه دارد

اهالی، هیئت  امنا
  و امام جماعت 
مسجد  حضرت

 ابوالفضل العباس )ع( 

سایت اداری
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۱3 سری جهیزیه به زوج های خراسان جنوبی در طرح مسجد احسان اهدا شد

مهر-مسئول طرح مسجد احسان ستاد اجرایی فرامین امام)ره( از اجرای  این طرح در تمام استان های کشور خبر داد و گفت: ۱۳ سری جهیزیه به زوج های خراسان جنوبی در 
قالب این طرح اهدا شد. حجت االسالم آسوپا  ادامه داد: در این راستا در هر استان ۱۰ تا ۱۵ مسجد به عنوان مسجد احسان انتخاب و تمام خدمات برای اجرا به آن ها واگذار 

می خواستم بگم اگه خودرویی جلوی در منزل شما می شود. توزیع سبد کاال، حمایت از دانش آموزان در نقاط کم برخوردار، تامین جهیزیه زوج های جوان و ورزش و نشاط از جمله خدمات فرهنگی در طرح مسجد احسان است.
پارک کنه و با سد معبر مزاحم شما بشه و شما به پلیس 
از این بابت شکایت کنید، پلیس پس از اخذ اطالعات 
پالک خودروی مزاحم، به صاحب خودرو تماس می 
گیره تا اقدام به جابجایی خودروی خودش کنه و شما 
هم باید منتظر بمونین تا صاحب خودرو قدم زنان بیاد 
و ماشینش رو برداره. جالبه با این کار پلیس، فقط شما 
هستید که با انتظاری که می کشید به نوعی جریمه 
میشین و صاحب خودرو هم براش این اطمینان خاطر 
ایجاد میشه که اگه دوباره جایی پارک کنه و ایجاد 
مزاحمت کنه پلیس اطالع رسانی الزم رو بهش می 

کنه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
9۱۵...24۰
با سالم شهرداری چرا در مهر شهر ایستگاه اتوبوس 
خیابان ولیعصر بین ولیعصر 24 و 26 صندلی نمی گذارد، 

کنار خیابان ایستادن که درست نیست.
9۱۵...۰2۱
سالم گالیه از شرکت آب و فاضالب شهری که دو 
تانکر دارد خاک و آفتاب می خورد ولی از استان سمنان 
کرمان خراسان رضوی تانکر دادن برای رفع بحران 

کم آبی در روستاها!
9۱۵...6۵۳
امیدواریم دولت همانطور که امسال برای معلمان عزیز 
افزایش حقوق ومزایا نوبت دوم و سوم در قالب تمام وقتی و 
رتبه بندی از شهریور پیش بینی کرده، سایر کارکنان را هم 

در این گرانی ها فراموش نکند.
9۱۵...۱۰۰
در مورد پارک یا به اصالح بوستان سایت اداری هم 
گزارشی بنویسید. که اون همه هزینه بیت المال رو 
رفتن جایی پارک درست کردن که اصال ربطی به 
از  خیلی  و  نداره  اداری  سایت  مسکونی  های  واحد 
واحدهای مسکونی دور هست، این یعنی حیف و میل 
کردن بیت المال و تبانی که پشت این کار با فروش 
در  پارک  این  بود  بیمارستان  به  پارک  اصلی  زمین 
حالی اونجا ساخته شد که بارها و بارها گالیه مردم 
از نبود فضای سبز و پارک برای ساکنان این مجتمع 
و  بود  رسیده  مسئوالن  گوش  به  مسکونی  های 
زمینی مخصوص این کار باالتراز بیمارستان حضرت 
ناگهان زمین به  ابوالفضل کلنگ زنی هم شد ولی 
بیمارستان فروخته شد، حتی می شد شهرداری زمین 
های بهتری زیر بیمارستان یا در وسط سایت اداری 
)خیابان محبت( به این کار اختصاص بدهد که حداقل 
به درد مردم بخوره، تو رو خدا یه گزارش بیاین تهیه 
دیدیم  شهرها  تمام  در  ما  بگیرین،  عکس  کنید، 
پارک یا فضای سبز در کنار مجتمع های مسکونی 
یا مسجد یا مدرسه ساخته شده، اما در مورد سایت 
که  هایی  بچه  براتون عکس  البته  برعکسه،  اداری 
ندارن،  بازی  برای  جایی  مسکونی  قسمت  در  هنوز 
و پارک خالی رو می فرستم، چون این پارک خیلی 
از فضای مسکونی دوره و جای دور افتاده ای هست 
خیلی از خانواده از فرستادن فرزندان امتناع می کنند.
9۱۵...2۵2
با عرض سالم ما اهالی پروژه کارگشا، ظفر24 نبش  
خیابان اردیبهشت از نبود اتوبوس واحد گالیه داریم، 
به  اتوبوس  اندازی  راه  به  نسبت  است  خواهشمند 

داخل پروژه اقدام فرمایید. با تشکر
9۱۵...۵۰۳
بی شک طرح بازیافت زباله های شهری و جمع آوری 
اما در  بود  مزایا و محاسنی خواهد  دارای  مبدأ  از  آن 
این میان نکته ای که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 
موضوع افراد به اصطالح زباله گردی است که از روی 
آشغال  های  سطل  همین  در  را  خود  روزی  ناچاری 
و کسب  معاش  امرار  به جهت  و  کنند  می  جستجو 
حداقل درآمد به این کار مبادرت می ورزند چرا که اگر 
چاره ای جز این می داشتند هرگز به این کار روی نمی 
آوردند. آیا می توان این افراد را هم مافیای زباله دانست؟ 
جای سوال دارد! فقط امیدوارم با اجرای این طرح نان 
کسی آجر شود و مسئوالن محترم در این خصوص چاره 
ای اساسی بیندیشند و برای حل این معضل اجتماعی با 

حذف صورت مسأله از کنار آن عبور نکنند.
9۳9...۱2۵

کیفیت نان در برخی نانوایی های بیرجند تعریفی ندارد 
و حتی نان پخت روز را هم نمی توان مصرف کرد چه 
رسد به این که بخواهیم برای وعده دیگر آن را نگهداری 
کنیم. چرا مسئوالن نظارت بیشتری نمی کنند و گندمی 

که به این زحمت تهیه می شود هدر می رود؟
یک شهروند
باسالم، به عنوان یک ساکن مسکن مهر سایت اداری 
تشکر ویژه می کنم از مسئوالن که با حضور خود در 
مسجد حضرت ابوالفضل العباس )ع( سایت اداری موجب 
و  مسائل  جریان  در  نزدیک  از  و  شده  اهالی  دلگرمی 
مشکالت این منطقه از شهر قرار گرفتند و امیدواریم که 

به جد پیگیر مطالبات اهالی باشند.باتشکر 
9۱۵...44۳
چندی پیش مطلبی با موضوع قطع درختان پادگان در 
روزنامه منتشر شد. سوال اینجاست که چرا زمانی که 
جنگل کاجی که در ورودی شهر و شمال اراضی تپه های 
پادگان ۰4  جنب بلوار شهید صیاد شیرازی و روبروی مزار 
شهدای باقریه به دلیل عدم آب یاری به موقع از بین رفت 
و چند هزار اصله درخت کاج آن قطع شد کسی حرفی نزد 
و مطلبی ننوشت؟ هم اکنون هم که بلدوزر ها در حال 
تسطیح و احداث خیابان در زمین های مذکور جهت انجام 

ساخت وساز می باشند.
9۳9...۱2۵  

جوابیه شهرداری بیرجند

احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
9۸/۳/۷ بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص 
استحضار  به   49 مدرس  به  شهری  خدمات   ارائه 
می رساند با توجه به عدم ابالغ طرح تفصیلی محدوده 
روستای رحیم آباد و قرارگیری آن در محدوده بافت 
میراث و استانداری می بایست مالک به همراه مدارک 
مالکیت )سند( به شهرداری مراجعه تا برابر ضوابط اقدام 

و جهت پاسخگویی مراحل انجام گردد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

محمودآبادی- استاندار خراسان جنوبی و رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( تفاهم نامه ای با محوریت اشتغال زایی در زمینه ی پرورش 

دام سبک و شتر با اعتبار  ۳۰۰ میلیارد تومان امضا کردند.
روز گذشته محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با 
محمد صادق معتمدیان استاندار در استانداری خراسان جنوبی 
تفاهم نامه ای با محوریت اشتغال زایی در استان امضا کردند 
که بر اساس آن مجموع اقدامات ستاد در استان با توجه به ۳۰۰ 
میلیارد تومان تعهد سال گذشته و ۵۰۰ میلیارد تومان امسال به 
۸۰۰ میلیارد تومان می رسد ،  که نتیجه آن ایجاد ۳۰ هزار شغل و 
6 هزار طرح در استان خواهد بود.تفاهم نامه ای بسیار ارزشمند که 
الزم است برای تحقق همه ی ابعاد آن مدیران و مسئوالن استانی 
نهایت تالش خود را همگام با استاندار  به کار بندند. تالشی که در 
راس آن اشتغالزایی در پرورش شتر و ایجاد یک زنجیره ی کامل 
خواهد بود و انتظار می رود با تحقق این طرح در خراسان جنوبی 

بیش از ۱2 هزار شغل ایجاد شود.
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در زمینه ایجاد، ساماندهی و تکمیل 
زنجیره ارزش پرورش شتر و دام سبک و تبدیل خراسان جنوبی به 
قطب تامین و ترانزیت شتر و محصوالت آن در کشور تا سال ۱4۰۰ 

با حجم کل سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان است.
در این تفاهم نامه بخشی برای اجرای طرح های عمرانی، زیربنایی، 
فرهنگی و اجتماعی، رفع محرومیت و پشتیبانی همه جانبه از توسعه 
پایدار مناطق کم برخوردار استان، کمک به ساخت و تکمیل ۷۰۰ 
باب مسکن محرومان در قالب تفاهم نامه مشترک با بنیاد مسکن 
، اجرای طرح برکت خانواده به منظور درمان زوج های نابارور و 
بخشی برای تامین جهیزیه برای زوج های نیازمند استان اختصاص 
پروژه ها،  اجرای  در  راهبردی  مشارکت  و  فعال  می یاید.حضور 
معرفی مزیت های نسبی شهرستان ها، تامین و تخصیص نیازهای 
زیرساختی، تامین و ارایه مجوزهای موردنیاز در اجرا و بهره برداری 
پروژه ها، رفع موانع اجرایی و فراهم ساختن مقدمات، پیش نیازها 
و الزامات مطالعاتی، تسهیل گری، استفاده از امکانات و ظرفیت های  
انسانی و فنی استان و فراهم سازی مشارکت مردم محلی نیز از جمله 

تعهدات استانداری در این تفاهم نامه است.

نیاز ۱66 میلیارد تومانی در بخش کشاورزی 
در این جلسه روسا و مدیران دستگاه ها نیاز های اعتباری و کمبود 
های خود را مطرح کردند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی در ابتدای این جلسه گفت: تکمیل 29 طرح نیمه تمام در 
حوزه فرآوری محصوالت راهبردی استان نیازمند ۱66 میلیارد تومان 
اعتبار است.به گفته ی غالمرضا قوسی این طرح ها در قالب تشکیل 
و تکمیل زنجیره محصوالت راهبردی و باغی  با کمبود نقدینگی 
مواجه شده است.وی با اشاره به  اینکه در زمان حاضر ۳۸ درصد 
محصول زعفران، 2۱ درصد محصول زرشک و هفت صدم درصد 
محصول عناب در استان فرآوری می شود تاکید کرد: به دنبال این 
هستیم تمام محصوالت راهبردی و مهم در داخل استان فرآوری و 
بسته بندی شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ایجاد 
زمینه اشتغال مستقیم  ۸۰۰ نفر با اتمام طرح های مذکور را یاد آور شد 
و گفت : عالوه بر این اشتغال 2 هزار و 4۰۰ نفر نیز تثبیت می شود. 
وی 2۰ درصد قنات های استان را خشک شده اعالم کرد و گفت:  
6 هزار و 2۵2 رشته قنات در استان وجود دارد که از این تعداد 2 هزار 
و ۷۰۰ رشته بازسازی و ۳۰ درصد کاهش دبی دارد ،این در حالی 
است که  2۵ درصد اراضی کشاورزی استان معادل ۳۷ هزار هکتار 
از آب قنوات آبیاری می شود.وی از بنیاد خواست باتوجه به اینکه 
سه هزار و ۵۵۵ رشته قنات استان نیاز به بازسازی و مرمت دارد 
این نهاد برای ۱۱۰ رشته به طول 9۵ کیلومتر به جهاد کشاورزی 
کمک کند.به گفته قوسی با اجرای این طرح ها پنج هزار و ۵۰۰ خانوار 
روستایی استان از مزیت آنها برخوردار می شوند همچنین با ایجاد۱۵2 
استخر ذخیره آب و هزینه کرد 6 میلیارد تومان زمینه تثبیت اشتغال در 
روستاها فراهم شده و 6 هزار و ۷2۱ خانوار بهره مند خواهند شد.وی 
در خواستی نیز برای مجتمع های گلخانه ای مطرح کرد و گفت: از 
محل اعتبارات دولتی زیرساخت های هشت مجتمع گلخانه ای در 
استان فراهم شده که ۳46 قطعه 2 هزار و ۵۰۰ متری دارد و ۱۰4 
قطعه هنوز واگذار نشده است، و نیاز اعتباری آن ۷۸ میلیارد تومان 
است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: 26 مجتمع دامداری  
سبک و سنگین در قالب یک هزار و 944 واحد در استان احداث 
شده که 9۰9 واحد به دلیل کمبود نقدینگی واگذار نشده است.قوسی 
گفت: اکنون ۱2 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت و 9۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت برای راه اندازی مجتمع های دامداری نیاز است که 
با بهره برداری از آنها 2 هزار شغل جدید و 6 هزار نفر تثبیت اشتغال 
و اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.وی با اشاره به طرح پرورش 
ماهی تیالپیا در استان نیز ادامه داد: تولید پنج هزار تن در استان 

هدف گذاری شده و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کمک برای رفع عطش روستاها  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه گفت: اکنون با ۳۸ دستگاه تانکر سیار نوبتی به روستاهای 
شهرستان ها  در  تانکر  خرید  برای  که  می شود  آبرسانی  استان 
درخواست کمک داریم.مهدی صفوی نژاد افزود: آب شرب ۱۸ تا 
22 درصد جمعیت روستایی استان معادل 4۵۰ روستا با تانکر تامین 
می شود.وی با اشاره به اینکه از مجموع یک هزار و ۷۵۳ روستای 
دارای سکنه استان 9۵۰ روستا  شبکه آبرسانی دارند عنوان کرد :  از 

این تعداد ۱۰۰ روستا دارای تنش آبی بوده و قطعی پنج ساعته آب 
را در برخی ساعات شبانه روز تجربه می کنند.وی اضافه کرد: ۱4۸ 
روستای باالی 2۰ خانوار جمعیت استان فاقد شبکه آبرسانی بوده و 

باید با تانکر سیار آبرسانی شوند.

۱۱0 روستا مشکل کیفی آب دارند 
وی با تاکید بر اینکه آب شرب در برخی از روستا ها به لحاظ کیفی 
دچار مشکل است گفت: ۱۱۰ روستا از 4۵۰ روستا که آب شرب 
آنها سیار تامین می شود، مشکل کیفیت دارند. این در حالی است 
که تامین آب چهار هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی دام نیز زیرپوشش این 
مجموعه قرار دارد . صفوی نژاد خواستار اعتبار ۱۱۰  میلیارد تومانی 
برای مجموعه ی آب و فاضالب روستایی شد و گفت:  این اعتبار را 
برای تامین آب شرب 9۳ روستا با جمعیت چهار هزار و 4۰۰ خانوار 
نیاز داریم. این در حالی است که در ۳2۰ روستا نیز تانکر ثابت قرار داده 
ایم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی  ادامه داد:  آبرسانی 
به 2۳ روستای استان باالی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 

برای تکمیل طرح ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدارس کانکسی در استان
 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی هم گفت: 
ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت تاکنون در احداث بیش از 2۱4 
کالس درس خراسان جنوبی مشارکت داشته است.محمدرضا بیکی 
افزود: در سال های اخیر با پدیده جابه جایی جمعیت از روستاها به 
شهرها به ویژه حاشیه نشینی در مرکز استان مواجه بوده ایم. وی 
بیان کرد: سرانه میانگین فضای آموزشی در کشور ۵.2 و متاسفانه 
در خراسان جنوبی به  4.۷ رسیده که  نگران کننده است و مسایلی 
از جمله مدارس دونوبت را در بیرجند ایجاد کرده است.مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  خواستار احداث 2 مدرسه ۱2 
کالسه در حاشیه بیرجند شد و گفت: اکنون۵2  مدرسه کانکسی 
در استان وجود دارد که در هر کانکس بیش از ۱۰ نفر مشغول به 
تحصیل هستند.وی افزود: بیشترین این مدارس در شهرستان های 
نهبندان و درمیان است که حتی با سازه های پیش ساخته با اعتبار 6 

میلیارد تومان می توان این مدارس کانکسی را حذف کرد.

بشرویه را دریابید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست گفت: نرخ 
پراکندگی در استان به خاطر وسعت و پراکندگی جمعیت در هر 

کیلومتر 6 نفر و در کشور 4۸ نفر است.
محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: شهرستان بشرویه ۳۰۰ کیلومتر با 
مرکز استان فاصله دارد در حالیکه دارای یک بیمارستان مردم ساز 
مربوط به 2۰ سال قبل است.وی گفت: ساخت یک باب بیمارستان 
نیز از سال ۸9 در این شهرستان آغاز شد و سال 9۵ با ۷۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار تعطیل 
شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: برای تکمیل 
ساختمان  بیمارستان هشت میلیارد تومان و سایر نیازمندی هایش 
چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز است همچنین ۸۱ پروژه بهداشتی 
و درمانی در استان آغاز شده که 29 پروژه بین 4۰ تا ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و از این تعداد ۱4  پروژه در مناطق روستایی 

واقع شده است.

نهضت گلخانه ای پیشران توسعه استان
نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای 
اسالمی هم گفت: تجهیزات و امکانات آموزشی در خراسان جنوبی 
به نوسازی نیاز دارد که در این زمینه از ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( تقاضای مساعدت داریم.محمدرضا امیرحسنخانی افزود: 
سطح سواد و قبولی کنکور در استان به ویژه شهرستان های بشرویه و 
سرایان باالست و رتبه های زیر ۱۰ را داریم که بسیار ارزشمند است.

وی ضمن قدردانی از رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
هیات همراه برای سفر به خراسان جنوبی گفت: از استاندار خراسان 
جنوبی نیز برای پیگیری تحقق این سفر قدردانی می کنیم چراکه 
بدون شک از زمان حضور استاندار، این استان دچار تحول شده است.
نماینده مردم چهار شهرستان خراسان جنوبی در مجلس  بر لزوم 
توسعه کشت های گلخانه ای و واگذاری مجتمع ها تاکید و عنوان کرد: 
نهضت گلخانه ای پیشران توسعه استان خواهد بود اما باید در این 
زمینه مدیریت واحد وجود داشته باشد.وی یادآور شد: در سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در استان 
قول مساعد داده شد در حالیکه در برخی شهرستان ها زمین نداریم 
و در این خصوص درخواست داریم بنیاد مستضعفان  در قالب تهاتر 

زمین در اختیار ما قرار دهد.

بنیاد برکت گزارش کار بدهد 
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی 
هم گفت: بنیاد برکت منشا برکات فراوانی در کشور بوده و پروژه های 
عمرانی، زیربنایی در استان نیز نشان می دهد نسبت به استان توجه 
ویژه شده است.حجت االسالم سید محمدباقر عبادی افزود: بنیاد 

برکت در اطالع رسانی به مردم مقداری نجابت نشان می دهد در 
حالیکه خدمات آن از بسیاری دستگاه های دیگر بیشتر است لذا انتظار 
داریم بنیاد، عملکردها را اطالع رسانی کند تا مردم در جریان قرار 
بگیرند.وی احیای قنوات را منشا اشتغال و ماندگاری جمعیت در 
روستاهای استان دانست و تصریح کرد: اکنون حدود 4۸۵ روستای 
استان آب آشامیدنی ندارند و با تانکر آبرسانی می شوند که درخواست 

داریم این موضوع را  ویژه ببینید.

قنوات توجه ویژه می خواهند 
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی هم گفت: در ارتباط با احیای 
قنوات در سطح کشور گالیه داریم چراکه با توجه به پیگیری های 
زیاد اما نسبت به این موضوع کم توجهی می شود.نظر افضلی افزود: 
با تمامی مسئوالن باالدستی موضوع را مطرح کرده ایم که به قنوات 
استان مرزی خراسان جنوبی رسیدگی کنند چون منابع آبی کم است 
و سال های آینده به مشکل برخواهیم خورد.وی بیان کرد: انتظار 
داریم این موضوع را پیگیری کرده و از صندوق توسعه ملی رقمی 
برای احیا و مرمت قنوات استان اختصاص یابد.نماینده مردم نهبندان 
و سربیشه در مجلس تصریح کرد: اسکان در خراسان جنوبی را امنیتی 
ببینید و با ایجاد و تثبیت اشتغال و ماندگاری مردم در روستاهای مرزی 

نگذارید مرزها خالی شود.

پوشش دیجیتال ۱0 درصد پایین تر از میانگین کشوری
لزوم  بر  هم  جنوبی  خراسان  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
محرومیت زدایی فرهنگی در استان تاکید کرد و گفت: پوشش 
دیجیتالی استان بیش از ۱۰ درصد پایین تر از میانگین کشوری 
است و نقاط بسیاری فاقد پوشش دیجیتال هستند.علیرضا آیینه 
دار افزود: در پنج شهرستان مرزی و محروم استان 22۰ ایستگاه 
برای پوشش دیجیتال نیاز است که اگر زیرساخت های آن تامین 
شود سازمان صدا و سیما برای تامین، تجهیر و تکمیل هر یک 
ایستگاه ۵۰۰ میلیون تومان می تواند هزینه کند.وی تصریح کرد: 
برای تکمیل زیرساخت اولیه هر ایستگاه میانگین ۸۰ میلیون 
تومان احتیاج است و برای اینکه پوشش به میانگین کشوری 

برسد ۳۱۸ ایستگاه در استان نیاز است.

55 درصد مساکن روستایی غیر مقاوم است 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی هم گفت: 
۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد مسکن روستایی براساس سرشماری نفوس 
و مسکن سال 9۵در این استان شناسایی شد که ۳9 هزار و ۵۰۰ 
واحد معادل 44.۵ درصد از استحکام الزم برخوردار و ۵۵.۵ درصد 

واحدها غیرمقاوم هستند که با کوچکترین حادثه دچار مشکل خواهند 
شد.علی اصغر آسمانی مقدم افزود: هرچقدر در روستاها کار کنیم اما 
مردم مسکن و مامن مستحکم نداشته باشند بیهوده است.وی بیان 
کرد: براساس تفاهم نامه سال 96 با بنیاد برکت مقرر شده بود ۷۰۰ 
واحد به ازای هر واحد ۳.۵ میلیون تومان برای مقاوم سازی به بنیاد 
مسکن استان داده شود اما اکنون اعتبارات بسیار متفاوت شده است.

پرورش شتر مزیت دارد
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه شتر هم 
در این نشست گفت: استان خراسان جنوبی از نظر برخورداری 
جزو استان های اول و دوم در پرورش شتر است لذا تلفیقی از 
مرتع داری، بیابان زدایی و شترداری باید با هم باشد تا به توسعه 
پایدار برسد.احمد علیان افزود: براساس طراحی که سال های 9۰ 
و 9۱ انجام شد ۱۵۰ هزار شتر در کشور وجود دارد و تالش می 
شود در 2۰ سال آینده به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش 
یابد. وی بیان کرد: از ۱6۰ میلیون هکتار مراتع، ۱4۰ میلیون 
هکتار شرایط خشک و فراخشک  دارد در نتیجه براساس یک 
تفکر آینده پژوهی باید به سمت گونه های گیاهی و جانوری کم آب  
بر پیش برویم.مجری طرح توسعه شتر با بیان اینکه آب الفبای 

آبادانی و زیرساخت تمامی اشتغال هاست اظهار کرد: نباید اشتغال را 
هدف سرمایه گذاری قرار داد زیرا اگر مشکل آب حل شود، زمینه 
اشتغال نیز فراهم خواهد شد.وی گفت: برای توسعه پرورش شتر 
هفت استان پایلوت در نظر گرفته شد که با امضای تفاهم نامه 
امروز خراسان جنوبی به عنوان هاب منطقه ای شتر در نظر گرفته 
خواهد شد.علیان یادآور شد: برای توسعه پرورش شتر در سه سامانه 
مرتعی، مرتعی - مزرعی و صنعتی - نیمه صنعتی ورود کرده ایم و 

در این زمینه تمام امکانات را بسیج خواهیم کرد.

هدف گذاری برای قطب شتر
استاندار خراسان جنوبی نیز در آیین امضای تفاهم نامه ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و استانداری خراسان جنوبی با محوریت 
اشتغالزایی گفت: با توجه به استعداد و زمینه های خوبی که در زمینه 

پرورش شتر در منطقه وجود دارد و استقبال مردم، امید است در برنامه 
2 ساله در دو فاز بتوانیم به رتبه اول شتر در منطقه در بخش های 
گوناگون از جمله تامین علوفه، بیابان زدایی و تکمیل زنجیره پرورش 
شتر تبدیل شویم.معتمدیان گفت: در این طرح وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان دامپزشکی نیز ورود پیدا کرده اند و تفاهم نامه هایی برای 

ایجاد آزمایشگاه هایی در سطح ملی و استانی انجام خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: در قالب تفاهم نامه مذکور 
امید است مرکز بهداشتی و منطقه ای را که سه کشور ایران، 
مرکزیت خراسان  با  بر می گیرد  در  را  پاکستان  و  افغانستان 
از  بیش  تفاهم نامه  این  با  گفت:  کنیم.وی  راه اندازی  جنوبی 
۱2 هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد که باعث تحولی 
می شود. روستایی  مناطق  توسعه  و  اقتصادی  حوزه های  در 
معتمدیان ادامه داد: یکی از نکات برجسته ای که ستاد اجرایی 
فرمان امام عالوه بر کارهای عمرانی و اشتغالزایی انجام داده، 
توجه به مسایل فرهنگی و اجتماع محور و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر است که نشان از توجه این ستاد به استان بوده 
است.وی افزود: اکنون 4۱ درصد جمعیت استان را روستاییان 
تشکیل می دهند که عمدتا در مناطق مرزی و شهرستان های 
کمتر توسعه یافته ساکن هستند لذا در  موضوع توسعه استان 
عنایت  مورد  و  استان  تاکید  مورد  روستایی  مناطق  به  توجه 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( است.نماینده عالی دولت 
شاهد خروج  محدودیت ها  به همه  توجه  با  گفت:  استان  در 
اهمیت  از  روستاها  به  توجه  لذا  هستیم  روستاها  از  جمعیت 
بسیار زیادی برخوردار است.وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان 
را در  قابل توجهی  اقدامات و فعالیت های  )ره(  امام  حضرت 
استان  در  اشتغالزایی و محرومیت زدایی  بخش های عمرانی، 

انجام داده است.معتمدیان اشتغالزایی را از ماموریت های جدید 
ستاد اجرایی فرمان امام ذکر کرد و گفت: از موضوعاتی که از 
سال گذشته ستاد اجرایی و بنیاد برکت آغاز کردند کمک به 

مباحث اشتغال با توجه به ظرفیت های استان است.

استانی سرشار از پتانسیل های اقتصادی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی هم گفت: 
این استان سرشار از  قابلیتهای بسیار باال در زمینه های گوناگون 
به ویژه اقتصاد و اشتغال است که با دید محرومیت زدایی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( شاهد به بار نشستن تعداد  زیادی 
از پروژه های زیربنایی اشتغال و سرمایه گذاری در استان خواهیم بود.
سید کمال الدین میرجعفریان افزود: خراسان جنوبی در کشور و ایجاد 
امنیت در مرزها نقش بسزایی دارد لذا نیاز است اقداماتی به صورت 
فوری در دستور کار قرار گیرد که قطع یقین می تواند جلوی مهاجرت 
روستاییان به شهرها را بگیرد.وی بیان کرد: در بخش کشاورزی 
 ظرفیتهای زیادی در استان وجود دارد که با مرمت و احیای قنوات 
و اجرای طرح های آبخیزداری اگر بهره وری را باال ببریم امید به 
زندگی در مناطق روستایی بیشتر می شود.معاون استاندار خراسان 
جنوبی اضافه کرد: در این زمینه ظرفیت ها و استعدادهای موجود در 

مناطق روستایی شناسایی شده است.
وی  از مشکالت اساسی استان را تامین آب شرب روستایی به ویژه 
در مناطق مرزی عنوان و تصریح کرد: اگر این مشکل رفع شود 
ماندگاری در مناطق روستایی بیشتر خواهد شد و این استان مرزدار 

خوبی برای ایران خواهد بود.

تفاهم نامه ی میلیاری و قول های اضافه تر

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در این آیین گفت: 
حسب دستور مقام معظم رهبری در مصرف اموال و درآمدهای 
ستاد برای کمک به محرومیت زدایی در مناطق کمتر توسعه یافته 
و محروم اقداماتی انجام می شود.محمد مخبر  با بیان اینکه ستاد 
اجرایی فرمان امام در ۳۱ استان کشور فعال است افزود: در حدود 
6 هزار روستای کشور با محوریت اشتغال کار می شود و در چند 
سال گذشته 4۰۰ هزار فرصت شغلی در این روستاها ایجاد شده 
است.وی گفت: همچنین پارسال ۸۱ هزار شغل در این روستاها 
ایجاد شد و امسال ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شده 
است.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به اینکه  
در خراسان جنوبی از قبل هم فعال بوده ایم ادامه داد: حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ایجاد ۱۳ هزار شغل در استان را 
سال گذشته عملیاتی کردیم که امروز بخش قابل توجهی از ان به 

نتیجه رسیده و بخشی نیز افتتاح می شود.
مخبر با توجه به درخواست هایی که از سوی مدیران دستگاه 
های اجرایی مطرح شد اعالم کرد: عالوه بر تفاهم نامه مذکور 
توافق شد ۳2 مدرسه جدید با مشارکت سازمان توسعه و تجهیز 
مدارس،ساخت  ۱4 واحد بهداشت و درمان با هزینه کرد 9 میلیارد 
تومان به صورت مشارکتی در استان، آبرسانی به 2۳ روستای 
استان با سرمایه گذاری ۱2 میلیارد تومان ، که 6 میلیارد تومان 
آن توسط ستاد تامین و مشکل آب شرب پنج هزار خانوار استان 
حل  می شود به تعهدات ستاد افزوده شد.هرچند رئیس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( تمایلی به مشارکت و سرمایه 
گذاری در بخش قنوات نداشت اما اصرار استاندار و نماینده های 
استان او را مجاب به این پاسخ کرد که  در حد وسع خود بخشی 
از قنوات استان را احیا و مرمت خواهیم کرد، البته با این پیش 
شرط که  از مجموع سه میلیارد تومان هزینه کرد با مشارکت 
استانداری، شرکت آبفار و ستاد اجرایی یک سوم توسط ستاد 
تامین شود.مخبر درباره پروژه های اقتصادی متوسط و متوسط به 
باال با سرمایه گذاری 2۰۰ میلیارد تومان قول مساعد داد. عالوه 
بر این مقرر شد طرح ها و پیشنهاد های دیگرتوسط سازمان 
صمت استان اعالم تا اگر منطبق با  چارچوب های ستاد، باشد 
همکاری بیشترانجام گیرد.وی پذیرفت برای ساخت ۷۰۰ واحد 
مسکن با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و تامین یک 
میلیارد تومان برای احداث ایستگاه های پوشش شبکه صدا و 

سیما همکاری الزم را با استان داشته باشد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به 29 طرح 
نیمه تمام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز اعالم کرد: نماینده 
ای از سوی بنیاد برکت تعیین تا این طرح ها را بررسی و برای 
اتمام آن مساعدت کنیم. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( قول داد تحویل 4۵۰  قطعه زمین مربوط بنیاد مستضعفان 
را برای احداث مسکن ارزان قیمت در استان خراسان جنوبی 
پیگیری خواهیم کرد تا تحویل و  برای  ساخت مسکن اقدام 
شود.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( عصر دوشنبه 
وارد خراسان جنوبی شد و 2 طرح مشارکت اقتصادی بنگاه محور 
با مشارکت بنیاد برکت شامل جوجه تن طال که محصول آن 
جوجه یکروزه است و مزرعه پرورش مرغ تخم گذار را افتتاح 
اشتغالزایی  طرح  اقتصادی،  مشارکت  طرح های  کرد.افتتاح 
اجتماع محور سحاب )سرمایه گذاری حمایتی  اشتغال برکت( 
در شهرستان های سربیشه و نهبندان، دیدار با نماینده ولی فقیه، 
دیدار با استاندار خراسان جنوبی، امضای تفاهم نامه ستاد اجرایی 
فرمان امام و استانداری خراسان جنوبی از جمله برنامه های سفر 

2 روزه مخبر و هیات همراه به استان است

تفاهم نامه ی300 میلیاردی
 استانداری و ستاد اجرایی

 فرمان امام)ره( 
 مجموع سرمایه گذاری بنیاد برکت در استان به 800 میلیارد تومان رسید

می کنیم  قدردانی  سفر  این  تحقق  پیگیری  برای  جنوبی  خراسان  استاندار  از  امیرحسنخانی:   محمدرضا 
چراکه بدون شک از زمان حضور استاندار، این استان دچار تحول شده است.

ری
 اکب

ها:
کس

ع



موفقیت و انرژی

تاثیر منفی تنهایی

تمرین های درونی راهبردی
 برای مدیریت هیجانات درونی است

در این روش فرد به هیجاناتی توجه می کند که درونش 
ایجاد شده. به جای اینکه احساس خشمش را دائم 
بیرونی کند، با لحظه ای سکوت به درون خود توجه 
کند و به تغییرات فیزیولوژیکی که در نتیجه خشم یا 
هیجان تجربه می کند، مثل گرم شدن بدن یا افزایش 
ضربان قلب. با رجوع به اینها و آگاهی از تغییرات و البته 
پذیرش آنچه در حال وقوع است، فرد به خود می گوید 
من عصبانی هستم و حق دارم عصبانی باشم و می توانم 
بدون اینکه این عصبانیت را به بیرون پرتاب کنم، آن را 
در درون خود بپذیرم و با آن تماس داشته باشم یا من از 
دیر رسیدن نگرانم و دلشوره دارم. به این ترتیب می توان 
با توجه به تغییر حاالت درونی، شاهد باشیم که توفان 

درون مان به تدریج فروکش می کند.

نشانه های هشدار دهنده تاثیر منفی تنهایی

از مشکالت اضطراب رنج می برید: احساس تنهایی 
روانی  بر سالمت  چشمگیری  منفی  اثر  تواند  می 
انسان داشته باشد. بدون یک سیستم پشتیبانی شامل 
دوستان و اعضای خانواده، شما آسیب پذیری بیشتری 
 به موارد اضطراب زا خواهید داشت. بنا بر مطالعه ای 
به  دارد  بیشتری  احتمال  برابر  دو  از  بیش  جوانان 
مبتال  اضطراب  مانند  روانی،  سالمت  مشکالت 
باشند که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار داده 
و در توانایی شان برای انجام کار، رفتن به مدرسه 

و یا برقراری روابط اجتماعی اختالل ایجاد می کرد.
 به افسردگی مبتال هستید: یک تصور اشتباه رایج این 
است که فردی با تعداد دوستان اندک، انسانی تنها است. 
با این وجود، بسیاری از افراد ترجیح می دهند دایره 
دوستان محدودی داشته باشند و با مشکلی نیز مواجه 

نیستند. اما برای برخی دیگر شرایط این گونه نیست.
برای کاهش وزن تقال می کنید:  اگر قصد دارید وزن 
ابتدا مجبور  خود را کاهش دهید، ممکن است در 
باشید به مسائلی که موجب احساس انزوا می شوند، 
رسیدگی کنید. تنهایی می تواند مانعی بزرگ در برابر 
درمان چاقی باشد. تنهایی یکی از محرک های رایج 
برای پرخوری است. از این رو، شرایط برای افرادی که 
در تالش برای محدود کردن کالری های مصرفی 

خود هستند، دشوارتر می شود.
همواره غذاهای کم ارزش مصرف می کنید: اگر برای 
دیگران غذا درست کنید، احتمال تهیه وعده های غذایی 
سالم تر شامل مواد غذایی مختلف بیشتر از زمانی است 
که تنها برای خود غذا درست می کنید. زمانی که تنها 
هستید، دنبال کردن یک رژیم غذایی ناسالم و استفاده از 
غذاهای کم ارزش مانند فست فودها و غذاهای منجمد 
که مواد مغذی اندکی ارائه کرده یا فاقد هر گونه ارزش 

غذایی هستند، راحت تر است.

از روغن برای درمان
 شپش سر استفاده کنید

انواع گوناگونی  از روغن ها، در درمان شپش سر موثر 
است. می توانید از روغن نارگیل استفاده کنید. یک و نیم 

فنجان روغن نارگیل را روی پوست سر ماساژ دهید. 

از روغن نیم یا چریش استفاده کنید. این روغن حشره 
کش طبیعی است که برای انسان ضرری ندارد. روغن 
را روی مو ها و پوست سر بمالید و چند دقیقه بگذارید 
بماند. سپس موها را شانه کنید تا شپش ها و تخم شپش 

از موها خارج شود.

عصاره انگور تاثیر مثبتی
 بر تورم و کوفتگی دارد

برخی از داروهای گیاهی می توانند تأثیر مثبتی بر عالئم 
نارسایی وریدی مانند تورم، گرفتگی و یا بیقراری داشته 
 باشند. مکمل های غذایی مانند عصاره انگور ، گیاهی

 

به نام گوتو کال ، به عنوان یک درمان خوب برای 
ها،  قالب قرص  در  آنها  واریس شناخته می شوند. 
کپسول ها یا پماد موجود هستند. قبل از مصرف هر 
مکمل گیاهی با پزشک خود مشورت کنید تا اطمینان 
حاصل کنید که این محصوالت ایمن هستند و با هیچ 

دارویی که شما مصرف می کنید تداخل نداشته باشید.

اسانس های ضروری
 برای از بین بردن سردرد

چند قطره روغن اسانس را به یک دستمال اضافه کنید 
و عطرآن را استنشاق کنید، یا مقداری از روغن را به 
شقیقه یا پیشانی خود بمالید. مراقب باشید!  اسانس 

قبل  بنابراین  کنند،  ایجاد  توانند سوختگی  می  ها 
از اینکه آنها را به پوست خود بمالید، باید با برخی 
روغن های دیگر )مثل روغن نارگیل( رقیق شوند. 
همچنین از انواع گوناگونی از روغن های ضروری 
مانند اسطوخودوس، نعناع،   رزماری، بابونه و بسیاری 

دیگر استفاده می شود.

معرفی گیاهانی
 برای جلوگیری از درد مفاصل

اکالیپتوس ضد درد موضعی شناخته شده که به صورت 
انواع کرم ها و پماد برای درد مفاصل کمک می کند. 
برگ گیاه اکالیپتوس حاوی تانن است که تورم و درد 

التهاب کاهش می یابد. ماده فعال در زنجبیل گینگرول 
نامیده می شود که توانایی های ضد التهابی و آنتی 
اکسیدان قوی دارد. چای سبز ضد التهاب قوی است 
و نشان داده شده که تا حد زیادی به نفع افراد مبتال به 
آرتروز و آرتریت روماتوئید است. ماده فعال در زردچوبه، 

کورکومین نامیده می شود، خواص ضد التهابی دارد.

رابطه زردچوبه و 
کاهش چربی بدن

زردچوبه نه فقط متابولیسم بدن را افزایش می دهد، 
بلکه باعث می شود که هضم بدن هم سریع تر شود. 
مصرف مرتب زردچوبه باعث کاهش وزن، جلوگیری از 

تجمع چربی در بدن می شود و یک ماده موثر برای 
افزایش سرعت رژیم کاهش وزن است. زردچوبه آزاد 
کردن سیتوکین ها در بدن را محدود می کند. سیتوکین 
ها مربوط به  بیماری های قلبی عروقی هستند. مصرف 
شیر زردچوبه هر شب می تواند به کاهش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی کمک کند.

از  جمله بهترین خوراکی ها برای فرد مستعد سنگ کلیه می توان میوه و سبزی های تازه، غالت و حبوبات و لبنیات کم 
چرب را نام برد. مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم می تواند به کاهش سنگ کلیه منجر شود؛ براساس پژوهش ها کلسیم 
در روده با مواد غذایی حاوی آگزاالت ترکیب شده مانع ازتشکیل مواد سمی و ایجاد کننده سنگ کلیه در بدن می شود. 
میوه و سبزی های تازه نقش موثری در جلوگیری از بروز سنگ کلیه دارند، افراد مبتال به این بیماری می توانند میوه ها را 
به صورت خام یا حتی منجمد  مصرف کنند. میوه های حاوی اسید سیتریک از جمله مرکبات می توانند در جلوگیری از 
بروز سنگ کلیه موثر باشند. نوشیدن مایعات به ویژه آب که تصفیه آن برای بدن آسان است می تواند از بروز سنگ کلیه 
جلوگیری کند. در عین حال کارشناسان به افراد مبتال به سنگ کلیه هشدار می دهند فقط با رعایت رژیم غذایی نمی توان 

سنگ کلیه ایجاد شده را درمان کرد و مواد غذایی تنها برای پیشگیری از بروز این بیماری است.

زنجبیل خلط آور است و به شل کردن و دفع مخاط از دستگاه تنفسی کمک می کند. همچنین، زنجبیل از ویژگی ضد التهابی 
سود می برد و با باکتری های بد مبارزه می کند. این ماده غذایی گردش خون را تقویت می کند و جریان اکسیژن و دفع سموم 
را بهبود می بخشد. مقداری ریشه زنجبیل تازه )حدود پنج سانتیمتر( را شسته و پوست کنید. زنجبیل را به تکه های کوچک 
برش بزنید و روی آن یک کاغذ مومی قرار دهید. با استفاده از یک گوشت کوب یا هر جسم سخت دیگر، مانند تیغه چاقو، 
زنجبیل ها را له کنید.سه فنجان آب را روی حرارت متوسط به جوش آورده و زنجبیل را به آن اضافه کنید.اجازه دهید پنج 
دقیقه به جوشیدن ادامه دهد.این ترکیب را از روی حرارت برداشته و به آن اندکی عسل اضافه کنید.پیش از مصرف می 
توانید این ترکیب را از صافی عبور دهید تا تکه های زنجبیل در آن باقی نماند و زمانی که هنوز گرم است آن را بنوشید.

زنجبیل گردش خون را تقویت می کندسنگ کلیه خود را اینگونه درمان کنید

آیا حرف های شما می تواند تأثیر ماندگاری روی بقیه بگذارد؟ آیا 
روشی که نگرش ها، ایده ها و عقاید خود را در محل کار با دیگران 

در میان می گذارید در موفقیت شما تأثیر می گذارد؟
من کارم را تمام کردم، االن چه کاری باید انجام دهم:  وقتی شما 
پس از پایان کار خود این سوال را می پرسید، در واقع مسئولیت خود 
را بیشتر می کنید. شما خود باید بدانید پس از انجام کارتان چه کار 
دیگری را باید انجام دهید. کارفرمایان، کارمندانی را که خودشان 
آغازگر هر کاری هستند و هنگام بیکاری کاری برای انجام دادن 

پیدا می کنند، بسیار دوست دارند.
من خیلی خسته ام: »خسته ام« از جمله کلماتی است که باید 

هنگام کارکردن از گفتن آن اجتناب کنیم. وقتی شما خستگی 
در صورت  که شما  است  معنی  بدان  می کنید،  بیان  را  خود 
کار  اگر سر  رها می کنید.  را  در هر جایی خودتان  خستگی، 
احساس خستگی کردید، به دنبال یک چالش جدید باشید. به 
مدیر خود توضیح دهید که برای انگیزه بیشتر در محل کار نیاز به 

پروژه های بیشتر و تجربیات جدیدتری دارید.
برای اتمام این پروژه دیشب تا دیروقت بیدار بودم:  اگر فکر می کنید 
با گفتن این جمله رئیس خود را تحت  تأثیر قرار می دهید، اشتباه 
می کنید. مدیران، کارمندانی را دوست دارند که می توانند بدون نیاز 
به زمان یا توان بیشتر کار خود را انجام دهند. اگر به دنبال این 

هستید تا توجه رئیس تان را به سوی خود جلب کنید، به دنبال 
راه های جدیدتری برای تأثیرگذاری باشید.

من برای این کار ساخته نشده ام: فقط به این دلیل که کاری که 
انجام می دهید شغل و تخصص اصلی شما نیست، نمی توانید آن 
را رها کرده و انجام ندهید. اجازه دهید زمان دیگری که مدیر یا 
همکاران برای انجام یک پروژه از شما کمک خواستند درباره شما 

و نحوه عملکردتان، ذهن بازتری داشته باشند.
وقتی شما در محل کار مسئولیت کارهایتان را نمی پذیرید، در 
حقیقت باعث ایجاد مشکالت و سوء تفاهم هایی با همکاران و 

مدیرتان خواهید  شد.

جمالتی که هرگز نباید در محل کار به زبان آورد

آیه روز

بی  گمان کسانی که پس از آنکه ]راه[ هدایت بر آنان روشن شد ]به حقیقت[ پشت کردند شیطان آنان را 
فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت. )سوره محمد/آیه ۲۵(

سخن روز

اشخاص عادی با تجربه اولین شکست دست از تالش بر می دارند به همین دلیل است که در زندگی با انبوه 
اشخاص عادی و تنها یک “ادیسون” روبرو هستیم. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹۷۸۶۵۱۲۳4

4۶۲۸۹۳۵۱۷

۳۵۱۲4۷۶۹۸

۷۱۵۳۸۹4۶۲

۶۲۹۵۷4۱۸۳

۸۳4۱۲۶۷۵۹

۱۸۷۹۶۲۳4۵

۲۹۳4۱۵۸۷۶

۵4۶۷۳۸۹۲۱

جدول سودکو

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

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

ی
مین

ض
د ت

ص
در

 ۱0
0

) مدرن برتر(

ایـزوگام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

به دو باب ساختمان
 با استحکام بنا و مورد 
تایید نوسازی مدارس 
جهت پیش دبستانی 

نیازمندیم.
ضمنا خریدار زمین 
آموزشی می باشیم.
09155617461

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

به یک راننده تریلی مایلر
 با حقوق عالی و بیمه نیازمندیم.

09155623441

برگ سبز خودروی سمند به شماره پالک
 654 ب 25 ایران 52 به نام زهرا توحیدیان 
به شماره ملی 0652443532 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پیکان وانت به شماره پالک 
753 د 79 ایران 32 به نام فرامرز فالحی

 به شماره ملی 0651922607 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سایپا 111 به شماره پالک 
253 ب 16 ایران 52 به نام عباس سروری

 به شماره ملی 0651352142 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

09155119641

به یک حسابدار با حداقل 5 سال 
سابقه کار نیازمندیم.
09021611844

به یک شاگرد جهت گچکاری 
نیازمندیم.

09151637130

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

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

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

00:10 پرسمان - بازپخش
00:35 مسیر گمشده

01:00 همایش سالروز عملیات مرصاد
  - عاشقانه  تلویزیونی  فیلم   01:45

بازپخش
03:15 مستند زندگی درکسوف
04:13 اذان صبح به افق بیرجند

04:30 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:30 سخنرانی

06:00 شادمانه
06:28 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:23 مجموعه شمعدونی - بازپخش

09:20 علم و زندگی
09:47 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:15 دختری به نام نل

11:35 هویت

12:10 شاهدان
12:40 اذان ظهر به افق بیرجند

12:55 خروس و روباه
13:15 شب های زعفرونی - بازپخش 

14:20 سینمایی مدرسه زندگی
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب - بازپخش
16:40 مسابقه فرمانده

17:40 سفره قندی - بازپخش
18:30 ناخونک - بازپخش

19:05 کشمو - بازپخش
19:52  اذان مغرب به افق بیرجند

20:02 خبر استان
20:30 مستند قرارگاه بی قرار

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:25 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه شمعدونی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی
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خبر ویژه

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از آغاز 
فعالیت عمرانی ۶ پروژه ورزشی در محله های موسی 
بن جعفر )ع(، کارگران و جوادیه شهر بیرجند خبر 
داد و گفت: امیدواریم این پروژه ها حداقل تا پایان 
سال ۱۴۰۰ انجام شود.به گزارش ایرنا، سرپرست 
در نشست خبری اظهار کرد: مناطق کمتر توسعه 
فوق  با محرومیت  دارد  وجود  استان  در  یافته ای 
العاده که نمونه آن بخشی از شمال شهر بیرجند 
است. وی با اشاره به ساخت بیش از ۱۰۰ مکان 
ورزشی در جنوب شهر بیرجند که برخوردارتر است 
گفت: جای تعجب دارد که که سمت دیگر شهر 
عمال چیزی دیده نمی شود. وی ادامه داد: وقتی 
مردم  به  پاسخگویی  نباشد  توجه  قابل  امکانات 
سخت می شود که چطور نگاه و برنامه ریزی در 
گذشته بوده و چطور منابع توزیع شده است. وی با 
بیان اینکه پروژه های زیادی در آینده نزدیک افتتاح 
می شود گفت: بودجه های عمرانی ورزش و جوانان 
استان نسبت به سال ۹۶ دو برابر شده اما تعریف 
پروژه جدید در دستور کار نیست. سرپرست، کمبود 
فضاهای ورزشی را از مطالبات بدیهی و ساده مردم 
مرکز استان دانست و افزود: ورزش و جوانان در این 
خصوص ردپای محکمی ندارد. وی ابراز امیدواری 
کرد که با کلنگ زنی خانه کشتی در شمال شهر 
بیرجند که دیروز انجام شد و فعال شدن استخر 

در این منطقه سرانه ورزشی افزایش یابد. مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی زمان افتتاح کامل 
سال ۹۹  پایان  را  شهر  شمال  ورزشی  مجموعه 
اعالم کرد و گفت: یک مجموعه ورزشی دیگر 

آن  اجرایی  عملیات  شیرازی  صیاد  بلوار  در  هم 
شده که سال آینده به بهره برداری می رسد. وی 
بیان کرد: در سیاست های توزیع منابع در جنوب 
شهر بیرجند اقدام خاصی انجام نمی دهیم مرگ 
سرپرست  باشد.  ویژه ای  تخصصی  مرگز  اینکه 
در  پروژه  اجرای  برای  موجود  از مشکالت  یکی 
شمال شهر را نبود زمین عنوان کرد و افزود: مقرر 
شد راه و شهرسازی با تغییر برخی کاربری های 
ابراز  با  وی  کند.  تامین  را  نظر  مورد  زمین های 

امیدواری از اینکه منابع سه سال پیش رو برای 
بهبود وضعیت موجود مدیریت شود گفت: مقرر شد 
تمامی بهره برداران اماکن ورزشی و پیمانکاران در 
جنوب شهر سانس های رایگان در اختیار متقاضیان 

شمال شهر قرار دهند و ورزشی و جوانان از طریق 
خرید خدمت هزینه های آن را تامین کند. مدیرکل 
شنا  بلیط  هزار  پنج  توزیع  از  جوانان  و  ورزش 
برای مردم شمال شهر بیرجند خبر داد و افزود: 
هیات های ورزشی باستانی نیز تامین لباس، کفش 
و شهریه ورزشکارانی که استطاعت مالی ندارند 
را به عهده گرفته که اداره ورزش و جوانان ۱۰۰ 
میلیون تومان به این ظرفیت اضافه می کند. وی 
جنوب  در  ورزشی  بررسی خدمات  اینکه  بیان  با 

شهر بیرجند به زودی آغاز می شود گفت: در این 
میان از ظرفیت رسانه ها نیز بهره گیری می کنیم. 
سرپرست ابراز امیدواری کرد: تا سال ۱۴۰۰ سرانه 
فضای ورزشی استان متوازن شده و حداقل ۱۰۰ 
مکان ورزشی اضافه شود. سرپرست رعایت نکردن 
شناسایی نظام توزیع متناسب فرصت ها، ناتوانی در 
تهیه البسه ورزشی و اعزام ها را از جمله ایرادهای 
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در سال گذشته 
و  مربیان  صحیح  گزینش  گفت:  و  کرد  عنوان 
سرپرستان نیز از جمله مواردی است که امسال 
مسابقات  به  اعزام  گفت:  وی  شود.  اصالح  باید 
کشوری از ۳۰ مرداد تا ۱۰ شهریور امسال انجام 
می شود و مسابقات استانی نیز باید به شکل اردویی 
یا فراخوانی برگزار شود. وی با تاکید بر اینکه همه 
مناطق جغرافیایی باید فرصت برابری برای حضور در 
این المپیاد داشته باشند تاکید کرد: هیات های ورزشی 
در این خصوص موظف هستند اطالع رسانی دقیق 
انجام دهند و در همین خصوص جلسات تخصصی 
برای اعالم جزئیات تیم ها برگزار می شود. سرپرست 
افزود: رسانه ها نیز با فشار به هیات ها در مشخص 
شدن شیوه انتخاب ورزشکار و مربی تا ۱۰ روز آینده 
نکردن  از شرکت  انتقاد  کنند. وی ضمن  تالش 
هندبال طبس و بیرجند در المپیاد استعدادهای برتر 
گفت: این هیات ها امکانات خوبی در اختیار دارند و 

جای سئوال است که چرا شرکت نکرده اند. مدیرکل 
ورزش و جوانان در همین جلسه با ارتباط تلفنی 
و  بیرجند  و  جوانان طبس  و  ورزش  روسای  بین 
روسای هیات های هندبال این ۲ شهرستان خواستار 
توضیحات قانع کننده در خصوص عدم شرکت در 
المپیاد شد اما توضیحات این افراد برای مدیرکل قانع 
کننده نبود. سرپرست گفت: این هیات ها ماهانه ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار می گیرند اما نظارتی بر 
عملکرد آنها نیست در صورتی که اگر فراخوان المپیاد 
استعدادهای برتر ورزشی در این ۲ شهرستان برای 
رشته هندبال انجام می شود شاید ۲ تیم شناسایی و 

مسیر زندگی برخی جوانان عوض می شد.

رئیس هیئت بوکس استان معرفی شد
همچنین در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت بوکس 
خراسان جنوبی، محمدعلی قربانی با ۱۳ رأی به 
بوکس  هیئت  رئیس  عنوان  به  سال  چهار  مدت 
خراسان جنوبی انتخاب شد. سرپرست در  این مجمع 
فرهنگ  نیازمند  بوکس  رشته  توسعه  کرد:  اظهار 
سازی بیشتری است و رسانه ها نقش موثری در 
توسعه این فرهنگ دارند.وی گفت: اعتبارات امسال 
باید با برنامه توزیع شود؛ تغییر و تحول در برخی از 
هیئت های ورزشی استان می تواند در توسعه ورزش 

استان کمک شایانی کند.

حوادث
اخبار کوتاه

اصالحیه

باقی ماندن ۷۰۰هزار کارت سوخت در پست 

صداوسیما- ۷۰۰هزار کارت سوخت در پست خراسان جنوبی وجود دارد که صاحبان آن برای دریافت مراجعه نکرده اند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان گفت: با توجه به اینکه 
از ۲۰مرداد ارائه بنزین در جایگاه های عرضه سوخت با کارت سوخت انجام می شود، این کارت ها تا قبل از این تاریخ به نشانی ثبت شده از صاحبانش در سامانه، ارسال می شود.مردانی افزود: کارت 
های اضطراری هم در جایگاه های سوخت قرار دارد تا آن عده از افرادی که به هر دلیلی کارت سوخت را تا ۲۰مرداد دریافت نکرده باشند، بتوانند از کارت های جایگاه های عرضه  سوخت استفاده کنند.

پیرو خبر چاپ شده در صفحه 5 روزنامه آوا مورخ 
۹8/5/8 با “عنوان حوله های دستباف در راه جام جهانی 
قطر” به اطالع می رساند عکس درج شده گرافیکی می 
باشد و هنوز هیچ حوله ی دستبافی با لوگوی جام جهانی  
در نمایشگاه ها عرضه نشده است. همچنین قسمتی از 
متن به شرح ذیل اصالح می گردد.هنری عنوان کرد: 
در خصوص صنایع دستی نیز کارگروه اشتغال قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی استان با همکاری تیم دانشجویی 
دانشکده هنر بیرجند که در زمینه دستبافته ها )پارچه بافی، 
حوله بافی و غیره( همکاری داشته توانسته نمونه های 
خوبی از تلفیق علم و هنر و ایده پردازی در این راستا 
 داشته باشد. ضمنا کلمه “دو الگو” در ابتدای خبر به 

“لوگو”  اصالح می گردد.

۱۰ کتابخانه عمومی برکت افتتاح شد

ایرنا - کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان روز سه 
شنبه با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و استاندار خراسان جنوبی به نمایندگی از 
افتتاح شد.  برکت در کشور  کتابخانه عمومی    ۱۰
فرماندار نهبندان در حاشیه افتتاح این طرح که با 
حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
از  جمعی  و  نهبندان  جمعه  امام  اسالمی،  شورای 
مسئوالن برگزار شد، گفت: عملیات اجرایی توسعه 
و بهسازی این کتابخانه از سال ۱۳۹۴ در زمینی 
به مساحت 5۰۰ مترمربع آغاز شد. بیکی افزود: در 
زمینه توسعه و بهسازی این کتابخانه ۶۰۰ میلیون 
تومان هزینه شده که از این مقدار ۳۰۰ میلیون تومان 
توسط بنیاد برکت و بقیه از محل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و نهاد کتابخانه عمومی تامین 
شده است. وی بیان کرد: اکنون بیش از ۲5 هزار 
نسخه کتاب در این کتابخانه موجود است و همچنین 
بنیاد برکت در زمینه خرید منابع کتاب این کتابخانه 

۳۰ میلیون تومان مشارکت کرده است.

تجهیز 89۰ کالس درس به سیستم 
گرمایش مرکزی در مهر امسال

 8۹۰ تجهیز  از  پرورش  و  آموزش  ایسنا-مدیرکل 
کالس درس به سیستم گرمایش مرکزی در مهرماه 
سال جاری خبر داد و گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکل 
استان،  مرکز  به  مربوط  آموزشی  فضاهای  کمبود 
سایت های مسکن مهر و شهرک های اقماری بیرجند 
فضاهای  کمبود  مشکل  کرد:  اظهار  واقعی  است. 
آموزشی در استان یکی از چالش های مهم آموزش 
و پرورش استان به شمار می رود. وی با بیان اینکه در 
شرایط کنونی احداث یک آموزشگاه ۱۲ کالسه بیش 
از 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: عملیات 
بهسازی و نوسازی کف برخی از مدارس و فضاهای 
آموزشی نیازمند مرمت استان آغاز شده و پیش بینی 
می شود برای اول مهر۲۰ هزار مترمربع از فضاهای 

آموزشی استان آسفالت شود.

اجرای بیش از ۱۰ میلیارد ریال عملیات 
آبخیزداری در بیرجند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند از اجرای 
۱۰ میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال پروژه 
آبخیزداری طی سال گذشته در بیرجند خبر داد.به 
گزارش ایسنا، در جمع خبرنگاران بیان کرد: شهرستان 
بیرجند با مساحت ۳۹۰ هزار و ۳۱۶ هکتار در حاشیه 
کویر لوت قرار گرفته است.وی با بیان اینکه مساحت 
عرصه های منابع طبیعی شهرستان ۳۰۶ هزار و ۷۱۷ 
هکتار است، افزود: ۷8.5 درصد از اراضی شهرستان را 
عرصه های منابع طبیعی تشکیل می شود. وی ادامه 
داد: از این مقدار ۶.5 درصد عرصه های بیابانی، 5.۳ 
درصد عرصه های جنگلی و 88.۲ درصد را عرصه های 
مرتعی دربرمی گیرد.علیپور با بیان اینکه رویشگاه ها و 
جنگل های طبیعی شهرستان بیرجند دارای گونه هایی 
مانند بنه، بادامک، انجیر، ارغوان و تنگرس است، 
افزود: این رویشگاه ها و جنگل های طبیعی بیش از 

۳۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان را دربرمی گیرد.

*یک قطعه هوبره باکمک محیط بانان  شهرستان 
سربیشه در طبیعت رها شد.

*رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: قاچاقچی 
سوخت در نهبندان 5۱۴میلیون ریال جریمه نقدی شد.

*رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در 
نهبندان با مادر شهید سرافراز دفاع مقدس محمدعلی 

قنبری دیدار و گفتگو کرد.
*محمد امین ابوالحسنی، پوریا مهرجوئیان و متین 
ابوالحسنی به دومین دوره المپیاد استعداد های برتر گلف 

کشور اعزام شدند.
*با حضور مسئوالن استانی و کشوری آکادمی کشتی 

خراسان جنوبی در مهرشهر بیرجند کلنگ زنی شد.

اهدای خون را مختص ایام خاصی 
از سال نکنید! 

حسینی - مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون 
استان با تاکید بر این که هر روزه مراکز درمانی نیاز به 
خون دارند عنوان کرد  : مراجعه برای اهدای خون طی 
چند روز گذشته پایین بود در حالیکه به خون اهدایی نیاز 
داشتیم، لذا از هم استانی ها تقاضا داریم اهدای خون را 
به روزهای خاصی از سال همچون روز تاسوعا و عاشورا 
موکول نکنند. هاشم آبادی در گفتگو با آوا با به ۹ مرداد 
روز اهدای خون سالم در تقویم ملی کشور اشاره کرد و 
گفت : امروز مرکز اهدای خون پاسداران از ۷:۳۰ صبح 
تا ۷:۳۰ شب آماده پذیرش مراجعین است. وی در ادامه 
با بیان این که طی ۴ ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۳۹8 
نفر به پایگاه اهدای خون مراجعه داشتند ادامه داد : از این 
تعداد 55 نفر موفق به اهدای پالکت شدند که نسبت به 
سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشت . همچنین ۶ هزار 
و ۷۷۷ نفر اهدای خون داشتند که از این تعداد ۶ هزار و 
۳۶8 نفر مرد و ۴۱۰ نفر زن بودند. به گفته وی این تعداد 
نیز نسبت به سال گذشته افزایش ۱.۲ درصدی داشت. 
مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون از ارسال ۱5 
هزار واحد پالسما به ستاد مرکزی انتقال خون کشور 
برای صادرات به اتریش خبر داد و افزود: طی ۳ ماهه 
نخست امسال نیز ۳ هزار واحد پالسما ارسال شد. از وی 
درباره فرهنگ سازی و راه های ایجاد رغبت در بانوان 
برای اهدای خون سوال کردیم که پاسخ داد: اطالع 
رسانی ما از طریق مطبوعات و رسانه ها است! بانوان 
باید بدانند آن ها نیز همانند آقایان شرایط اهدای خون 
را دارند و از آنجائیکه بیشترین مصرف کننده های خون 
نیز بانوان هستند نیاز به شراکت بیشتر آن ها در اهدای 
خون است. هاشم آبادی با اشاره به این که در تامین 
خون مورد نیاز استان مشکلی نداریم خاطر نشان کرد 
: نیاز مازاد استان نیز به استان های همجوار خصوصا 
سیستان و بلوچستان فرستاده می شود. وی همچنین از 
شروع عملیات اجرایی مرکز جامع اهدای خون استان از 
اردیبهشت امسال سخن گفت. . ) خوانندگان ارجمند می 
 توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نماینده ولی فقیه بر رفع مشکل اشتغال و معیشت 
مردم توسط تمام نهادها و ارگان های استان تأکید 
با  دیدار  در  عبادی  آیت ا..  تسنیم،  گزارش  به  کرد. 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( اظهار کرد: 
مسئله اشتغال و معیشت مردم مهمترین مشکل است 
که آنچه در چارچوب وظایف ستاد اجرایی فرمان امام 
است باید در این راستا به کار گرفته شود تا این مشکل 
در استان رفع شود. وی مهمترین صدقه را اصالح بین 
مردم دانست و گفت: آنچه در توان دستگاه ها و ستاد 
اجرایی فرمان امام است باید برای رفع مشکالت مردم 

به کار گرفته شود که امید است شاهد رفع آنها باشیم.

اشتغال موضوع اول توسعه روستایی است
استاندار هم، در این دیدارگفت: زیرساخت به تنهایی 
عامل نگهداشت روستاییان نیست بنابراین اشتغال به 
عنوان موضوع اول توسعه روستایی مورد توجه قرار 
گرفته است. وی گفت: ستاد اجرایی در دهه های اخیر 
با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری نسبت به 
مناطق توسعه نیافته و کم برخوردار، خدمات ارزشمند 
و درخور توجه ای به مناطق محروم ارائه کرده است. 
وی با اشاره به ساخت بیش از ۲۰۰ کالس درس در 
استان توسط بنیاد برکت اظهار کرد: کمک به ساخت 
مساجد، آبرسانی به روستاها و سایر زیرساخت های 

و  ارزشمند  خدمات  نیز  غیره  و  درمان  بهداشتی، 
مشهود است. معتمدیان با بیان اینکه اشتغال یکی از 
دغدغه های جدی است افزود: ستاد اجرایی فرمان امام 
در نهبندان به عنوان معین ورود پیدا کرده و طرح های 
مشارکتی خوبی انجام شده که امروز شاهد افتتاح چند 

طرح بنگاهی و اقتصادی هستیم که نشاط در این 
مجموعه ها دیده می شود. وی گفت: قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی و سایر قرارگاه های سپاه، آستان قدس و کمیته 
امداد در بخش های مختلف کمک های خوبی برای 
اشتغال انجام داده اند و نهضتی برای خدمت رسانی به 
مناطق کمتر توسعه یافته در حال شکل گیری است 

که از گذشته نیز بوده اما با شتاب بیشتر و انسجام و 
هم افزایی دنبال می شود.

عدم حمایت از طرح های محرومیت زدایی
قرارگاه  گفت:  هم  )ع(،  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده 

پیشرفت و آبادانی طرح هایی در خصوص محرومیت 
زدایی داشته که از سوی بانک ها حمایت نشده است. 
سردار قاسمی، بیان کرد: در موضوع خدمات رسانی در 
حوزه روستایی خراسان جنوبی اتحاد خوبی وجود دارد. 
وی با بیان اینکه با ۲۲۰ گروه جهادی آمادگی داریم در 
آموزش، شبکه سازی و اجرای طرح ها کمک کنیم، 

افزود: همچنین در خدمات حمل و نقل و پشتیبانی 
اجرای طرح ها ظرفیت خوبی داریم.

محرومان استان درانتظار اعزام به مشهد
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی نیز 

در این جلسه خواستار کمک برای تکمیل زائرسرای 
استان در مشهد شد و گفت: هزار زائر نیازمند استان 
به دلیل کمبود مکان در صف اعزام به مشهد هستند. 
جوینده بیان کرد: در سال گذشته یک هزار و 5۰۰ نفر 
از محرومان خراسان جنوبی به مشهد مقدس اعزام 
شدند. وی از احداث مکانی در ۹ طبقه با ظرفیت 5۰۰ 

نفر در مشهد مقدس خبر داد و اضافه کرد: ساخت 
این مکان زمینه اشتغال برای ۳۰ نفر را فراهم می کند. 
مدیرکل کمیته امداد امام نیز در این دیدار با بیان اینکه 
ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه اشتغال، مسکن و 
داده  انجام  را  خوبی  اقدامات  محرومان  معیشت 
است ادامه داد: اگر از سوی این ستاد کمکی برای 
احداث خوابگاه ها و مجتمع های تربیتی مشترک در 
شهرستان های قاین، زیرکوه و سرایان شود از ترک 
جلوگیری  دانش آموزان  از  زیادی  تعداد  تحصیل 
می شود.سلم آبادی افزود: برای تکمیل این مجتمع 
اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان نیاز است که اگر این 
ستاد ۲ میلیارد تومان دراین زمینه ما را یاری دهد 
ساخت این مرکز تکمیل می شود. وی با یادآوری 
اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷ نفر در استان تحت 
این  افزایش  بنیاد احسان هستند خواستار  پوشش 
سهمیه شد و گفت: ۳ هزار فرزند یتیم و ۴ هزار فرزند 
محسنین در استان وجود دارد. وی از تحصیل ۳۰ 
هزار دانش آموز نیازمند در استان نیز خبر داد و تصریح 
کرد: کمیته امداد به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از این دانش 
آموزان خدمت رسانی می کند.وی از وجود ۳هزار بیمار 
صعب العالج نیز در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
درخواست داریم حداقل یک هزار و 5۰۰ نفر از این افراد 

با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خدمات بگیرند.

تاکیدامامجمعهبیرجندبررفعمشکلاشتغالجوانانومعیشتمردم

سومین کارگروه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند 
با حضور جمعی از معدن کاران برگزار شد و باری 
دیگر مشکالت این قشر تأثیر گذار در اقتصاد استان 
بیان شد. به گزارش مهر،رئیس کمیسیون معدن اتاق 
بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مشکالت 
پیش روی معدن کاران بیان کرد: قوانین منابع طبیعی 
بیشترین مشکل معدن کاران بوده که در نفس قانون 
تعارض داریم. باقری ادامه داد: در حال حاضر قوانین 
برای جنگل های مازندران و دشت های فقیر نهبندان 
و سربیشه تفاوتی ندارد، چراکه تصریح کرده نسبت 
به پوشش گیاهی محافظ باشیم.وی اجرای قوانین 
را از دیگر مشکالت پیش روی معدن کاران دانست 
اداره منابع طبیعی در استان ها و سازمان  و گفت: 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در موضوع اجرای قوانین 
معافیت ها و تبصره ها را رد می کنند.رئیس کمیسیون 
معدن  اگر  داد:  ادامه  بیرجند  بازرگانی  اتاق  معدن 
کاری نسبت به اجرای قوانین اعتراضی داشته باشد، 
در مراحل بعدی رسیدگی می شود اما نتیجه تغییری 
نمی کند. وی با تاکید بر اینکه معدن کاران در نفس 
و اجرای قانون دچار مشکل هستند افزود: در شرایط 
پیش رو بخش خصوصی نیازمند حمایت بوده که 

می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

 قوانین دردسرساز
افتخاری، دبیر هیئت مدیره خانه معدن در این جلسه 
با بیان اینکه مشکالت منابع طبیعی در سراسر کشور 
فراگیر شده است، گفت: منابع طبیعی در استعالم ها 
به یک سری قوانین استناد می کند مشکالتی را 
منجر می شود. وی با بیان اینکه بر اساس تبصره 
۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، 
معدن کار باید در تمام مراحل اکتشاف، استخراج و 
بهره برداری از منابع طبیعی استعالم بگیرد، گفت: 
اگر قرار باشد معدنکار در هر مرحله از این دستگاه 
استعالم بگیرد و در هر مرحله با استعالم او موافقت 
نشود، تکلیف سرمایه گذاری اش چیست؟ افتخاری 
بیان کرد: این در حالی است که بر اساس ماده ۶۰ 
اصالح قانون معادن، معدن کار تنها برای یک بار 
در مرحله اکتشاف از منابع طبیعی استعالم بگیرد.

وی مساحت ایران را ۱۶۳ میلیون هکتار دانست و 
بیان کرد: از این میزان ۹ درصد جنگل، 5۲ درصد 
مرتع و ۱۱ درصد مناطق چهارگانه محیط زیست 
است. افتخاری با بیان اینکه در مجموع ۷۲ درصد 
از مساحت ایران توسط این دستگاه ها گرفته شده 

است، افزود: در سال قریب به ۹ هزارم درصد از سطح 
خاک کشور تحت عملیات معدن کاری قرار می گیرد 
انجام  کار  معدن  توسط  چندانی  تخریب  بنابراین 
کاری  معدن  مزیت های  به  اشاره  با  نمی شود.وی 
بیان کرد: معدن نسبت به سایر صنایع آب بر نبوده 
و موتور محرکه اقتصاد هر منطقه محسوب می شود.

افتخاری با بیان اینکه هر ماده معدنی ارزش خاصی 
داشته و اگر در زمان نیاز استخراج نشود مزیت خود 
را از دست می دهد، گفت: رعایت اصول فنی مورد 
توجه همه معدن کاران بوده بنابراین می طلبد این 

قشر مورد حمایت قرار گیرند. 

پیگیری نافرجام معدن کاران 
در رفع مشکالت

روح اهلل محمدی، عضو خانه معدن هم در این جلسه 
با بیان اینکه جایگاه معدن در خراسان جنوبی بر کسی 
پوشیده نیست، افزود: علی رغم اینکه خراسان جنوبی 
قطب معدنی کشور است، معدن کاران از سال ها پیش 
با منابع طبیعی درگیر هستند. وی بیان کرد: برای رفع 
مشکالت معدن کاران با منابع طبیعی از هر شیوه ای 

اعم از برگزاری جلسات، رسانه ها، مطبوعات و رادیو 
است.محمدی  نرسیده  نتیجه  به  اما  شده  استفاده 
آقایی، معاون  با خلیل  خواستار دیدار معدن کاران 
جنگل ها،  سازمان  رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 
مراتع و آبخیزداری شد و گفت: همچنین خواستاریم 

واگذاری های لکه ای برای خراسان جنوبی، قیچ زارها و 
معادن تونلی تعیین تکلیف شود. وی خواستار پای کار 
آوردن سرمایه گذاران بزرگ به بخش معدن خراسان 
جنوبی شد و اظهار کرد: برای آن دسته از معادن 
توانمندی که معدن کار توانایی ادامه فعالیت ندارد، 

می توان در اختیار سرمایه گذاران قرار داد.

درد دل دیگری از معدن کاران
مانی محمد کرمی، مجری طرح زمین کاوان هم در 
این جلسه با اشاره به حقوق عرفی مرتعداری بیان کرد: 
بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون اگر مرتع 

به معدن تبدیل شود باید حقوق عرفی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این قانون در خراسان جنوبی به 
اینکه  رغم  علی  افزود:  نمی شود،  اجرایی  درستی 
مرتع داری نمی بینیم منابع طبیعی مجوزها را منوط 
به پرداخت حقوق می داند. اربابی عضو خانه معدن هم 
در این جلسه بیان کرد: طی دو سال پیش در مزایده 
پروانه بهره برداری برنده شده ایم و کار اکتشافی را نیز 
آغاز کرده ایم.وی ادامه داد: بعد از گذشت یک ماه و 
سرمایه گذاری های هنگفت، می گویند محدوده معدنی 

شما کوچک شده و مختصات تغییر کرده که این امر 
نیاز مند بررسی ویژه است. اربابی با اشاره به مشکالت 
منابع طبیعی بیان کرد: اگر در محدوده معدنی بوته ای 
باشد حق قطع آن گونه را نداریم در صورتی که آمادگی 

کاشت گونه ای جایگزین را داریم. 

برگشت ۱۲ درصد از حقوق معدن
 به خزانه دولت

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معدنی  معاون 
خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: همه 
نیازمند  موارد  از  برخی  اما  هستیم  قانون  مجری 
نظارتی  دستگاه های  بین  نشست هایی  برگزاری 
به  اشاره  با  است.ساالری  استان  مجموعه  و 
بیان کرد: مطابق  استعالم های الزم برای معادن 
اکتشاف،  مرحله،  یک  در  تنها  استعالم ها  قانون 
انجام می شود.ساالری با بیان اینکه وقتی معدنی 
ثبت می شود تا پایان عمر معدن در اختیار سازمان 
زمینه  در  افزود:  است،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استخراج، ۱۲ درصد از کل حقوق بابت حقوق دولت 
به خزانه برگشت می خورد. وی ادامه داد: در سال 
جاری ۷5۰ میلیون تومان از برگشت حقوق دولتی 
در راستای آبرسانی به روستای قلعه زری هزینه شده 
است.وی با بیان اینکه بخش معدن مغفول مانده 
است، اظهار کرد: تمام صنایع وابسته به معدن بوده 
که این امر بر اهمیت این بخش می افزاید.ساالری 
بیان کرد: شاید برخی از سنگ اندازی ها به دلیل 

عدم اشرافیت به شرایط معدن باشد بنابراین باید 
معدن کاران متولیان را به سمت بازدید از معدن 
می تواند  معدن  در  جلسات  برگزاری  که  بکشانند 
معدنی  معاون  باشد.  موضوع  این  برای  راهکاری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بر اساس 
قانون اگر معدن کار به تعهدات خود عمل نکند 
پروانه اکتشاف و بهره برداری وی ابطال می شود. 

پیشرفت نهبندان تنها 
در بخش معدن است

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم در این 
جلسه بیان کرد: پیشرفت نهبندان و سربیشه تنها در 
بخش معدن است.نظر افضلی با اشاره به موانع پیش 
روی معدن کاری در استان گفت: بخشی از مشکالت 
مربوط به منابع طبیعی بوده که آمادگی داریم قوانینی 
را که قابلیت اصالح دارند در مجلس پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: برخی از قوانین هم باید منطقه ای تغییر 
کند چراکه جنگل های مازندران در نقطه ای مانند 
خراسان جنوبی وجود ندارد.افضلی اجرای قوانین را از 
دیگر مشکالت پیش رو عنوان کرد و افزود: اگرچه 
منابع طبیعی در برخی موارد همکاری های خوبی دارد 
اما نیازمند مساعدت بیشتری از سوی این دستگاه 
هستیم.وی از برگزاری جلسه ای در آینده ای نزدیک 
با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، خبر داد و گفت: 
اگر جلوی معدن کاری خراسان جنوبی گرفته شود راه 

توسعه استان بسته می شود.
در پایان مقرر شد قوانین متعارض توسط خانه معدن 
و کمیسیون معدن سرجمع شده و راهکار عملیاتی 
در اختیار مجلس قرار گیرد. همچنین از معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری برای سفر به خراسان جنوبی دعوت شود و 
یا معدن کاران استان با این مقام مسئول در خانه معدن 
تهران جلسه ای داشته باشند.موضوعات و مشکالت 
اجرای قوانین منابع طبیعی هم با مذاکره رفع شود. 
همچنین در راستای استعالم های مکرر منابع طبیعی 
در مراحل مختلف کار معدنی پیگیری هایی از سوی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

۶پروژهورزشیدرشمالشهربیرجنداجرامیشود

پایقوانیندرمیدانمعادنلنگمیزند

 آغاز به کار 224 صندوق پشتیبان 
طرح آسمان در کشور

به  آسمان  طرح  پشتیبان  صندوق  صداوسیما- ۲۰ 
نمایندگی از ۲۲۴ صندوق در ۷ استان کشور با حضور 
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در نهبندان 
آغاز به کرد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در این 
مراسم گفت: این صندوق ها در قالب 8۷ روستا با ۳8۷ 
گروه در اولین مرحله به طور همزمان به بهره برداری 
رسید.مخبر افزود: این صندوق ها در کشور ۶ هزار و 
۶۳۱ نفر عضو دارند که ۲ هزار و 8۱ نفر مربوط به 
نهبندان هستند.در راستای این طرح مردم سرمایه اندک 
خود را به صندوق ها وارد و بنیاد برکت ۲ برابر سهم 
آورده را به افراد به صورت تسهیالت ارزان قیمت اعطاء 

خواهد کرد تا صرف اشتغال همان روستا شود.

فعالیت جهاد دانشگاهی درتولید 
 بهینه سازی وفرآوری عناب 

اینکه   به  اشاره  با  جهاددانشگاهی   غالمی-رئیس 
تحقق  منجربه  جهاددانشگاهی،  اقدامات  تمامی 
عملی رونق تولید در مباحث مرتبط می شود، گفت: 
جهاددانشگاهی در حوزه بهینه سازی، تولید و فرآوری 
عناب و ایجاد ارزش افزوده حداکثری از طریق تولید 
فرآورده های فراسودمند عناب فعالیت دارد. صادقی 
اظهار کرد: جهاددانشگاهی، ظرفیت های متنوعی در 
بخش های گوناگون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
دارد. وی افزود: این نهاد مجری طرح الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی و موثر در شناسایی، آموزش و 
توانمندسازی افراد در راستای ایجاد مشاغل خانگی و 
اتصال به پشتیبانان استانی و ملی به عنوان تضمینی 
پژوهش های  بر  تکیه  با  محصوالت  فروش  برای 
مشخص است.  وی بیان کرد: جهاددانشگاهی در 
حوزه بهینه سازی، تولید و فرآوری عناب و ایجاد 
ارزش افزوده حداکثری از طریق تولید فرآورده های 
فراسودمند عناب نیز فعالیت کرده که در این زمینه 
برای ۱۰۰ نفر  مستقیم و ۲5۰ نفر  غیرمستقیم با 
تکیه بر پژوهش های مشخص این نهاد در رشته های 
اقتصاد  بازاریابی،  دارویی،  گیاهان  باغبانی،  زراعت، 

کشاورزی و صنایع دستی اشتغالزایی داشته است.

آسفالت راه 42 روستای خراسان 
جنوبی در دست اجرا

صداوسیما- آسفالت راه روستایی ۴۲ روستای باالی 
۲۰ خانوار خراسان جنوبی در دست اجراست. معاون 
مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
گفت: درخراسان جنوبی ۹۱8 روستای باالی ۲۰ خانوار 
وجود دارد که از این تعداد 8۳۱ روستا از راه آسفالته 
برخوردارند.مودی با بیان اینکه 8۷ روستای باالی ۲۰ 
خانوار، فاقد راه آسفالته مناسب هستند، گفت: ساخت راه 
آسفالت ۴۲ روستا در دست اجراست.معاون مهندسی و 
ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه 
برای تکمیل راه این ۴۲ روستا باید ۴8۰ کیلومتر عملیات 
آسفالت انجام شود، گفت: تکمیل این طرحها به ۱۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

جشن اهدای زندگی از صدای خاوران

به مناسبت روز اهدای خون رادیو خاوران با همکاری 
سازمان انتقال خون استان برنامه زنده با عنوان “جشن 
اهدای زندگی” تهیه و تولید می کند. به نقل از روابط 
عمومی صدا و سیما، این برنامه ۹ مرداد در محل 
پارک توحید بیرجند ساعت ۲۱ به مدت ۱۲۰ دقیقه 
و به صورت زنده ازرادیو خاوران به روی آنتن می رود.

این برنامه با حضور دو نفر مجری خانم و آقا در فضایی 
شاد و مفرح در مقابل تماشا تهیه می شود.

۷ مجروح درتصادف محور 
دیهوک- راور

دیهوک  محور  در  پژو  سواری  دستگاه  دو  تصادف 
به راور، ۷ مجروح برجای گذاشت. رئیس پلیس راه 
دو  برخورد  براثر  امروز  در ساعت ۱۱  استان گفت: 
دستگاه سواری پژو در کیلومتر 85 محور دیهوک به 
راور ۷ نفر مجروح شدند.رضائی افزود: مجروحان این 
حادثه برای درمان به بیمارستانهای طبس و بیرجند 
اعزام شدند.وی گفت:  تجاوز به چپ سواری پژو که 
از سمت کرمان به سمت دیهوک در حال حرکت بود 

علت این حادثه اعالم شد.
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َمْن قَضی حاَجَة الُْمْؤمِِن مِْن َغیِْر اْستِْخفاٍف مِنُْه اُْسِكَن الِْفْرَدْوَس 

کسی که نیاز مؤمنی را بدون هیچگونه کوچک کردن او برطرف نماید خداوند متعال او 
را در بهشت جای خواهد داد. 

 )ثواب االعمال و عقاب االعمال: باب ۷52، ح 22(
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محمودآبادی- گاهی برخی از دیدارها و بازدیدها چنان شوق برانگیز 
و متفاوت است که دلت می خواهد از هر لحظه اش توشه ای برداری 
به خصوص برای بزرگترین مرکز توانبخشی شرق کشور که امسال با 
پیگیری های استاندار خراسان جنوبی توانست برای اولین بار میزبان 
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( باشد و قول پیگیری خواسته 

هایش را دریافت کند.
روزگذشته با وجود تمام برنامه های فشرده ای که برای حضور دکتر مخبر 
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان تعیین شده بود، استاندار 
 خراسان جنوبی توانست، بازدید از مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

را نیز در لیست این برنامه های فشرده قرار دهد.
بازدیدی که با خوش آمدگویی ویژه تعدادی از معلوالن همراه بود و با 

نوای یا امام رضا )ع( این حضور را متفاوت کرد.

همه آنهایی که می توانستند کمکی کنند رئیس ستاد اجرایی امام )ره( را 
در این بازدید همراهی کردند. از نمایندگان استان گرفته تا آنهایی که در 

جمع بندی های اعتباری دستی بر آتش دارند.
مدیر عامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( با ابراز خرسندی از حضور 
ویژه دکتر مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و همراهانش 
 از پیگیری های استاندار خراسان جنوبی برای هماهنگی این بازدید قدردانی 
کرد و گفت: این مرکز با نگهداری و مراقبت از 450 معلول توانسته 

خدمتی بزرگ در شرق کشور انجام دهد.
مهندس محمدحسن اکبری مطلق  افزود: این مرکز نیازمندترین افراد را 
 تحت حمایت خود دارد بر این اساس نیازهای ویژه ای را هم می طلبد

که مهمترین آن جذب نیروی جدید و تازه نفس است.
وی پرداخت 500 میلیون تومان پاداش بازنشستگی 10 نفر از نیروهای 

این مرکز را شرط جذب نیروی جدید عنوان کرد، چرا که ابتدا باید با این 
افراد تسویه حساب شود.

اکبری مطلق از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی تنها مرکز آبدرمانی استان 
که در این مرکز ساخته می شود خبر داد و خواست بنیاد برکت با توجه 
به نیاز ویژه استان به این مرکز در تامین اعتبار 900 میلیون تومانی برای 
اتمام طرح به توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( عنایت ویژه ای داشته باشد.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( با اشاره به بحث های 
 اشتغال زایی در این مرکز گفت: با توانمندسازی معلوالن آموزش پذیر 

تاکنون توانسته ایم چندین معلول را به درآمدزایی برسانیم.
 وی احداث گلخانه 10 هزار مترمربعی را یکی دیگر از طرح های اشتغال زا

در این مرکز عنوان کرد و ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این گلخانه 3 میلیارد 
تومان است که برای 10 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی دارد.   

دکتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با دریافت 
مرکز  های  خواسته  از  لیستی  خواست  مسئوالن  از  ها  گزارش  این 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را در اختیارش قرار دهند تا خواسته های 
آنها را پیگیری و یا اعتبار الزم برای اشتغال زایی را در اختیارشان قرار 
دهد. هر چند این حضور امیدهایی را در دل مسئوالن بهزیستی استان 
و همچنین اعضای هیئت امنای مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
روشن کرد،اما همه می دانیم اگر همت استاندار خراسان جنوبی نبود این 
دیدار حاصل نمی شد، بنابراین پیگیری های مدیرکل بهزیستی استان در 
کنار نگاه مهربان استاندار به این مرکز با آشنایی مختصری که دکتر مخبر 
از مرکز به دست آورد،به طور حتم در جذب اعتبارات مورد نیاز از ستاد 
 اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

پر برکت خواهد بود.

خواسته هایتان را پیگیری می کنم
حضور ویژه رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

عکس :  کرمانی

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

در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  جعفر خسروی

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
نامسازمانمناقصهگذار: دانشگاه صنعتی بيرجند 

دانشگاه صنعتی بيرجند در نظر دارد: خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از 
طریق برون سپاری واگذار نماید. عالقه مندان می توانند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج 
آگهی جهت کسب اطالعات دریافت برگه های استعالم بهای شرکت در مناقصه به نشانی: 
بيرجند - ميدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن - دانشگاه صنعتی بيرجند - ساختمان 
اداری شماره یک - امور دانشجویی مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

کارفرما در رد یا قبول یک یا کليه  پيشنهادها مختار است. 
موضوعمناقصه:واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کليه امور مربوط به تهيه مواد اوليه، 

طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی بيرجند.
مدتزماناجرا:از تاریخ 1398/06/23 به مدت یک سال کامل خورشيدي.

شرايطمتقاضي:داشتن پروانه رتبه بندی و تأیيد صالحيت در رسته امور آشپزخانه و تأیيد 
صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر.

صورت  به  ریال  هزار(  پنجاه  و  )هفتصد   750.000 مبلغ مناقصه: اسناد قيمت
واریز شناسه  با   270100004001093703022182 شبا  حساب  به   واریز 
365093780123102001401200000010 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتی 

بيرجند نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(
ميزانسپردهشركتدرمناقصه:2/878/575/000 ریال 

محلدريافتاسنادمناقصهوتحويلپيشنهادها:دانشگاه صنعتی بيرجند - مدیریت 
دانشجویی.

زماندريافتاسنادمناقصه:از روز چهارشنبه 1398/5/9 لغایت دوشنبه 1398/5/21.
زمانتحويلپيشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه 1398/06/2.

تاريخومحلبازگشاييپيشنهادها: روز یکشنبه مورخ 1398/06/3 در محل دفتر 
ریاست دانشگاه.

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکليف و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب 
ضوابط مقرر در آئين نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک 

از پيشنهادها را قبول یا رد نماید. تلفن تماس: 056-32391000
"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

تاريخانتشار:98/5/9
دانشگاه صنعتی بیرجند

جنـاب آقـای حاج محمد امینی
عضو محترم هیئت امنا موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مصيبت درگذشت داماد گرامی تان زنده یاد علی عرب زاده 
را خدمت شما تسليت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات

 و برای بازماندگان داغدار صبر و اجر مسئلت داریم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

جهت رفاه حال همشهریان محترم 
از تاریخ 98/5/5 تا اطالع ثانوی 

از ساعت 7 صبح الی 8 شب
 آماده ارائه خدمات به شما بزرگواران می باشد

آدرس:  بلوار خلیج فارس،پشت پمپ بنزین شعله
 جنب نمایندگی ایران خودرو آبلوله کد3083

تلفن تماس: 32235390   داخلی103

همایش آشنایی با رشته های تحصیلی دانشگاه
انتخاب رشته- ویژه داوطلبان کنکور 98
با حضور اساتید برجسته و مجرب دانشگاه

چهارشنبه ۹۸/۵/۹ ساعت ۶ عصر دختران
پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ ساعت ۶ عصر پسران

مکان: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده ۳
 موسسه خیریه امام علی )ع(  تلفن: ۳۲۲۳۲۹۴۳

اجرای نمای ساختمان  گرانولیت، رومی، شسته
۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی


