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هیچ ؛ آخر داستان
 یک ماه دوندگی 

به واسطه ایجاد یک کسب و کار تولیدی 
ماه  یک  حدود  کوچک،  مقیاس  در 
درگیر پیچ و خم های اداری شدم.پیچ 
و خم هایی که نه برای دریافت مجوز، 
بلکه فقط برای دریافت پاسخ سواالت 
پیرامون کسب و کار موردنظر بود. این 
یک ماه پر بود از تجربیات گرانبها که  
نکته  آمدند.  دست  به  سخت  صدالبته 
شد،  مقاله  این  نگارش  باعث  که  ای 
نحوه برخورد کارمندان ادارات گوناگون 
با جوانی بود که می خواست روی پای 
خود بایستد!  برای استفاده از کانال های 
ارتباطی روز ، سراغ سایت ادارات مرتبط 
رفتم. برخی از این... ادامه در صفحه 2

توسعه 10 هزار متر مربعی پارک بانوان

 پذیرش 2000کامیون به شرط شبانه روزی شدن مرز ماهیرود

صفحه 6

 

 

 

مجلس برجام را “مشروط” 
تصویب کرده بود

بروجردی:

صفحه  6

تحریم ظریف خط بطالنی  بر 
مواضع چند ساله دولت است

شریعتمداری :

افتخار می کنم که به خاطر 
مردم ایران تحریم شدم

ظریف :

صفحه  6
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عکس: اینترنت

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفوره

 شادروان فاطمه نساء عابدینی 
»همسر عبدالرحیم  عابدینی« 

را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده امروز یکشنبه ۹۸/۵/۱۳  
ساعت ۱۶ الی ۱۷  از محل غسالخانه )بهشت متقین(  برگزار می گردد. 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: عابدینی طارق )عابدی(  و فامیل وابسته

با تشکر از همشهریان گرامی به اطالع می رساند: 
به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه ربابه عباسی
 )همسر محمد احمدی پیشکسوت آموزش و پرورش( 

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۸/۵/۱۳ از ساعت ۱۸ الی ۱۹ 
در محل هیئت محترم حسینی  )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: احمدی، عباسی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر جواد احمدی
مصیبت درگذشت مادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
خانواده های: ولوی، خزاعی، قائمی، موسوی فرد

جناب آقای محمد عابدینی 
درگذشت مادر گرامی تان مرحومه  فاطمه نساء عابدینی را خدمت شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.
خانواده های: بصیرت و علی اکبری

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل ۶0×۶0-

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

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 4۷ و 49            09155۶5929۷ - 09155۶429۷4
د و اقساط

نق

جنـاب آقای مهنـدس عباس جرجـانی
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های
برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.
اسماعیل خداپرست 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

آگهی  مزایده

شرکت تعاونی مسکن انصار بیرجند در نظر دارد: مقادیری اقالم آهن آالت  فرسوده و ضایعاتی 
را با شرایط مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۸/۵/۱۳ لغایت پایان وقت اداری 

۹۸/۵/۱۶ جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر تعاونی واقع در بیرجند - خیابان عدل بین عدل ۹ و ۱۱ 
پیشنهاد خود را به دفتر تعاونی تحویل نمایند. تلفن: ۳۲۲۰۴۱۴۹

شرکت تعاونی مسکن انصاربیرجند

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

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی

 که نشان از تعهد، تالش و تجربه وافر شما می باشد تبریک 
عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه احدیت خواستاریم.

هتل بزرگ کوهستان- برادران ذوالفقاری

به یک مدرک مهندسی عمران یا معماری 
با حداقل ۶ سال سابقه بیمه نیازمندیم.     

۰۹۱۵۱۶۴۲۳۱۶

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق 
09151۶5553۷ - بلوچی

نسل  جدید کولرهای آبی 
*50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
* نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجند،خیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155۶18398 - 05۶3223۷0۷۷

جناب آقای محسن صفایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون اداره کل اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری 

که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده، 
از درگاه قادر متعال سربلندی و توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

رضا دادرس،دکتر علی دادرس )نمایندگی بیمه البرز(

پایگاه انتخاب رشته دهخدا
با حضور مشاورین محترم آقایان: اصغری، صادقی، کرامتی

 و اساتید محترم آقایان: رحیمی، معینی، شبان، زمینی 
تلفن تماس: ۳۲۴۶۱۱۵۲    آدرس: فلکه سوم سجادشهر، روبروی مسجد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرسی غذای دانشجویان )صبحانه ، ناهار و شام( 
 و تحویل در خوابگاه های دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

 دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرسی غذای دانشجویان )صبحانه، نهار و شام( و تحویل در 
خوابگاه های دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فردوس  به شماره فراخوان )۲۰۹۸۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۰۴( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

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

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ ساعت ۱۲  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱6
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۲ روز شنبه تاریخ ۱۱۳۹۸/۵/۲6 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰  روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 انتهای بلوار شهید آوینی - پردیس دانشگاه بیرجند     تلفن: ۰۵6-۳۲۲۰۲۰۴۹ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی )اشخاص حقیقی و حقوقی(  شناسه: ۵۵۲۴۶۳
 TTMS.TAX.GOV.IR آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصل بهار سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از طریق سامانه

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶و یا ارسال لوح فشرده )CD(  ۱۵ مرداد ماه سال جاری می باشد. 
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هیچ ؛ آخر داستان
 یک ماه دوندگی 
* امین جم

در  تولیدی  کار  و  کسب  یک  ایجاد  واسطه  به 
مقیاس کوچک، حدود یک ماه درگیر پیچ و خم 
برای  نه  که  هایی  خم  و  شدم.پیچ  اداری  های 
پاسخ  دریافت  برای  فقط  بلکه   ، مجوز  دریافت 
سواالت پیرامون کسب و کار موردنظر بود. این 
یک ماه پر بود از تجربیات گرانبها که  صدالبته 
سخت به دست آمدند. نکته ای که باعث نگارش 
ادارات  کارمندان  برخورد  نحوه  شد،  مقاله  این 
گوناگون با جوانی بود که می خواست روی پای 
خود بایستد!  برای استفاده از کانال های ارتباطی 
از  رفتم.برخی  مرتبط  ادارات  سایت  سراغ   ، روز 
این ادارات حتی آدرس محل استقرارشان را هم 
درست نزده اند.تا چه برسد به اطالعات مشاوره 
ای و آمار و ارقام! پرتال برخی ادارات هم برای 
با  ارتباط گیری قسمتی داشت که می شد فقط 
بروز  چندان  دیگر  که  ای  کرد.شیوه  کار  ایمیل 
نیست و به کار پاسخگویی آنالین نمی آید.گفتم 
است  نعمتی  هم  دارم.تلفن  توقع  زیاد  من  شاید 
دیگر! توقع این بود که افرادی برای پاسخگویی 
آن سوی خط باشند.اما یا جواب نمی دادند و یا 
دیگر  مذاکره حضوری می شدیم.حاال  به  ارجاع 
گرفتن  برای  را  ادارات  مسیرتمامی  بودم   ناچار 
پاسخ پیاده گز کنم.با این پیش فرض و باور که 
این  دارد.در  اداره چه وظایفی  دانم هر  مثال می 
اساس  از  گویی  که  دیدم  را  مسئوالنی   ، خوان 
تابلو  روی  و  چیست  شان  وظیفه  دانستند  نمی 
معرفی  رجوع  ارباب  به  عنوانی  چه  به  اتاق،  در 
شده اند! حتی مشخص نبود آیا وظیفه ای برای 
پاسخگویی به تازه کارها وجود دارد یا فقط باید 

مشهور باشی تا جواب بشنوی! 
حاال دریافتم من جوان به اصطالح رسانه ای، نمی 
کسی  است!چه  خبر  چه  ادارات  در  بفهمم  توانم 
مسئول است و درکجا پاسخ چه چیزی را می توان 
یافت! جالب تر آنکه امید داشتم سخن مسئوالنی 
که در جلسات از حمایت های دستگاه متبوعشان از 
تولیدکنندگان می گویند برایم روشن شود اما انگار 

آنهم راسته کار ما نبود.
پس از یک ماه دوندگی و رفت و آمد به حدود ده اداره 
گوناگون، حاصلی که توقع داشتم بدست نیامد.حاال 

چند مسئله ذهنم را درگیر خود کرده است.
اوضاع کشور مطمئنا به نحوی نیست که بخواهی 
برای دریافت مجوز شروع یک ایده،  6 ماه زمان 
بگذاری تا به جایی برسد و تازه به نقطه ی شروع 
اشتغال  قرار است  اگر   ، این وضع  کار برسی! در 
از  حمایت  آن  کلیدی  نکته  شاید   ، گیرد  رونق 
افرادی است که ایده دارند و جرات بیان آن را نیز 

در چنین وضعی پیدا می کنند.
برم. می  پایان  به  را  سخن  نهایی  نکته  سه  با 
 ، لمس  قابل  بزرگ  درد  بین  این  در  اینکه  اول 
بی توجهی مسئوالن به کسب و کارهای خرد و 
زور  به  باید  توجهی هست  است.اگر هم  کوچک 
جلب شود و گویا هیچ حمایتی نیست! شاید برای 
برخی ادارات پاسخ دهی به یک تولیدکننده عمده، 

راحت تر از چندین فرد و شرکت کوچک باشد! 
اما به هر روی ، اشتغال های خرد هم در مجموع 
می  را  جامعه  اقتصاد  چرخه  از  عظیمی  بخش 
می  حرف  اشتغال  از  وقتی  اینکه  چرخانند.دوم 
زنیم مطمئنا مخاطب ما پیرمردی 60 ساله نیست! 
اشتغال برای جوانان مسئله بزرگ کشور است اما 
به  جوان  چند  بینند  می  وقتی  ادارات  بیشتر  در 
همکاری  و  مشاوره  درخواست  و  آمده  سراغشان 
پاسخ می دهند  به سردترین نحو ممکن   ، دارند 

و آنها را سر می دوانند! 
سومین نکته که شاید مهمترین نیز هست را در 
قالب یک سوال مطرح می کنم. جوانی که می 
مشاوره  باید  کجا  از  کند  را شروع  کاری  خواهد 
بگیرد؟! اصال کسی هست که پاسخگو باشد؟ یا 
پاسخ  خوش  روی  با  راهم  سوال  یک  از  بیشتر 
مشاوره  برای  نهادی  یا  مرکز  چنین  اگر  دهد. 
هست ، خوب است معرفی شود تا هم ما استفاده 
جای  نظر  به  نیست،  هم  مردم.اگر  هم  و  کنیم 
خالی آن حس می شود و باید برای جبران این 

نقطه ضعف کاری کرد.
آقای استاندار و سایر مقامات مسئول که دغدغه 
اشتغال  دارند و در جلسات گوناگون از مشکالت 
معضل  این  است  خوب  چه  گویند،  می  سخن 
داخلی را هم به نوعی حل و فصل کنند تا فرد 
اگر  هم  مطمئنا  کند.  ایجاد  کار  خود  برای  خود 
نتایج مطلوبی خواهد  داده شود،  مشاوره درستی 
استان  بالقوه  انسانی  نیروی  ترتیب  داشت.بدین 
نیز  جنوبی  خراسان  مهم  های  ظرفیت  جزو  که 
هست ، می تواند با حمایت ها بالفعل شده و به 
سمت مطلوب سوق پیدا کند.با علم به اینکه می 
دانیم استاندار محترم این مطلب را می خوانند ، 
آماده ایم مسیر رفته را بازخوانی کنیم تا ان شاا... 

مشکالت فرارو برای دیگران کمتر شود. 

فروش مرغ باالتر از 12 هزار و 900 تومان تخلف است

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، قیمت مرغ برای مصرف کننده 12 هزار و 900 تومان در سراسر کشور است و هیچ 
واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت باالتر از 12 هزار و 900 تومان را ندارد.

حسینی- صد و سی و دومین جلسه شورای شهر 
بیرجند با حضور مدیر کل اداره نوسازی و تجهیز 
مدارس استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
های  معافیت  اعطای  درخواست  برای  بیرجند 
ساختمانی ویژه آموزش و پرورش برگزار شد. بیکی 
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس با اشاره به بند 
“ه” تبصره 9 قانون بودجه سال 95-97 و بند “د” 
تبصره 9 قانون بودجه 98، مبنی بر اعطای معافیت 
برای عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، 
اخذ گواهی بهره برداری احداث، تخریب و بازسازی 
گفت:  و  کرد  اشاره   ، شهرداری  عوارض  سایر  و 
تقاضا داریم برای کمک به آموزش و پرورش از 
این بند قانونی استفاده کنید. همچنین همانند سال 
های گذشته که آموزش و پرورش از تمام هزینه 
های پروانه ساختمانی و عوارض معاف بوده، پروژه 
های مشارکتی و خیرساز نیز معاف یا از تخفیف 

بهره مند شوند.
 وی همچنین خواستار صدور پروانه بر و کف جدا 
از بدهی های قبلی برای پروژه ها شد و عنوان 
کرد: از آنجاییکه پروژه های آموزش و پرورش 
ترتیبی هستند، در راستای تسریع کار شهرداری 
تا زمان صدور مجوز مانع کار نشده و آن را تعطیل 
از  یکی  گذاری  نام  درخواست  به  بیکی  نکند. 
میادین شهر با عنوان “مدرسه سازان” یا “خیرین 
اخذ  افزود: شهرداری  اشاره کرد و  مدرسه ساز” 
عوارض عقب نشینی های فضاهای آموزشی را از 

طریق تهاتر محاسبه کند.

کمبود 34 مدرسه 12 کالسه
 و 100 کالس درس متوسطه

شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  خانی  یکه 
بیرجند نیز از وضع نامناسب سرانه آموزشی مرکز 
استان نسبت به استاندارد کشوری سخن گفت و 
ادامه داد: چالش ما کمبود 34 مدرسه ابتدایی 12 
کالسه و 100 کالس درس متوسطه است. وی با 

بیان این که در بیرجند کار انجام شده اما جمعیت 
است،  برابر شده  بیرجند مخصوصا دهلکوه چند 
خاطرنشان کرد: با تسهیل امور ساخت و سازهای 

آموزش و پرورش به وضع آموزشی شهر کمک می 
شود. به گفته وی برخی موانع موجب فرار خیران 
می شود و حتی نمی دانیم به ادامه حضور آستان 

قدس امیدوار باشیم یا خیر! 
وی البته یادآور شد: با وجود همه این مشکالت، 
دانش  پرورش،  و  آموزش  وزارت  گزارش  طبق 
آموزان خراسان جنوبی  توانستندرتبه اول کشور را 

در افزایش معدل کسب کنند.

سازندگان ساختمان ها
 بیرجند را شهر دوم خود می بینند!

جاوید شهردار بیرجند پس از شنیدن این اظهارات 
عنوان کرد: مطالب مطرح شده درباره این موضوع 
بارها در جلسات متعدد گفته شده و فقط تکرار می 
شوند. مواردی که درباره ضرورت فضاهای آموزشی 
عنوان می کنید، ما نیز قبول داریم اما چه خوب 

است موضوعات را از چند بعد ببینیم. آیا مطلعید 
اگر شهرداری یک ماه هزینه کتابخانه های شهر را 
ندهد تعطیل می شوند؟ همین کتابخانه هایی که 

دانش آموزانی که رتبه اول کشور را کسب کردند 
در آن ها مطالعه می کنند. نمی توان مسائل شهری 
اعم از فضای سبز، نشاط مردم ، ترافیک و ... را به 

خاطر موضوع آموزش کنار گذاشت. 
وی با اشاره به این که متولی احداث مدرسه و 
پیمانکار آن دولت است و خیران نیز برای کمک 
کرد:  بیان  هستند،  حاضر  پرورش  و  آموزش  به 
ماه  یک  اگر  نیست،  گونه  این  اما  شهرداری 
با  شهری  خدمات  تمام  نکنیم  دریافت  عوارض 

مشکل روبه رو می شوند.
زیادی  تعداد  که  این  بیان  با  بیرجند  شهردار 
مدرسه ساخته شد اما عوارضی دریافت نکردیم، 
در  موضوع  این  سر  همواره  کرد:  خاطرنشان 
رسانه ها و مطبوعات جنجال ایجاد می شد در 
صورتیکه شهرداری متولی نیست و طبق قانون 
و  آموزان  دانش  از حقوق همین  و  کرده  عمل 

خانواده هایشان دفاع می کند.

جاوید با اشاره به این که ساختمان سازهای استان 
در مشهد سرمایه گذاری می کنند و بیرجند را شهر 
دوم خود می دانند و به عنوان شهر آینده دار به آن 

نگاه نمی کنند، اضافه کرد: با این  اوضاع شهرداری 
از کجا درآمد داشته باشد؟

با این حال شهرداری کاری به ساخت و سازهای 
طریق  از  تواند  می  صورتیکه  در  ندارد  گذشته 
کمیسیون ماده 100 اقدام کند. هر کجا نیز امکان 
تهاتر یا تقسیط بوده نیز نهایت همکاری را داشتیم.

خراسان جنوبی آخرین استان 
در سرانه درآمدی شهرداری

وی همچنین اعالم کرد: در راستای تسریع کار 
پرورش  و  آموزش  این شد  بر  قرار  نیز  ها  پروژه 
ظرف یک هفته کار را شروع کند اما ظرف یک ماه 
تمام مستندات و نقشه پروژه را به شهرداری  برای 
تعیین عوارض تحویل دهد، عوارض را هم نیازی 

نیست همان لحظه پرداخت کند.
جاوید در نهایت تاکید کرد: از لحاظ بودجه، اعتبار و 

سرانه درآمد ، خراسان جنوبی آخرین استان کشور 
است!یکه خانی البته با خنده پاسخ داد: این گونه که 
حضرتعالی عمل می کنید و از ما عوارض را می 
خواهید، حتما استان 17 یا 18 کشور شده ایم! وی 
خواهان همکاری شهرداری شد و افزود: اگر روال 
به همین شکل باشد جایگاه ما در نمودار کمبود 

کالس تغییر نخواهد کرد.

هیچ نهادی حاضر نشده است از 
اعتبارات خود به شهرداری کمک کند

میری یکی از اعضای شورا، مشکل اصلی در این 
موضوع را در سطح وزارت خانه ای و بین وزارت 
با  افزود:  و  دانست  پرورش  و  آموزش  و  کشور 

همکاری شما آماده پیگیری این موضوع هستیم.
این  بیان  با  نیز  شورا  عضو  دیگر  شناس  یزدان 
که مدتی است کمک های دولتی به شهرداری 
قطع  و حتی برعکس شده و دستگاه های دولتی 
از شهرداری کمک می خواهند، خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد می کنم آموزش و پرورش لیستی از پروژه 
های خود در حوزه تدریس و مدارس )جدا از بخش 
اداری و تجاری( به شورا ارائه دهد تا موردی روی 
آن ها بررسی انجام شود و از این طریق کمک 

کنیم.
حسنی صفت نیز با اشاره به این که همه انتظار 
عملکرد کامل و جامع از شهرداری دارند اما هیچ 
به  خود  اعتبارات  از  است  نشده  حاضر  نهادی 
شهرداری کمک کند، اضافه کرد: اگر شهرداری 
بخواهد از هزینه عوارض صرف نظر کند، چگونه 
خدمات شهروندی را بدون نقص انجام دهد؟ لذا 
مسئوالن  از  پرورش  و  آموزش  خود  است  بهتر 
کشوری، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و خیران 
کمک بگیرد.در نهایت تقی زاده رئیس شورای شهر 
از همکاری هایی با آموزش و پرورش در زمینه 
عوارض سخن گفت و قرار بر حل بخشی از مسائل  

مطرح شده، شد.

کمبود کالس مرکز استان؛ این بار روی میز شورا

نی
سی

  ح
س:
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صد و سی و دومین جلسه شورای شهر بیرجند برگزار شد:

سازندگان ساختمان ها بیرجند را شهر دوم خود می بینند!

 کمیته امداد خراسان جنوبی ۵9۶
 طرح اشتغالزایی اجرا کرد

تسنیم-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( خراسان جنوبی با بیان اینکه در چهار ماهه 
نخست امسال 596 طرح اشتغالزایی با 177 میلیارد و 
297 میلیون ریال اجرا شد گفت: در این مدت 70 
نفر از طریق کاریابی شاغل شدند. حسینی اظهار کرد: 
در چهار ماهه نخست امسال 596 طرح اشتغال برای 
جامعه هدف با 177 میلیارد و 297 میلیون ریال اجرا 
شد که از این مبلغ 118 طرح با اعتبار 14 میلیارد 
820 میلیون ریال  از محل صندوق اشتغال نیازمندان 
بود. وی با بیان اینکه 478 طرح با 162 میلیارد و 
477 میلیون ریال از محل تسهیالت قرض الحسنه 
بانکی و اشتغال روستایی بود افزود: 157 طرح در 
نقاط شهری به مبلغ 37 میلیارد و827 میلیون ریال 
و 439 طرح با 139 میلیارد و 470 میلیون ریال اجرا 
شد.حسینی افزود: 161 طرح برای مجریان زن با 31 
میلیارد و 30 میلیون ریال، 435 طرح برای مجریان 
مرد با 146 میلیارد و 267 میلیون ریال و 114 طرح در 
قالب مشاغل خانگی با 9 میلیارد و 920 میلیون ریال  
اجرا شد.وی با بیان اینکه  482 طرح خوداشتغالی 
با 167 میلیارد و 377 میلیون ریال اجرا شد اظهار 
داشت: در این مدت 725 نفر با 273 میلیون ریال  
آموزش های  نفر   282 حرفه ای،  فنی  آموزش های 
مقدماتی، 322 نفر آموزش های پایدار سازی توسعه، 

221 نفر آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

وزش تند باد و گردو خاک 
در خراسان جنوبی

استان  آینده در  امروز و دو روز  صداوسیما-برای  
گاهی وزش تند باد و گرد و خاک پیش بینی می 
براساس  گفت:  استان  هواشناسی  شود.کارشناس 
روزهای  برای  هواشناسی،  یابی  پیش  های  نقشه 
آینده گاهی وزش تند باد و گردو خاک و در نوار  
شرقی وزش باد شدید پیش بینی می شود.نخعی 
افزود: بتدریج دمای هوا از امروز  و روز دوشنبه در 
منطقه به طور نسبی 2 تا 3 درجه افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از روز سه شنبه کاهش دما در 
استان آغاز و تا پایان این هفته ادامه می یابد، گفت: 
تغییرات دمای هوا در روز چهارشنبه محسوس بوده 
و بطور میانگین 2 تا 3 درجه از دمای هوا کاسته 
شده و هوا خنک تر خواهد شد. در 48 ساعت گذشته 
قاین با حداقل دمای 20 درجه سانتیگراد باالی صفر 
درجه   46 دمای  حداکثر  با  طبس  و  ترین  خنک 

سانتیگراد باالی صفر گرمترین شهر استان بود.
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اطـالعیـه 
پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه در تاریخ 98/5/25 درخصوص انتخاب 
نمایندگان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی،با توجه به مکاتبه رئیس محترم شورای شهرستان زیرکوه به 
شماره 561 مورخ 98/5/12 مبنی بر درخواست تقاضای مکرر تمدید برگزاری مجمع عمومی از سوی اهالی روستاهای تابعه 
شهرستان و همچنین مکاتبه نمایندگی محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زیرکوه به استحضار می رساند: به دلیل 
مکاتبات صدرالذکر و به منظور رعایت حقوق اعضای محترم شرکت تعاونی مجمع عمومی مرحله اول منتشر شده در تاریخ 
98/4/25 کان لم یکن اعالم می گردد. بدیهی است برگزاری مجمع عمومی مرحله اول جهت انتخاب نمایندگان متعاقبا 

به اعضای محترم این تعاونی اطالع رسانی می گردد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه
آگهی تغییرات شرکت ارگ ایمن ارتباط خاوران آریا )سهامی خاص( 
استناد  به  به شماره ثبت 5480 و شناسه ملی 14006473180 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای احمد عرب زاده به شماره ملی 0653229348 
و آقای محمد صبری به شماره ملی 0640094961 و آقای حسین 
عربزاده به شماره ملی 0651969344 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- خانم مونا افشاری به 
شماره ملی 3673635697 به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت 
صبری به شماره ملی 0640550649 به عنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )542739(

آگهی تغییرات شرکت ارگ ایمن ارتباط خاوران آریا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5480 و شناسه ملی 14006473180 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین عربزاده به شماره ملی 0651969344 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و آقای محمد صبری به شماره ملی 0640094961 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد عرب زاده به شماره 
ملی 0653229348 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و 

سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین عربزاده )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )542741(

آگهی تغییرات شرکت ارگ ایمن ارتباط خاوران آریا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5480 و شناسه ملی 14006473180 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی 
، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معلم ، کوچه حافظ 1/6]معلم 1/36[ ، خیابان حافظ ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 

9717763741 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )542743(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول 
های  پرونده  کالسه  های  اجراییه  موجب  به 

9609985644001146 و9609985643201434 واصله از اجرای 
احکام شورای حل اختالف بیرجند ، آقای مرتضی ابولی به پرداخت 
مبلغ 177/570/000 ریال در حق آقای رضا رمضانی سار جی ومبلغ 
57/577/500 در حق آقای اصغر دادرس و مبلغ 8/235/500 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین 
راستا محکوم علیه ششدانگ بک باب منزل مسکونی به شماره پالک 
ثبتی 1506 فرعی از 28 اصلی بخش 6 بیرجند واقع در سربیشه، 
خیابان شهدا، کوچه شهید نیزه ور ، پالک 46 معرفی و با مشخصات 
ذیل: منزل مسکونی با عرصه 236/7  مترمربع و اعیان تقریبی 212 
مترمربع اعیان در یک طبقه با سازه بنایی و سقف طاق ضربی و 
نما قاب آجر 3 سانت با پالستر سیمان توسط کارشناس رسمی 
ارزیابی  ریال   1/050/000/000 مبلغ  به  و  توصیف  دادگستری 
گردیده است. مقرر گردید منرل مذکور در مورخ 98/5/26 ساعت 
10 صبح الی 11 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف 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. 10 درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و 
نامبرده مکلف خواهد بود مابقي را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق 
دادگستري تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر 
این صورت 10 درصد دریافتي 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 قضایي ذیصالح اموال 
فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به 
بازدید از منزل فوق مي باشند مي توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده 

به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. 
هادی اکبرزاده 
 قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشه

سپاسگزاریمدادگستری جمهوری اسالمی ایران
چمنی

گزارش اظهارنامه مالیات فصلی )1۶9 مکرر( فقط 2 روز مهلت دارید
 هدف ما آرامش درکسب و کار شماست        در این مرکز هرگز جریمه و تاخیر ندارید

 ثبت نام سجام - صدور کارت بهداشت - قبض عوارض شهرداری - خدمات بورس و ... 
پاسداران- روبروی شعبه تامین اجتماعی - مرکز تخصصی بیمه و مالیات 

صبح و عصر
دفتر پیشخوان خدمات دولت- چمنی        تلفن: 3242   3242

مودیان محترم 

که به مرکز تخصصی مالیات    مراجعه فرموده اید
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یکشنبه * 13 مرداد  1398 * شماره 4413

مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در بیرجند افتتاح شد

ایرنا - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ویژه ازدواج و تحکیم خانواده در روز ازدواج و همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در بیرجند افتتاح شد. معاون فرهنگی 
و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان در حاشیه این افتتاح گفت: دومین مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده استان تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان در بیرجند افتتاح شد. وی گفت: 
باسالم خدمت آوا لطفا پیام من رو در روزنامه درج کنید مشاوره درخصوص ازدواج به جوانان و مسائل تربیتی در این مرکز ارائه می شود و در زمان حاضر ساختمان آن استیجاری است. این مرکز در خیابان طالقانی ۱۰ ساختمان اطلس راه اندازی شد.

ایستگاه واحد... اصال خدمات سرویس رسانی واحدها 
اتوبوسهای  از   اون  نیست  درست  آنها  مسئوالن  و 
معصومیه اینم از مسئوالن باجه شارژ کارت واحد. نه 
واحدها درست و سرساعت حرکت می کنند و نه جواب 
درست و محترمانه ای به مردم می دهند. بنده دوبار 
مراجعه کردم بار اول واحد بیست دقیقه انتظار کشیدم 
واحد معصومیه راننده اش آمد اما بدون سرنشین حرکت 
کرد رفت کسی را سوار نکرد بار دوم بازم بیست دقیقه 
انتظار کشیدم واحد معصومیه پشت کانکس انتقال خون 
توقف کرده بود با وجود روشن بودن اصال حرکت نکرد 
انتظار کشیدیم بعد از بیست دقیقه دیگر واحد دیگری 
آمد مجددا برای استراحت راننده بیست دقیقه دیگر 
انتظار کشیدیم از آخر سوار شدیم اگر وجدان دارین 
تو هوای گرم و سوزان تابستان اینقدر مردم را اذیت 
نکنید درست خدمات بدین خداروخوش نمیاد خودتون 
جای مردم بزارید اگر کسی جای شما مسئول باجه 
شارژ کارت یا سوال از واحد یا راننده واحد باشد با شما 
اینجور برخورد کنه یا بعد از چندین دقیقه انتظار تو 
چنین هوای گرمی شما را سوار واحد نکنه آیا این کار 

درسته خدا روخوش نمیاد وجدان داشته باشید.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آقای استاندار چرا نسبت  اشتغال ما در شهری 
که همه از بیکاری داد می زنند شغل های شهر کفاف 
میهمان  افغانی  اتباع  چندهزار  ندارد  را  شهر  ساکنان 
تمامی شغلهای ما را صاحب شدن از بچه های دست 
فروش 3ساله بازار و پشت چراغ قرمز تا پیرمرد9۰ساله 
و حتی  دهند  می   ... و  مالیاتی  عوراضی،  نظارتی،   نه 
مغازه دارهستند وهیج کس نظارتی به آنها ندارد و جدا از 
این چند هزارمنزل مسکونی ما را پر دارند وباعث افزایش 
اجاره بهاء هستند. کدام مسئول باید پیگیر باشد این 
بزرگواران را بفرستید به شهرهای صنعتی تا باعث کاهش 
قیمت مسکن اجاره بها شود ودرکنار آن ایجاداشتغال 
برای جوانان ایرانی ما در سال تولیدواشتغال باتوجه به 

فرمایش مقام معظم رهبری در این شهر شود.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در 
خصوص آسفالت و جدول کشی محله جلیلیان جنب بلوار 

امام رضا )ع( اقدامی نمایید. با تشکر
9۱5...358
سالم وقت بخیر واقعا خیلی بی انصافیه واسه گرفتن 
نوبت دکتر عالوه بر پول ویزیت باید نوبت رو هم بخریم، 
این افرادی که نوبت های تأمین اجتماعی و دکتر... روبه 
راحتی به مردم می فروشند چه کسانی هستند! این قدر 

بی حساب و کتاب!
9۱5....647
و  اسالم  در ملت  ندارند  از مردم شرم  بعضی  باسالم 
زیرپرچم امامان وائمه زندگی و ازخوان سفره آنها استفاده 
و برای زیارت گنبدشان سرمی شکنند، اما بی حجابی 
روا دارند از قیامت باکی ندارند و بجای آهنگ عزایشان 
آهنگ مبتذل وخیلی موارد احتکار و گرانی و دزدی دیگر 
انجام می گیرد حال فکرکنید دارید به کجاچنین شتابان 
در زیر چترخالق  هستی به کجا فرار می کنید خدا به 

دادمان برسدکمی فکرکنید مردم؟!
9۱5...395
درمیان  انتظامی  محترم  فرماندهی  خدمت  سالم  با 
گشت کالنتری اسدیه پاسخگوی ۱۱هزارنفر روستایی 
روستای  الخصوص  علی  نیست،  شهرستان  شمال 
نوغاب تراکنش جمعیتی آن ازشهرهای درمیان بیشتر 
است روستای نوغاب ۱8۰هکتار منطقه مسکونی آن 
توسعه پیدا کرده است، این خود ناامنی بوجود می آورد. 
ناهنجاری های اجتماعی روز به روز بشتر می  شود 
بخش  ورضایت  مطلوب  شهروندی  ازحقوق  صیانت 

نیست تدبیری بیندیشید.
9۱5...468

معرفی کتاب 

پیگیری  و  مردم  حرف  شنیدن  آبادی-  مهدی 
می  مسئوالن  مهم  وظایف  از  آنها  مشکالت 
باشد. شهروندان با امید پیگیری مشکالتشان با 
رسانه ها در ارتباط هستند تا از این راه مدیران 
و مسئوالن را آگاه کرده تا برای رفع آنها اقدام 
نمایند. ستون پیام مردم در روزنامه  ها دارای نقش 
مهمی است به دلیل اینکه بسیاری از مردم امکان 
دسترسی به مسئوالن را ندارند و از این طریق 
پیام  های خود را به آنها می رسانند  بسیاری از  
این پیام های این ستون   معموالتوسط مسئوالن 
پاسخ داده شده و گاه درباره بسیاری نیز  گزارش 
هایی تهیه شده است. با توجه به تأکیدهایی که 
برای افزایش مطالبه گری از مسئوالن وجود دارد 
روزنامه آوای خراسان جنوبی قصد دارد از این پس 
مجموعه ای از پیام های مردمی طی دو هفته 
گذشته را منتشر و تحلیل نماید با این امید که 
برجسته سازی پیام های مردمی منجر به پاسخ  
های مشخص  وسریعتر سازمان ها گردد. در دو 
هفته اخیر پیام های بسیاری از طرف شهروندان به 
روزنامه ارسال شده  که از مسئوالن برای پیگیری 
آن ها درخواست داشته اند روش ما  در این صفحه  
این است که ضمن بررسی مهم ترین مشکالت  
مطرح شده مردم، در یک هفته در هفته پس از 
آن   پاسخ های  ارسالی مسئوالن  را در همین 

صفحه  باز نشر دهیم.
کتبی  های  پیگیری  و  پاسخ  وجود  با 
به  ادارات  برخی  مسئوالن  تلفنی،  و 
پیامهای مردمی روزنامه آوا، بسیاری از 
مردم همچنان به دنبال حل معضالت و 
مشکالت  خود  بوده و درخواست پیگیری 

مجدد از روزنامه آوا را دارند.
 لذا از تمامی ادارات مربوطه خواهشمند 
است از این پس جوابیه ها، کتبی ارائه 

گردد تا مستند منتشر شود.

شهرداری، رتبه نخست
 پیام های مردمی

شهرداری  استانی،  گوناگون  ادارات  بین  از 
بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد و با توجه 
به گستردگی فعالیت این سازمان طبیعی است  
بیشترین پیام ها نیز درباره شهرداری باشد. بیش 
از 5۰ پیام مردمی در دو هفته اخیر بیانگر درباره 
خواسته های از این سازمان است. وضع فضای 
)ع(،  علی  امام  شهرک  وضع  ها،  پارک  سبز 
روشنایی اندک برخی خیابان ها، انتقاد از نحوه 
جمع آوری زباله در مهرشهرو الهیه بیشترین پیام 

دریافتی از شهروندان است. 
برخی  نشدن  گذاری  نام  از  انتقاد  با  شهروندی 
کوچه های شهرک امام علی )ع( )۱5۰۰ واحدی 
ارتش(، نوشته است: در این شهرک هیچ گونه 
و  میوه  نانوایی،  قبیل  از  خدماتی   و  امکانات 
تربار، سرویس واحد تمام وقت و... وجود ندارد و 
شهرداری حتی زحمت قرار دادن سطل آشغال را 
در این شهرک نمی دهد. به گفته وی درختان در 
این محله در حال خشک شدن هستند. وی از 

شهرداری برای پیگیری وضع شهرک امام علی 
)ع( در خواست کرده است. 

وضع فضای سبز بوستان های بیرجند  نیزاز دیگر 
انتقادهای مردم بود.  به گفته شهروندی شهرداری 
برای بوستان سایت اداری هزینه کرده اما این پارک 
از واحد های مسکونی دور است. وی نبود فضای 
سبز و پارک برای ساکنان این محله را از مشکالت 
این منطقه می داند. وضع فضای سبز پارک آزادی، 
بلوار ناصری، خشک شدن  نبود فضای سبز در 
درختان در پارک ظفر، انتقاد از وضع باغ سراب، 
امکانات کم پارک سپهر و خشک شدن چمن پارک 
سجادشهر از دیگر انتقاد های مردمی  در این زمینه 
بود. روشنایی کم برخی خیابان های بیرجند نیز از 
بیشترین پیام های دریافتی در روزنامه آوا در دو 

هفته اخیر بود. شهروندان از روشنایی اندک پارک 
عدالت   خیابان  بودن  سرو،تاریک  پارک  توحید، 
از شهرداری برای حل این  انتقاد و  الهیه و...  و 

موضوع درخواست داشته اند. 
نظارت بر عملکرد اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز از 
پیام های مردمی در ۱5 روز اخیر بود. در همین 
های  تاکسی  بر  نظارت  نبود  از  شهروندی  باره 
ترمینال انتقاد و می گوید: در یک هفته برای مسیر 
تکراری دو قیمت متفاوت پرداخت کرده ام. تاخیر و 
کمبود اتوبوس شهرک بعثت و خیابان غفاری نیز از 

انتقادهای شهروندان را  از این سازمان برانگیخت.

شما علمش را ندارید،
 پس صحبت نکنید!!

عالوه بر این، بهداشت و درمان از موضوعات 
از شهروندان  پیام های دریافتی  مهم در میان 
بوده است. خوانندگان روزنامه در دو هفته اخیر 

انتقاد هایی از وضع درمان استان داشته اند که 
نقد خود را برای آوا نوشتند.

 شهروندی از تمایل زیاد پزشکان به عمل جراحی 
گالیه کرده و می گوید: برخی پزشکان به جای 
اینکه به فکر درمان مردم باشند، تمایل به عمل 
جراحی دارند و زمانی که علت آن را می پرسیم، می 
فرمایند شما علمش را ندارید پس صحبت نکنید!! 

شهروند دیگری نیز گفته است: چرا علوم پزشکی 
نیروی طرحی رشته اتاق عمل را با اینکه نیروهای 

قبل رفته اند، جذب نمی کند؟
پزشکان  از  برخی  مطب   نداشتن  خوان  کارت 
نیز از دیگر انتقاد های مردم بود که بیانگر این 
است که نبود کارتخوان در مطب پزشکان مشکل 
فراگیر است. شهروند دیگری نیز شنبه ۱2 مرداد 

نیز در پیامی نوشته: برای کشیدن بخیه فرزندم به 
کلینیک مراجعه کردم ولی متأسفانه دکتر گفت من 
فرصت ندارم و پرستاری این کار را انجام داد که با 
آوردن  فرزندم به خانه جای بخیه خونریزی کرد چرا 

کسی نظارت بر بیمارستان ها نمی کند؟

مدرسه شهرک بعثت تعیین تکلیف شود

فصل تابستان زمان انتقاد مردم از گرفتن وجه 
از والدین دانش آموزان است.  از مدارس  برخی 
شهروندی با انتقاد از این وضع، برای آوا نوشته 
است: دبستان دخترم که در آن کالس اول بوده 
برای ثبت نام دو فقره چک خواسته اند که اگر 
تأمین نکنم، فرزندم را ثبت نام نمی کنند. این در 
حالی است که آموزش و پرورش دریافت هرگونه 
وجه را ممنوع کرده است. در ۱5 روز اخیر  درباره 
بعثت  شهرک  دبیرستان  مدرسه  برای  پیگیری 
نیز پیام هایی از مردم ارسال شده و از مسئوالن 

آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف این مدرسه 
درخواست شده است. 

انتقاد از قطع مکرر آب

 ادراه آب و فاضالب از اهالی خیابان دهخدا بلوار آیت 
ا... غفاری هستم و سال ها در این منطقه زندگی می 
کنم اما از فاضالب شهری خبری نیست، لذا خواهش 
می کنم پیامم را به این اداره برسانید تا به فکر 
فاضالب این محله باشند. این پیام شهروند بیرجندی 
در انتقاد از عملکرد شرکت آب وفاضالب در رسیدگی 
به وضع فاضالب این محله است. همچنین شهروند 
دیگری نیز در پیامی استاندار را برای تذکر به آب و  
فاضالب روستایی مخاطب قرار داده و نوشته است: 

منبع های آب روستایی را کنترل کنند تا سرریز نشود. 
دوشنبه  7 مرداد شهروندی به فشار پایین آب در 
بلوار جماران، خیابان های سپهر و عبدالعلی اشاره و 
خواستار رفع این مشکل از اداره آب و فاضالب می 
باشد. قطعی آب در روستای غیوگ بخش مرکزی 
بیرجند و قظع مکرر آب شرب خوسف  از دیگر انتقاد 

های شهروندان از اداره آب و فاضالب بوده است.
 

وضع بد تلفن های ثابت نصرآباد خوسف

در دو هفته اخیر تعدادی پیام از شهرستان خوسف 
برای رسیدگی به وضع تلفن های ثابت روستای 
نصرآباد به آوا ارسال شده است. در یکی از این پیام 
ها یک هم استانی برای حل مشکل چند ماهه 
تلفن ثابت این شهر ضمن ناامیدی از مسئوالن 

درخواست راهنمایی داشته است.
همچنین شهروند دیگری پنجشنبه سوم مرداد 
نوشت: مسئوالن محترم تا کی باید شاهد خرابی 

های تلفن های نصرآباد خوسف باشیم، به خدا 
از  دیگری  شهروند  وضع!.  این  از  شدیم  خسته 
درمیان در روز شنبه ۱2 مرداد در پیامی نوشته 
است:  مسئوالن محترم بخش قهستان درمیان 
خواهشا برای مرمت قنات روستای »لتی« اقدامی 
بکنند. به گفته وی درختان و محصوالت مردم 
ازبین رفته و نبود آب کشاورزی باعث مهاجرت 

مردم  شده است.

تشکر  و درخواست از استاندار

شهروندان استان به خاطر عملکرد استاندار به ویژه 
بازدید های شهرستانی و محلی پیام های تشکر آمیز 
زیادی را برای روزنامه ارسال کرده اند. شهروندی 
در این باره می گوید: استاندار از دیگر مسئوالن 
بیشتر به مردم پاسخ می دهد و به جای اینکه پشت 
میز به بررسی مسائل بپردازند، با حضور میدانی برای 
حل آن ها اقدام می کنند. در این بین شهروندانی 
نیز بودند که از استاندار درخواست هایی داشته اند 
که از مهم ترین آنها به رسیدگی به وضع پرسنل 
زندان های استان، درخواست بازدید از شهرک بعثت 
بیرجند و محله خیرآباد بوده است. شهروند خوسفی 
نیز روز شنبه ۱2 مرداد با تشکر از زحمات شبانه روزی 
استاندار، از محمد صادق معتمدیان درخواست بازدید 

وی از شهرستان خوسف را داشته است.

از دیگر پیام ها...

درخواست تندیسی برای پروفسور گنجی بر سر 
از  فرمانداری  انتقال  برای  درخواست   ، وی  مزار 
ارگ کاله فرنگی و سپردن مسئولیت آن به اداره 
میراث فرهنگی و گردشگری، درخواست از اداره راه 
و شهرسازی برای آسفالت و جدول کشی محله 
جلیلیان جنب بلوار شهید ناصری، انتقاد از وعده 
انتقال صنوف  درباره  مسئوالن  بی عمل  های  
آالینده، نظارت بر قیمت خانه های اجاره ای و 
تعیین و تکلیف زمین های موسوی از پیام های 

دیگر شهروندان بوده است. 

مطالبه گری حق مردم و
 پاسخگویی وظیفه مدیران

رسانه ها در جامعه همواره صدای مردم  هستند و 
از رسالت های مهم آن ها رسیدگی به مشکالت 
آن  کردن  حل  برای  تالش  و  مردم  مسائل  و 
و  مردم  وصل  حلقه  ها  رسانه  که  چرا  هاست؛ 
مسئوالن هستند و متولیان امور شهری با ابزار 
رسانه با مردم ارتباط برقرار می کنند، از مشکالت 
آن ها آگاه می شوند و اقداماتی که انجام داده 
اند را به اطالع مردم می رسانند. پاسخگویی به 
دغدغه های و مشکالت  شهروندان نیز وظیفه 
آوای  بنابراین  باشد.  می  مسئوالن  ی  همه 
خراسان جنوبی از تمام ظرفیت های خود برای 
حل مشکالت مردم به کار خواهد گرفت تا ضمن 
رساندن پیام های شما شهروندان، پیگیر حل این 

مشکالت درسازمان های استانی باشد.

آوای مردم
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کوروش نامه 

سراینده : تقی سالک )پویا( به کوشش : دکتر محمود رفیعی 
ناشر: نشر چهار درخت                         چاپ اول: ۱397 
کوروش نامه سروده ای طویل در وزن » فعولن، فعولن، 
فعولن، فعل« در پیروی از وزن شاهنامه متشکل بر 6 
بخش داستان زندگی » کورش شاهِ شاهان« می باشد. 
بخش نخست سروده؛ شامل تشریح وضعیت و شرایط 
دوران کودکی، نوجوانی، همسر گزینی و به پادشاهی 
برگزیده شدن کوروش بزرگ می باشد. در این بخش 
که مشتمل بر ۱36 بخش می باشد،  عناوینی از جمله: 
» خاستگاهِ  شاه هخامنشی« ، » رسیدن تیره های آریایی 
به سرزمین کنونی«، »پیمان همسری  شاه زاده ی پارس 
و ماندانا شاهدخت  ماد« خواندنی است. بخش دوم کتاب 
96 عنوان دارد. موضوع اصلی این بخش آغاز پیکارهای 
سه ساله پارس و ماد و »گشایش ماد«به سال 553 پیش 
از میالد می باشد. بخش سوم  به جنگ های شش ساله 
کورش در پهنه خاوران اختصاص می یابد. ۱۰2 عنوان  از 
زندگی کورش در این بخش گنجانده شده؛ » کوروش در 
اندیشه افزودن بابل به شاهنشاهی ایران« آخرین عنوان 
از این بخش می باشد. »گشایش بابل و سرزمین های 
کناره خاوری دریای مدیترانه »و  4۱ عنوان بخش پنجم 
این سروده بلند را شامل می شود و در بخش ششم و 
پایانی » به جاودانگی پیوستن کورش شهریار  بخش 
بزرگ ایران« را در 2۰ عنوان مفصل می خوانیم. عالوه 
بر پی نوشت ها، 4 »برافزوده« مشتمل بر سرودهایی با 
عناوین » پانته آ« ؛ »پایان زندگی کورش«،« کورش یا 
ذوالقرنین« و گزیده ای از »یادکردهای کورش بزرگ در 
منشور برجای مانده اش« حسن ختام این« سروده دراز 
آهنگ« می باشد. در صفحات آغازین کتاب در برداشتی از 
خالصه داستان تمدن دیل دورانت آمده است؛ کورش یکی 
از کسانی بود که گویا برای فرمانروایی آفریده شده اند و به 
گفته امرسون« همه از تاج گذاری ایشان شاد می شوند و 
کورش در کشور گشایی و اداره امور شایستگی داشت با 
شکست خوردگان به بزرگواری رفتار می کرد و نسبت به 
دشمنان سابق خود، مهربان بود. یونانیان او را بزرگترین 
پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته اند. او هرگز شهرها 
را غارت نمی کرد و معابد را ویران نمی نمود. می دانست 
که دین بر دولت برتری دارد و با این کار احترام مغلوبین 
را به خود جلب می کرد. مانند ناپلئون به تمام ادیان احترام 
می گذاشت .پی نوشت: دکتر محمود رفیعی با دقت و 
وسواس کتاب را برای ترجمه و انتشار و حمایت انتخاب 
می کنند، دلیل این ادعا انتشار و چاپ کتابهایی فاخری 
است که کمتر اتفاق می افتد خواست و نظر خوانندگان 
را تامین ننماید. »کورش نامه« نیز از این مهم مستثنی 
نیست. هر شهروند ایرانی برای حفظ فرهنگ دیرینه 
ایران وظیفه ای دارد و آگاهی و دانش اصل اول این 
تعهد است. از سوی دیگر معرفی فرهنگ مدارانی چون 
دکتر محمود رفیعی که در پاسداشت فرهنگ و تمدن 
این سرزمین هیچگاه در دایره حرف و حدیث  گرفتار 
نیامده و منتظر هیچ دستگاه و نهادی هم نشده است و 
عاشقانه به فریاد فرهنگ و ادبیات کشور و بویژه خراسان 

جنوبی رسیده است.

آگهی دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت پویان نظم بي نظیر )با مسئولیت محدود (
شماره ثبت:  864      شناسه ملی: 10360026006

به اطالع كلیه سهامداران شركت پويان نظم بي نظیر )با مسئولیت محدود ( می رساند:
 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 8 مورخ 1398/٠٥/23 واقع در محل شركت

 جمهوري 23- پالك ٧ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
   دستور جلسه :1-افزایش اعضای هیئت مدیره 2- تغییر مرکز اصلی شرکت                                                      

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومي عادی  شرکت پویان نظم بي نظیر )با مسئولیت محدود (
شماره ثبت:  864      شناسه ملی: 10360026006

به اطالع كلیه سهامداران شركت پويان نظم بي نظیر )با مسئولیت محدود ( می رساند:
 در جلسه مجمع عمومی عادی كه ساعت 9 مورخ 1398/٠٥/23 واقع در محل شركت

 جمهوري 23- پالك ٧ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
   دستور جلسه :1- انتخاب اعضاي اصلی هیئت مدیره 2-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

جهت درج آگهي هاي شرکت

هیئت مدیره شرکت

00:00 همایش تجلیل از خبرنگاران
00:50 آب و رنگ

01:30 گزیده ناخونک
02:00 سینمایی کلید ازدواج -  بازپخش

03:20 گالف
04:17 اذان صبح به افق بیرجند

04:30 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:30 درس هایی از اخالق

06:00 شادمانه
06:35 مستند روستا
07:05 صبحانه - زنده

08:14 پرسمان- بازپخش
08:38 مجموعه در حاشیه- بازپخش

09:20 مزه غذای ایرانی
09:50 سیمای سالمت-زنده

11:00 خبر استان
11:14 دختری به نام نل

11:36 پازل
12:05 شاهدان

12:39 اذان ظهر
 به افق بیرجند

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

14:30 سینمایی آغاز تا آغاز
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب-بازپخش
16:40 مسابقه فرمانده

17:35 سیمای سالمت- بازپخش
19:05 پالک 20

19:49  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:27 ناخونک
21:08  شب های زعفرونی- زنده

22:27 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه درحاشیه

جدول پخش برنامه های شبکه خراسان جنوبی
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

تاسیس شرکت مهندسین مشاور ژرف تدبیر سیال خراسان جنوبی )سهامی خاص( 
درتاريخ 1398/٠٥/٠2 به شماره ثبت 6٠12 به شناسه ملی 14٠٠8493424 ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده كه خالصه آن به شرح زير 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و نظارت بر كلیه عملیات گاز رسانی اعم از طراحی شبکه های دو پوندی صنايع ، 
شبکه و خطوط تغذيه گاز ، خطوط انتقال گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط. مدت فعالیت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مركز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مركزی ، شهر بیرجند، محله دشت علی آباد ، كوچه ))فرعی اول 
آوينی(( ، كوچه نیلوفر4]پونه1[ ، پالك 13 ، طبقه اول كدپستی 9٧1٧413٥98 سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1٠٠٠٠٠٠ 
ريال نقدی منقسم به 1٠٠ سهم 1٠٠٠٠ ريالی تعداد 1٠٠ سهم آن با نام عادی مبلغ 1٠٠٠٠٠٠ ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 198/4٧6٥/٧9 مورخ 1398/٠4/26 نزد بانک تجارت شعبه جماران با كد 4٧6٥ پرداخت گرديده است. اعضای هیئت مديره: آقای 
سید امین حسینی به شماره ملی ٠6٥19633٧٠ به سمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال و آقای امیر حسین سمعیان به شماره ملی 
٠٧69494٠21 به سمت نايب رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و آقای ابوالفضل مرادی مقدم به شماره 
 ملی ٠889٧٠9831 به سمت رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: كلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین كلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترك ابوالفضل مرادی مقدم )رئیس هیئت مديره( 
و آقای امیر حسین سمعیان )مدير عامل( همراه با مهر شركت معتبر می باشد. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم راضیه نادی 
به شماره ملی ٠64٠16٧8٧1 به سمت بازرس اصلی به مدت يک سال مالی و خانم مريم چوبداری به شماره ملی ٠941698٥13 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی. روزنامه كثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شركت تعیین گرديد. ثبت موضوع 

فعالیت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )544689(

آگهی تغییرات شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی 14005800911 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 139٧/٠٥/18 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن لشکری به شماره ملی 

٥639٥93393 و آقای علی اكبر فرامرزی به شماره ملی ٥2392٧٠163 و شركت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی با 
شماره ثبت 668 و شناسه ملی 1٠36٠٠22٧3٧ با نمايندگی آقای احمد المعی گیو به شماره ملی ٠6٥21٠6٧91 و آقای محمدحسین 

قربانی به شماره ملی ٠64٠261841 و آقای محمدولی خسروی به شماره ملی ٠6٥1٠2814٠ به عنوان اعضای اصلی هیئت مديره و آقای 
محمد فرامرزی به شماره ملی ٥23٠٠٠9٧64 به عنوان عضو علی البدل هیئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2 - آقای رمضان 
راستی به شماره ملی ٠6٥3٠69294 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عیسائی مقدم به شماره ملی 361٠63٧٥36 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند. 3ـ  روزنامه كثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شركت
 انتخاب شد. 4ـ  پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهی به سال 1396 به تصويب رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )544923(

آگهی تغییرات شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5333 و شناسه ملی 14005800911 
 به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 139٧/٠٧/11 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن لشکری به شماره ملی ٥639٥93393 
به سمت رئیس هیئت مديره و شركت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان خراسان جنوبی با شناسه ملی 1٠36٠٠22٧3٧ با نمايندگی آقای 
احمد المعی گیو به شماره ملی ٠6٥21٠6٧91 به سمت نايب رئیس هیئت مديره و آقای علی اكبر فرامرزی به شماره ملی ٥2392٧٠163 به 
سمت عضو هیئت مديره و آقای محمد ولی خسروی به شماره ملی ٠6٥1٠2814٠ به سمت عضو هیئت مديره و آقای محمد حسین قربانی 
به شماره ملی ٠64٠261841 به سمت عضو هیئت مديره و آقای محمدرضا آكار به شماره ملی ٠6٥1٧1٧841 به سمت مدير عامل برای 
باقیمانده مدت تصدی هیئت مديره انتخاب گرديدند. 2 - كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت با امضای مشترك مديرعامل و يکی از 
 اعضای هیئت مديره همراه با مهر شركت دارای اعتبار می باشد. 3 - آدرس مركز اصلی شركت از محل قبلی به آدرس : استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مركزی ، شهر بیرجند، توحید ، بلوار جماران ، بلوار توحید ، پالك ٠ ، طبقه دوم كدپستی 9٧18٧14661 تغییر 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )545149(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی آبیاری و خدماتی آشیان بنای کویر )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 789 و شناسه ملی 10861834111 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139٧/12/٠1 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 1 - مركز اصلی شركت از محل قبلی به آدرس 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مركزی ، شهر اسالمیه، بهشت آباد ، خیابان شهید رادمرد ، خیابان فردوسی ، پالك ٠ ، ب 

٧32٠ ، طبقه همکف و كدپستی 9٧٧31٥٥٥4٧ تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )544690(



موفقیت و انرژی

ترک عادات بد

افکار مثبت را جایگزین
 منفی ها کنید

برای رسیدن به موفقیت در زندگی باید افکار مثبت 
را جایگزین افکار منفی کنید، زیرا افکار مثبت یکی 
محسوب  زندگی  در  موفقیت  بر  موثر  عوامل  از 
می شود. وقتی افکار منفی به سراغ تان آمد و ذهن 
تان را درگیر خود کرد، یک نفس عمیق بکشید و 
سپس با آرامش به موضوعات خوب و امیدبخش 
فکر کنید، زیرا   افکار منفی مانع رسیدن شما به 
اهداف تان می شود. اگر بتوانید بر افکارتان مسلط 
و  مناسب  روحیه ای  با  توانید  می  وقت  آن  شوید، 
خوب به هدف تان در زندگی دست یابید. موفقیت 
ما در زندگی به نوع تفکر و نیز نگرش ما بستگی 
 دارد. پس همیشه مثبت فکر کنید و شاد باشید،

زیرا لحظه ها در گذرند.

هوشمندانه هدف تعیین کنید 

ترک  برای  قدم  اولین  انید  بد می خواهید  اگر 
عادت های بد چیست، توصیه می کنیم با آگاهی و 
هشیاری روندتان را شروع کنید. سعی کنید در تله  
احساسی که نسبت به عادت بد خود دارید گرفتار 
نشوید. شاید احساس گناه کنید یا زمان های زیادی 
کاش   ای  با  و  باشید  مشغول  رویاپردازی  به  را 
گفتن ها، زمان را از دست بدهید، اما این افکار شما 
را از چیزی که در حال روی دادن است دور خواهند 
کرد. در عوض هشیاری و آگاهی می تواند به شما 
نشان بدهد چطور واقعا می توانید تغییر ایجاد کنید.

. عادت بد شما، دقیقا چه زمان هایی اتفاق می افتد؟ 
. در طول روز چند بار سراغ عادت بد خود می روید؟ 
انجام  را  بدتان  یا شرایطی عادت  . در چه مکان 

می دهید؟ . با چه کسانی هستید؟ 
. چه چیزهایی برانگیزاننده  عادت بدتان هستند و 

باعث می شوند شروعش کنید؟
 خیلی راحت با پیگیری این سوال های هوشمندانه 
می توانید نسبت به رفتار بدتان آگاهی بیشتری پیدا 
توقف شان  برای  زیادی  بسیار  ایده های  و  کرده 
به ذهن تان خطور کند. یک کاغذ و قلم همیشه 
داد،  بدتان روی  باشد، هر وقت عادت  همراه تان 
روی کاغذ، زمان و جزئیات آن را یادداشت کنید. 
در پایان روز، تمام گزارش کارتان را بررسی کنید و 

ببینید چه نتیجه ای می گیرید. 
یا  قضاوت  را  خودتان  که  نیست  این  هدف تان 
مالمت کنید و احساس یک آدم گناهکار را داشته 
باشید.تنها هدف شما باید این باشد که نسبت به 
زمان وقوع عادت بد و شرایط آن، آگاهی کامل 
پیدا کنید. با این روش، شما چندین قدم  جلوتر از 
عادت بدتان خواهید بود و تسلط خوبی روی آن 

پیدا خواهید کرد.

تاثیر مصرف
 شیر بر مغز

مطالعات  نشان می دهد که مصرف شیر مغز را جوان 
نگه می دارد. محققان میزان مصرف شیر را در 60 فرد 

بزرگسال به مدت یک هفته مورد بررسی قرار دادند.

محققان سپس اسکن های مغزی افراد را مورد مطالعه 
و سطح آنتی اکسیدان را که به طور طبیعی در سر تولید 
می شود، بررسی کردند.در افرادی که بیشترین میزان 
مصرف شیر را دارند، فعالیت مغز بیشتر  و در نتیجه خطر 
ابتال به آلزایمر در این افراد کمتر است.شیر در فعالیت  

سلول های عصبی کمک می کند.

کمبود آهن از شایع ترین 
مشکالت زنان و کودکان

برآوردها حاکی از آن است که کمبود آهن یکی از 
شایع ترین مشکالت زنان و کودکان است و بیش از 
نیمی از تمامی زنان باردار در سراسر جهان آهن کافی 

دریافت نمی کنند. جدا از احساس خستگی، سیستم 
مواد  خوردن  به  میل  و  مو  ریزش  ضعیف،  ایمنی 
غیرمعمول همچون یخ از دیگر نشانه های کمبود آهن 
در بدن هستند. گوشت، منبع خوبی از آهن به حساب 
می آید و آهن گوشت در مقایسه با خوراکی های گیاهی 

حاوی آهن با سرعت بیشتری جذب می شود.

چرا سبزیجات تیره 
کبد را پاکسازی می کنند؟

نیترات رژیمی می تواند سوخت وساز بدن را افزایش 
دهد و همچنین سبزیجات تیره برگدار، از بدن در برابر 
بیماری های سوخت وسازی مانند دیابت نوع۲، مراقبت 

کند. نیتراتی که به طور طبیعی در سبزیجات تیره وجود 
دارد، می تواند از کبد در برابر بیماری کبد چرب مراقبت 
کند. درضمن، مصرف میوه و سبزیجات بیشتر، عملکرد 
قلب و عروق افراد را بهبود می بخشد. ارزش درمانی 
مکمل های نیترات، کامال ثابت شده است و از آن 

می توان در درمان کبد چرب استفاده کرد.

درمان فوری دندان درد
 با  فرمول خانگی

برای بسیاری از افراد شستشوی دهان با نمک یک 
درمان موثر بوده و آب نمک یک ماده ضد عفونی 
کننده طبیعی است و می تواند به کاهش ذرات غذایی 

و آلودگی های بین دندان ها کمک کند،همچنین در 
کاهش التهاب و بهبود زخم دهان موثر است.برای 
استفاده از این روش، نصف قاشق چای خوری نمک 
را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و آن را به عنوان 
دهانشویه استفاده کنید.شستشو با پراکسید هیدروژن در 
از بین بردن درد و التهاب و کشتن باکتری ها موثر است.

گیاه ضدسرطان
 را بشناسید

رشد  از  می تواند  بروکلی  کلم  و  برگی  کلم  ترکیب 
تومور های سرطانی در بدن انسان جلوگیری کند. بدن 
انسان برای مبارزه با سلول های سرطانی مکانیزم های 

مخصوص خود را دارد، اما گاهی اوقات بدن قدرت 
مقابله با سرطان را ندارد و این سبب گسترش و پیشرفت 
بیماری  این  به نوع شدید  انسان  ابتالی  سرطان و 
می شود. ترکیب کلم بروکلی و دیگر اعضای خانواده 
کلم می تواند سبب تقویت مکانیزم درونی سیستم ایمنی 

بدن برای مقابله با تومور های سرطانی شود.

چیا از نظر تجاری بیشتر به علت دانه های آن کاشته می شود. دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ است. از 
دانه های چیا می توان ۲۵ تا ۳0 درصد روغن استخراج کرد. مصرف این نوشیدنی می تواند به پیشگیری از سرماخوردگی، 
کاهش چربی و پاکسازی بدن از سموم و موهای زائد کمک کند. بر همین اساس افراد بسیاری این نوشیدنی را هر 
روز مصرف می کنند.هنگامی که ترکیب شده اند، این مواد تشکیل دهنده نتیجه ای شگفت انگیز را به واسطه ویژگی 
های طبیعی قدرتمند خود به همراه خواهند داشت. دانه های چیا را به مدت یک ساعت در آب خیس کنید. پس از یک 
ساعت، پوششی ژله ای اطراف دانه ها را فرا می گیرد که از محتوای فیبر آنها ناشی می شود. سپس، دانه ها را با استفاده 
از یک صافی جدا کرده و به آن آب و آب لیمو ترش اضافه کنید. برای کسب مزه ای بهتر و افزایش فواید این نوشیدنی 

می توانید مقداری عسل نیز به آن اضافه کنید.

باید به سالمت کلیه ها توجه ویژه ای شود. در ادامه به برخی مواد خوراکی مفید که به حفظ سالمت کلیه ها کمک می کنند 
اشاره می شود: فلفل دلمه ای قرمز: این سبزی قرمز رنگ بسیار برای سالمت بدن و کلیه ها مفید است چراکه حاوی 
منبع خوب ویتامین C، ویتامین A ، اسیدفولیک، فیبر و لیکوپن، آنتی اکسیدان محافظ در مقابل برخی سرطان هاست.
گل کلم: علیرغم آنکه منع خوب ویتامین C است، سرشار از فوالت و فیبر هم است. گل کلم مملو از ترکیباتی است که 
به خنثی کردن مواد سمی از کبد هم کمک می کند. سیر: دارای فواید گوناگونی برای بدن است. همچنین سیر موجب 
کاهش کلسترول هم می شود.پیاز: سرشار از کروم است، ماده معدنی  که به بدن در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و 
پروتئین کمک می کند. پیاز مملو از فالوونوئیدها، مخصوصاً کورستین است. کورستین یک آنتی اکسیدان قوی است که 

به کاهش بیماری قلبی کمک کرده و از بدن در مقابل بسیاری از سرطان ها محافظت می کند.

فواید سیر و گل کلم در حفظ سالمت کلیه هااین نوشیدنی گیاهی موهای زائد را ریشه کن می کند

نکاتی که در این مطلب به شما توصیه می کنیم کمک تان می کنند 
آهسته آهسته، اما با حرکتی رو به جلو و مصمم، خود واقعی تان را 

بیابید و کمتر خجالتی باشید!
از چیز های ساده شروع کنید: بهداشت فردی و خوب لباس پوشیدن

افراد خجالتی به اندازه  کافی در مورد خودشان اضطراب دارند، حتی 
اگر کسی متوجه جوش روی پیشانی شان یا لکه  روی پیراهن شان 
نشود. شاید فکر کنید این ها که چیزی نیستند و به راحتی می توان 
آن ها را نادیده گرفت، اما خودتان هم تعجب خواهید کرد اگر بدانید 
احساس خوب نسبت به ظاهر خود داشتن، چقدر اعتماد به نفس تان 
را بیشتر خواهد کرد و در تعامالت و ارتباطات خود با دیگران چقدر 

احساس متفاوتی نسبت به خود خواهید داشت.
یک راه غیرمستقیم دیگر برای کاهش اضطراب اجتماعی و رسیدن 
به اعتماد به نفس این است که در زمینه هایی کسب مهارت کنید. 
در اغلب موارد، احساس خجالت ریشه در این دارد که مهارت یا 
توانایی خاصی برای عرضه کردن به دیگران ندارید. داشتن تبحر 
در یک سری از زمینه ها به شما کمک می کند حس ناامنی تان را 

کنار بگذارید و نسبت به خودتان مطمئن تر باشید.
 اگر تمرین کنید که قدرت تحمل و انعطاف پذیری تان بیشتر 
شود، مجهز به یک ابزار ذهنی بسیار قوی خواهید بود که در هر 
شرایطی می توانید موقعیت مناسب خودتان را پیدا کنید. تصحیح 

طرزفکر، دست از وسواس فکری و فاجعه سازی ذهنی برداشتنن 
و سیاه و سفید ندیدن همه چیز به شما این نیرو و امکان را 
می دهد که در شرایط استرس برانگیز و تهدید کننده، دست و 
پای خودتان را گم نکنید.یکی از چیز هایی که باعث می شود 
خجالتی بودن خصوصیتی سخت و عذاب آور به نظر برسد این 
است که آدم های خجالتی معموال تصور می کنند این مشکلی 
است که تنها خودشان با آن دست و پنجه نرم می کنند و برای 
همین اینطور نتیجه گیری می کنند که مشکل اصلی خود آن ها 
هستند. اما واقعیت این است که بیشتر افراد در مراحلی از زندگی 

خود خجالت را تجربه می کنند. 

آقایان خجالتی بخوانند!

آیه روز

و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما 
خزانه  دار آن نیستید. )سوره حجر/ آیه ۲۲(

سخن روز

 افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می دهند. افراد غیر منطقی سعی می کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. 
پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد.  )جرج برنارد شاو(
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کوچک  و  محقر  خانه  افقي:1-  
آمادگي   - مردم  فریاد  و  داد   -
و  بهانه   -  ۲ زراعت  براي  زمین 
سبک  و  اي  نقره  فلز   - وسیله 
زیاد  آنچه   - کننده  سرزنش   -۳
و  بد  چیز  هر   - برقرار 4   - باشد 
اندازه گیري ظرفیت  زشت -واحد 
جوشکاري  مشعل   - الکتریکي 
۵ - خوش قد و قامت - نام قدیم 
شهرکرد-  نفي عربي 6- خون-  
پیدا و آشکار - واحدي براي طول 
7-  بلند مرتبه - زهر کشنده - آزاد 
پادشاه   - چاپلوس   - وارسته 8  و 
از  میوه  کندن   - موسي)ع(  زمان 
سزاوار   - اتمسفر  درخت 9- الیه 
از    -10 برقي  بادبزن   - الیق  و 
حرکت بازایستادن-  قسمتي از گیاه 
-  حیوان وحشي 11 - سطح دست  
-رشته هاي نخي- شب تیره و تار 
1۲-  زانوي در-  شکل و صورت 
- کلمه -کار خراب کن 1۳- ادویه 
هندي - حوض تزئیني - تکاپوي 
بسیار 14 - پراکنده - از شهرهاي 
فرانسوي-   خودروي   -  1۵ ایالم 

چرب زبان-  تخت شاهي
استرالیا  شهرهاي  از  عمودي:1- 

- تغار خمیرگیري-  کلبه -علفي 
در کشتزار ۲-  زبان- انگور خشک 
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درویش - دنبال و عقب 6-  بردش 
معروف است - ناپایدار و فناپذیر- از 
 - بلبل  عدد   - استثنا  7  کلمات 
 8 وطالع  بخت   - سخت  روزگار 
- اثري از خواجه عبدا..  انصاري 9 

- مهیا و فراهم- پاندول - ورم 10 
- کشور هفتاد و دو ملت-  غیبگو 
- آبي که از ذوب برف به وجود مي 
آید 11 - عالمت پیروزي-  خط 
تصدیق   - ولگردي  نابینایان-  
روسي 1۲ - پاک کردن-  قالب - 
سنگ چاقو تیزکني 1۳ - از ماههاي 
سریانی - سرباز ورزیده - آهنگساز 
آلماني قرن نوزدهم 14- از پیامبران 
بني اسرائیل - پرنده شانه به سر- 
از شهرهاي سوماترا 1۵ - ملعون 
واقعه عاشورا - گلبانگ نماز-  از 
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تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 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

۰936899۰722 -۰9157563875

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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 

د و اقساط
نق

یک شرکت بازرگانی جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به 

تعدادی بازاریاب )با روابط 
عمومی باال( دارد. حقوق 
ثابت - پاداش- بیمه - 

هزینه ایاب و ذهاب
تلفن تماس و ارسال رزومه: 

0933۷1۷۷005 

به دو راننده تمام وقت با ماشین دوگانه 
سوز جهت کار درآژانس نیازمندیم.

09151603686

برگ سبز خودروی ام وی ام 530 به شماره پالک
 32  523 د 29 به نام بی بی نرجس معاشری
 به شماره ملی 3۷19590364 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

کارت دانشجویی اینجانب جواد رضائی از 
دانشگاه سما بیرجند با شماره شناسایی 

39000131 و شماره دانشجویی 
910952531 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

برگ سبز موتور سیکلت به شماره پالک
 2۷589 ایران ۷92 به نام علیرضا خشک محمدآباد 

به شماره ملی 5230056002 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل به افراد ذیل 

نیازمند می باشد : 1- راننده قیرپاش 
پایه دو با سابقه کاری 2- راننده تریلی 
مایلر پایه یک با سابقه کاری 3-نگهبان 
4- انباردار 5- کمک سرپرست کارگاه 

با 3 سال سابقه کاری 
09155623441 

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷0000
چلو گوشت                        60000
چلو سلطانی                     54000
چلو برگ                           38000
چلو بختیاری                     33000
اکبر جوجه                       25000
قیمه و قورمه سبزی            26000
ماهی کبابی و سرخ شده     30000 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    1۷000
چلومرغ سرخ شده مخصوص    19000
چلوکباب کوبیده                22000
چلو جوجه کباب                20000
آبگوشت )گوشت گوسفند(       20000
استامبولی )100 درصد گوشت(        16000

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ 100 گرمی  9500 
جوجه کباب 150 گرمی       9000
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             9500
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  8500
چلو قیمه و قورمه سبزی    8500
ماکارونی                              5000 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    6500 
عدس پلو با ماست              4000

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

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

بلوار فرودگاه سه راه صیاد 
شیرازی  ۰۹۱۵۱۶423۷۷ 

 مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی 
مهـدی 

اجاره کامل لوازم قالب بندی و 
داربست بندی، قالب فلزی،جک 

سقفی،لوله بولت و.... جهت 
فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ---- 
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خبر ویژه

حوادث

اخبار کوتاه

نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی شهر سربیشه به شبکه متصل شد

تسنیم-معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: نیروگاه ۷ مگاواتی شهرستان سربیشه به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. دادگر اظهار کرد: در 
راستای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در مناطق کم آب و محروم کشور با به کارگیری نیروهای متخصص بومی، سومین نیروگاه خورشیدی مگاواتی استان  به ظرفیت ۷ مگاوات در سربیشه 

احداث شد. وی افزود: این نیروگاه توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی با هزینه ای بالغ بر 6.5 میلیون یورو در زمینی به مساحت 14 هکتار ودر مدت  6 ماه احداث شده است.

 مرغهای سبز خراسان جنوبی
در سفره مشهدی ها

صداوسیما- 99 تن مرغ بدون آنتی بیوتیک تولیدی 
خراسان جنوبی به استانهای همجوار و عمدتا به خراسان 
رضوی ارسال شد. مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در  
4 ماه گذشته با نظارت های بهداشتی دامپزشکی 89 
هزار و 200 قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان 
تولید شد که از این تعداد 22 هزار و ۷00 قطعه در 
داخل استان مصرف و 66 هزار و 500 قطعه به بازار 
استانهای همجوار عرضه شد. اصغرزاده افزود: در این 
مدت 133 تن و 800 کیلوگرم مرغ بدون آنتی بیوتیک 
با نظارت دامپزشکی در خراسان جنوبی تولید شد.وی 
گفت: در این مدت عمده مرغ سبز تولید شده در استان، 

به خراسان رضوی ارسال شد.

هیئت های ورزشی  
دارای برنامه هستند

ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان گفت: اکنون همه 
هیات های ورزشی استانی برنامه دار شده اند و دارای 
تقویم و برنامه ویژه خود هستند. سرپرست در مجمع 
عمومی انتخاب رئیس هیات ورزش های همگانی 
افزود: جنس برنامه عملیاتی ما آکادمیک نیست و 
فوق العاده اجرایی است که به تفکیک 11 شهرستان 
استان تعریف و راهکارها در برنامه راهبردی نوشته 
شده است.سرپرست افزود: 184 میلیون تومان اعتبار 
 139۷ سال  در  همگانی  ورزش  استانی  هیات  به 
اختصاص دادیم و ساز و کار توزیع اعتبارات به این 
شکل بوده که بخش عمده ای از اعتبارات را بین 
دبیر  کردیم.  توزیع  شهرستانی  ورزشی  هیات های 
فدراسیون ورزش های همگانی گفت: وقتی سالمتی، 
شادابی و نشاط در جامعه تولید و همه گیر شود، پرچم 
ما باال و مدال ما کسب شده است.دهقان گفت: از 
و  می کنیم  تشکر  رسانه های   مطالبه گری  روحیه 
امیدواریم همین روحیه حفظ شده و همیشه از مسئول 
هیات همگانی بخواهید که در روند کار به رسانه ها 
ورزش های  هیات  مسئول  گفت:  دهد.وی  گزارش 
همگانی با استفاده از همه ظرفیت ها با نگاه استانی 
همه شهرستان ها را لحاظ کند چون ممکن است یک 
استعداد در دورترین شهرستان باشد که بتواند کار ملی 
انجام دهد. در این نشست با حضور دبیر فدراسیون 
ورزش های همگانی کاظم چراغ بیرجندی با کسب 
10 رای از مجموع 16 رای برای  چهار سال به عنوان 
رئیس هیات ورزش های همگانی استان  انتخاب شد.

 واژگونی تریلر حامل هیدروکربن
 در محور سربیشه - بیرجند

تریلر حامل هیدروکربن در محور سربیشه - بیرجند 
واژگون شد و نیرو های شرکت نفت استان سوخت 
این تریلر را تخلیه کردند. این تریلر ساعت 11 روز 
گذشته در کیلومتر 8 محور سربیشه - بیرجند مقابل 
کارخانه اکسید منیزیم سربیشه به علت بی توجهی 
راننده به جلو در اثر خستگی و خواب آلودگی واژگون 
شد که نیروهای شرکت نفت استان سوخت این تریلر 
را تخلیه کرده اند. راننده این تریلر در سالمت به سر 
می برد. سرهنگ رضایی افزود: محور سربیشه - 

بیرجند باز و تردد خودروها برقرار است.

سرپل شبکه های ضد انقالب
 در بیرجند دستگیر شد

 اداره کل اطالعات استان اعالم کرد: سرپل مرتبط 
تشدید  راستای  در  که  ضدانقالب  شبکه های  با 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران در استان های 
البرز و خراسان جنوبی فعالیت می کرد روز گذشته 
با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج(  در بیرجند 
دستگیر شد. براساس اطالعات اولیه وی از عناصر 

شاخص یکی از فرق ضاله است.

پیگیری امام جمعه بیرجند از آخرین 
وضع سالمت حجاج خراسان جنوبی

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در تماس  تلفنی 
با مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی، در جریان آخرین 
وضع سالمت و روند برنامه های مربوط به حجاج 
استان قرار گرفت.  آیت ا...عبادی در تماس تلفنی با 
ابوالفضل نوفرستی مدیر حج و زیارت استان با تبریک 
قرارگرفتن در آستانه دهه والیت و امامت، جویای 
خراسان  حجاج  وضع  آخرین  همچنین  و  سالمت 
جنوبی و اقدامات انجام شده برای زائران شدامام جمعه 
بیرجند در ادامه با اشاره به اینکه از یکایک زائران 
خراسان جنوبی در سرزمین وحی التماس دعا داریم، 
بیان کرد: عرض تسلیت اینجانب را به خانواده گرامی 
زائر هم استانی)طبسی( که در آنجا به رحمت خدا، 
رفته اند را برسانید. نوفرستی، مدیر حج و زیارت در 
این گفتگوی تلفنی اظهار کرد: امسال از استان 2500 
نفر عازم سرزمین وحی شده اند که همه آنها مدینه 
قبل بوده اند، یعنی ابتدا در مدینه و سپس عازم مکه 
شده اند. وی افزود: در زمان حاضر  تمام کاروان های 
خراسان جنوبی در مکه حضور داشته و در صحت و 
سالمتی کامل به سر می برند. به گفته وی امسال 
یک نفر از زائران خانم کاروان طبس به دلیل سکته 
قلبی به رحمت ایزدی پیوست که با رضایت همسر و 
فرزند ایشان، به خاک سپرده شد. نوفرستی ادامه داد: 
همچنین بر روی یکی دیگر از زائران، عمل قلب باز 
انجام گرفته است که حال عمومی  وی خوب و تا چند 
روز آینده به باقی اعمال خود خواهند پرداخت. وی 
عنوان کرد: بقیه زوار خراسان جنوبی بدون هیچگونه 

مشکلی در سالمتی کامل هستند.

*دانش آموزان جهادگر شهرستان گرم طبس، شبانه 
مدارس این شهرستان را بازسازی می کنند.

*به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قاچاقچی 
سیگار در شهرستان قاین به پرداخت 636 میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم شد.
*نمایشگاه کاریکاتور با هدف معرفی بیشتر جنایات 

انگلیس در بیرجند افتتاح شد.
*عامل قاچاق کاال در شهرستان طبس به پرداخت 23 

میلیون ریال محکوم شد.
*رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرایان از 
مشارکت 80درصدی جمعیت باالی 30 سال شهرستان 
در طرح کنترل فشار خون خبر داد و گفت: دو هزار و 
219 بیمار مبتال به فشار خون در شهرستان داریم.

تیر  *مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
امسال 86 میلیون و 338 هزار و 483 سهم به ارزش 

398 میلیارد ریال در تاالر بورس استان داد و ستد شد.
مسابقات شطرنج جام تابستان در آیسک با شرکت 15 
نفر و با داوری رئیس هیات شطرنج آیسک در ۷ دور به 

روش سوئیسی پایان یافت.
*80 نفر از بسیجیان، در دوره توانمندسازی مدرسان 

قرآنی طرح صراط ، آموزشهای الزم را فرا می گیرند.

هشدار درباره ارسال پیامک  
با محتوای سبد حمایتی 

ایرنا - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با 
بسته  پیامک  ارسال  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  صدور 
 حمایتی مبلغ 245 هزار تومان و دریافت در لینک
“sabadmelat.com” به هم استانی های محترم از 
سوی مجاری ناشناس و غیررسمی می باشد بدینوسیله 
اعالم می دارد لینک مزبور جعلی بوده و براساس استعالم 
اخذ شده از معاونت رفاه وزارت متبوع هیچ ارتباطی به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد. این اطالعیه 
می افزاید: هم استانی های محترم ضمن عدم توجه 
به این پیامک ها، از اعالم هرگونه اطالعات شخصی 
و بانکی خود جدا خودداری کنند.ضمنا اعالم می دارد 
همه اطالع رسانی ها در حوزه کاری وزارت متبوع،فقط 
از مجاری رسمی اطالع رسانی کشور و پرتال اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صورت می پذیرد.

نصب 4 دوربین نظارت تصویری
 کنترل ترافیک در بیرجند

کنترل  تصویری  نظارت  دوربین  مقدم- 4  دادرس 
ترافیک در چهارراه پاسدارن بیرجند از سوی شهرداری 
و  اطالعات  فناوری  شد.مدیر  اندازی  راه  و  نصب 
ارتباطات شهرداری بیرجند گفت: با هدف کنترل وضع 
ترافیک معابر و تقاطع های پرتردد شهر 4 دوربین 
نظارت تصویری در چهارراه پاسداران تقاطع تامین 
اجتماعی نصب شد.قلی نژاد با بیان اینکه برای نصب 
این دوربینها ۷0 میلیون تومان هزینه شده است، افزود: 
پیش از این سه دستگاه دوربین نظارت تصویری در 
تقاطع های مهم شهر از جمله میدان آزادی، میدان 
قدس و چهارراه جوادیه  با ارزش 100 میلیون تومان 
نصب شده بود. وی  افزود:  نصب دوربین در شهر باعث 
باال رفتن امنیت شده و در زمینه نظارتی و کنترلی سبب 

ارتقاء فرهنگ ترافیکی می شود.

 خراسان جنوبی پایلوت اجرای
 طرح معادن کوچک مقیاس

صداوسیما- خراسان جنوبی با ارائه طرح الگویی معادن 
غیرفعال، پایلوت اجرای طرح  احیاء ،فعال سازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس شد. معاون امور معادن و 
اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گفت: در همایش احیاء، فعال سازی و توسعه معادن 
کشور که هفته گذشته در تهران برگزار شد، خراسان 
جنوبی با ارائه طرح الگویی معادن غیرفعال، به عنوان 
پایلوت اجرای طرح مشخص شد.ساالری با اشاره به 
تهیه طرح الگویی معادن غیرفعال از سال 96 در استان 
و ارائه آن در این همایش، افزود: در طرح الگویی معادن 
وضع فعلی معادن، علل غیرفعال شدن و رکود، اشتغال، 
وضعیت بازار، مشکالت صادرات، مشکالت عدم توان 
تولید  و سایر مشکالت مربوط به غیرفعال بودن معادن 
احصا شده است.وی با اشاره به شناسایی 200 معدن 
غیرفعال در استان، گفت: امکان برگشت تمام این 
معادن به چرخه تولید وجود ندارد اما در راستای اجرای 
طرح احیاء معادن کوچک مقیاس سعی شده مشکالت 
تعدادی از این معادن بررسی و مرتفع شود و معادن به 

چرخه تولید برسند.

گروه خبر-استاندار با بیان اینکه باید مدیریت واحد در 
مرزها نهادینه شود، گفت: ماموریت ویژه ای به معاونت 
عمرانی مبنی بر طرح جامع ساماندهی ماهیرود دادیم 
که به زودی مطالعات آن تمام می شود.معتمدیان در 
شورای ساماندهی مبادالت مرزی خراسان جنوبی 
که با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار 
شد، با تاکید براینکه مرز ماهیرود امن ترین مرز شرق 
کشور است، گفت: حضور مردم در این منطقه تامین 
امنیت را به همراه داشته است.وی با اشاره به اینکه 
زیرساخت های گمرک تحولی جدی در مرزهای استان  
ایجاد کرده است، افزود: با تمامی سرکنسولگری ها 
و  فعالیت  و  گرفتیم  ارتباط  افغانستان  کشور  در 
توانمندی های خراسان جنوبی را به آنها معرفی کردیم.

استاندار با تاکید براینکه  باید ما به اقلیم کردستان و 
کشور افغانستان توسعه صادرات داشته باشیم، گفت: 
توسعه  برای  ویژه  کمیته  رئیس جمهور  دستور  با 
صادرات به افغانستان تشکیل شده است که امیدواریم 
به زودی با اختیاراتی که به استانداران داده می شود، 
تحولی در صادرات و واردات را شاهد باشیم  معتمدیان 
با بیان اینکه با قرارداد چینی ها در چابهار موجب شد 
تا مرزماهیرود را به عنوان مکمل معرفی کند، تصریح 
کرد:  نگاه استانی و شهرستانی به نگاه ملی و بین 
المللی تغییر کردیم و در 5 سال آینده کشورهای چین 
و هند اقتصاد اول و دوم جهان را به دست خواهند 
گرفت و شرق کشور ایران و نام خراسان جنوبی نیز 
باشد. داشته  موضوع  این  به  نسبت  سهمی  باید 

اوضاع اقتصادی رو به بهبود است
معاون پارلمانی رئیس جمهور  هم با تأکید بر اینکه 
اوضاع  سال  پایان  تا  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
اقتصادی رو به بهبود خواهد بود، گفت: علی رغم 
سختی ها شاهد ثبات روز افزون اقتصادی هستیم.

وی اظهار کرد: خراسان جنوبی در مسیر شتاب 
توسعه قرار دارد و از این جهت آینده خوبی را برای 

استان پیش بینی می کنیم.

استفاده از ظرفیت مرز در دستور کار دولت
معاون رئیس جمهوری در امور مجلس روز شنبه 

گفت:  ماهیرودسربیشه  مرز  از  بازدید  حاشیه  در 
دولت استفاده از ظرفیت مرز و رونق بازارچه های 
مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را به 
در  اقتصادی  بخش  از سیاست های  یکی  عنوان 
دستور کار خود دارد. حسینعلی امیری افزود: مقام 
نامگذاری  تولید  رونق  را   امسال  رهبری  معظم 
کرده اند لذا در شرایط تحریم، رونق اقتصادی از 

سیاست های راهبردی دولت است.وی بیان کرد: 
رئیس جمهوری نیز تاکید دارند اعضای دولت به 
استان ها سفر کرده با مردم گفت و گو داشته باشند 
و مشکالت را از نزدیک ببینند، بشنوند و با اقشار 
گوناگون مردم مالقات کنند و سیاست های عمومی 
دولت را در استان ها پیگیری کنند.معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری اظهار کرد: امروز با همین نگاه در 
خراسان جنوبی هستیم روز گذشته نیز برنامه هایی 
در جاهای دیگر استان داشتیم.وی با بیان اینکه 
ظرفیت های خوبی در مرز وجود دارد گفت: از نظر 
دولت داشتن مرز امتیاز و فرصت است اما چگونگی 
و نحوه استفاده از آن طبق برنامه ریزی هایی که باید 
انجام شود، خیلی تعیین کننده است.امیری افزود: 
امروز با حضور نماینده مردم در مجلس، استاندار، 
معاونان و مسئوالن خراسان جنوبی از مرز ماهیرود 
بازدید و ظرفیت ها را از نزدیک مشاهده کردیم.وی 
گفت: همچنین نشستی با دستگاه ها و بخش های 
و مشکالت مطرح  برگزار  مرز  با  مرتبط  اجرایی 

اینگونه است هر  اظهارکرد: معموال  می شود.وی 
کدام از اعضای دولت گزارشی از سفرهای استانی 
را در جلسه هیات دولت تشریح کنند و جایی که 
نیاز به دستور رئیس جمهوری یا معاون اول ایشان 
باشد پیگیری می شود و بخش هایی که مربوط به 
قوه مجریه، دستگاه های اجرایی و سایر است نیز 
داد:  ادامه  می دهند.وی  قرار  پیگیری  دستور  در 

گزارش سفر به خراسان جنوبی را در جلسه هیات 
دولت تشریح خواهیم کرد که بخش اصلی گزارش 
این سفر در ارتباط با بازارچه ماهیرود، ظرفیت ها، 
بود. مقامات محلی خواهد  پیشنهادات  و  شرایط 

 ۴۰ درصد صادرات ایران به افغانستان
 از مرز ماهیرود انجام می شود

رئیس منطقه ویژه اقتصادی نیز در بازدید معاون 
و  ماهیرود  پایانه مرزی  بازارچه،  از  رئیس جمهور 
سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی گفت: عمدتا 
ترانزیت به سایر کشورها انجام می شود و 40 درصد 
صادرات ایران به افغانستان از مرز ماهیرود انجام 
مرز  در  کامیون  اکنون600  افزود:   وی  می شود. 
ماهیرود رفت و آمد می کنند و اگر پایانه مرزی 24 
ساعته شود این ظرفیت به 2 هزار کامیون می رسد. 
ویژه  منطقه  زیرساخت های  گفت:  صفدری زاده 
نیازمند توجه ویژه است و راه این سایت باید دوبانده 
شود تا تسهیل در روند مبادالت  انجام گیرد و با 

انجام زیرساخت ها مرز پرسود شود.

رفع مشکل آب روستاها
 ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   25 گفت:  هم 
شود.  رفع  استان  روستاهای  در  آب  مشکل  که 

افضلی با بیان اینکه توریست درمانی در منطقه 
با تکمیل زیرساخت ها می تواند فعال شود تصریح 
نیازمند  نیز  مرز  زیرساخت های  تکمیل  کرد: 
اعتبارات ویژه ای است و برای تسهیل در صادرات 
انجام  سربیشه  به  ماهیرود  مسیر  دوم  باند  باید 
اظهار   این جلسه  در  نیز  فرماندار سربیشه  شود. 
بازارچه  این است که عواید  کرد: خواسته مردم 
تصادفات  بیشتر  اما  آنها شود  نصیب  نیز  مرزی 
استان  و  شهرستان  مردم  نصیب  گردوخاک  و 
می شود. محمدی گفت: این موضوع گالیه مندی 
مردم را به دنبال دارد اما امنیت روانی در استان 
مثال زدنی است و قابل قیاس با دیگر استان ها 
نیست و باید زیرساخت های الزم در استان برای 

سرمایه گذاری فراهم شود.

عواید فروش سوخت عید قربان به 
حساب مرزنشینان واریز می شود

مدیر کل صنعت معدن وتجارت هم  در جریان 

این بازدید با بیان اینکه خراسان جنوبی پنج درصد 
سهم معدن کشور را دارد و عمده مواد معدنی نیز 
طال، مس، سنگ های ترانزیت، بنتونیت، سنگ 
آهن، بازالت، سیلیس و پتاس است، افزود: شرکت 
ایدرو در چهار طرح صنعتی به مبلغ 800 میلیارد 
تومان و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز در اجرای 
تومان  میلیارد  به مبلغ 200  چهار طرح صنعتی 
اینکه  بیان  با  وی  است.  کرده  سرمایه گذاری 
لیتر سوخت  تاکنون 2۷ میلیون  از بهمن   9۷ 
فروش و سود آن به حساب مرزنشینان واریز شده 
است،  گفت: نوبت بعدی عواید فروش سوخت 
عید قربان به حساب مرزنشینان واریز خواهد شد.

کمبود نیرو در مرز ماهیرود
با  هم  خراسان جنوبی  گمرکات  مدیرکل  خاشی 
زیاد  دلیل ظرفیت   به  ماهیرود  مرز  اینکه  بیان 
اهم  به  دارد،  توسعه صادرات  در  باالیی  جایگاه 
مشکالت موجود در  این مرز اشاره و بیان  کرد: 
کمبود نیرو در مرز ماهیرود از مشکالتی است که 
باید پیگیری شود. وی با گالیه از بر زمین ماندن 
موضوع شبانه روزی شدن مرز ماهیرود طی چند 
سال اخیر، بیان  کرد: شرایط مرز ماهیرود توجه 
ویژه می خواهد و درخواست می شود دولت اجازه 
این  برای  بومی  انسانی  نیروی  نفر   100 جذب 

منطقه را صادر کند. 

باز دید معاون رئیس جمهور ازمجتمع 
تولیدی کاشی فرزاد شهرستان بیرجند 

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در بازدید 
از صنایع کاشی فرزاد، با بیان اینکه رونق فعالیت 
های تولیدی از تاکیدات ریاست محترم جمهور 
است، گفت: دولت در حال تالش برای افزایش 
باشد.  می  استان  این  در  توسعه  های  شاخص 
مجموعه  از  فرزاد  کاشی  صنایع  افزود:  امیری 
های صنعتی توانمند خراسان جنوبی می باشد که 
باعث اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افراد زیادی 
شده است. مشروح خبر بازدید از مجتمع کاشی 

فرزاد در شماره آتی روزنامه منتشر خواهد شد.

 پذیرش 2000 کامیون به شرط شبانه روزی شدن مرز
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هنوز اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  خبر-نماینده   گروه 
نتوانسته ایم برای فرزندان خود مواضع و حقایق 
مواضع  این  تبیین  گفت:  کنیم،  تبیین  را  انقالب 
باارزش ترین کار برای تبلیغ انقالب است.حجت 
االسالم عبادی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی 
شورای  عمر  کرد:  اظهار  استان  اسالمی  تبلیغات 
هماهنگی تبلیغات اسالمی همزمان با عمر انقالب 
بوده و همواره در مراسم  پیش بینی شده و غیرپیش 
بینی شده نقش خود را در این چهل سال نشان 
داده است.عبادی با اشاره به اینکه دشمن با تبلیغات 
خود ایران را به عنوان تروریست معرفی می کند و 
ما نتوانسته به دنیا بفهمانیم تعدی و تجاوز و حق 
کشی در دین ما نیست، گفت: کسانی که در کشور 

ربا و حقوق های نجومی  اختالس، کم فروشی، 
دریافت می کنند ربطی به اسالم و انقالب ندارند.

عده ای شورای هماهنگی تبلیغات
 را منحصر به ۲۲ بهمن می دانند 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  هم در 
این دیدار ظهار کرد: زمینه سازی حضور مردمی در 
مناسبت های خاص وظیفه اصلی شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی است اما مردم همیشه صاحب قدم 
و حماسه آفرین بوده اند. حجت  االسالم مالیی با بیان 
اینکه توطئه های زیادی اعم از فتنه 88 با همین 
حضورها خنثی و مردم نگذاشتند عده ای سودجو 
بر آنها موج سواری کنند افزود: شورای هماهنگی 

تبلیغات  اسالمی سال 1359 به دستور امام خمینی 
)ره( تاسیس شد و امروز 40 نهاد و سازمان مردم نهاد 

در این زمینه فعال هستند. 
سالحی  هر  از  تبلیغات  سالح  کرد:  بیان  وی 
مقام معظم رهبری  امروز سخن  و  است  برنده تر 

که شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از کهن ترین 
و پرسابقه ترین نهادهای جمهوری اسالمی است 
سندی از خدمت به نظام و انقالب است. مالیی 
مجلس  و  وزیران  هیئت  مصوب  براساس  گفت: 
و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  اسالمی  شورای 

نظام  مذهبی  و  انقالبی  ملی،  مراسم  مدیریت 
برعهده این شورا است اما عده ای شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی را منحصر به 22 بهمن می دانند 
در حالی که در طول سال و برنامه های گوناگون 
ملی و مذهبی فعال است. وی بیان کرد: مراسم  
بشر  حقوق  افشای  هفته  خرداد،  و 15  ثابت 14 
 1۷ و  هشتم  شهدای  داشت  گرامی  آمریکایی، 
تیر، راهپیمایی 13 آبان، روز قدس، 9 دی و دهه 
فجر را از مهمترین مناسبت های برنامه ریزی شده 
برای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و مراسم 
و راهپیمایی های پیش بینی نشده نیز ساالنه مانند 
حمایت از سپاه پاسداران انقالب  اسالمی در این 

شورا مدیریت و برنامه ریزی می شود.

مواضع و حقایق انقالب باارزش ترین کار برای تبلیغ است
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در آستانه 16 مراد، سالروز تأسیس جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مرکز قائن روز گذشته 
آموزش  توسعه  و  ریزی  برنامه  مدیرکل  با حضور 
جهاددانشگاهی، رییس جهاددانشگاهی استان ، نماینده 
مردم قائن در مجلس، فرماندار ، رییس شورای عالی 
استان، شهردار   و سایر مسئوالن شهرستانی افتتاح 

شد.

گام مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه گیاهان دارویی 

اشاره  با  مجلس  در  قائن  مردم  نمیانده  فالحتی، 
احداث  پیگیر  که  است  سال  چندین  اینکه  به 
جهاددانشگاهی در این شهرستان هستیم، گفت: 
در  که  توانمندی  دانشگاه های  وجود  با  امروز 
شهرستان قائن وجود دارد، ضرورت جهاددانشگاهی 
بیش از همیشه احساس می شود. وی با بیان اینکه 
را  استان  های  مزیت  می تواند  جهاددانشگاهی 
به عرصه عمل وارد کند، تصریح کرد: باید برای 
موفقیت در کشاورزی به سمت کشت های جایگزین 
در شرایط خشکسالی حرکت کنیم.وی بیان کرد: 
انتطار داریم جهاددانشگاهی با ایجاد این مراکز در 
ارائه  با  زرشک  و  زعفران  مانند  راهبردی  مباحث 

روش های علمی گرهی از کار کشاورزان و بهره 
برداران باز کند.

دانشگاه ها و صنعت  هم گام
 با جهاد دانشگاهی پیش روند

قدمت  به  اشاره  با  نیز  قاین  فرماندار  کریمی، 
دانشگاه ها، اظهار کرد: دانشگاه ها با هدف کمک 
افزود:  ایجاد شده اند.وی  دنیا  در  پایدار  توسعه  به 
دانشگاه باید در کنار تمام حوزه های تولیدی قرار 
گیرد تا به مطلوب ترین شکل موجود از آن بهره 
گیری شود.فرماندار قاین افزود: مساله اشتغال از 
بیان  با  است.کریمی  جنوبی  خراسان  معضالت 
درصد  قاین 15.1  بیکاری شهرستان  نرخ  اینکه 
است، تصریح کرد: به علت خشکسالی در حوزه 
دامداری و کشاورزی با محدودیت روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای اقتصاد 
در حوزه دیجیتال است، بیان کرد: قاین در حوزه 
محصوالت  راهبردی از جمله زرشک و زعفران 
جایگاه خوبی در کشور دارد که باید حمایت شود.

به پیشرفت حوزه صنعت  اشاره  با  فرماندار قاین 
فعالیت های  انجام  نیازمند  افزود:  این شهرستان، 
دانش بنیان در کنار کشاورزی و صنعت هستیم.

کریمی بیان کرد: جهاددانشگاهی با نوآوری، ابتکار 
و خالقیت توانسته در حوزه صنعت و کشاورزی 
اقدامات شایسته ای  راستا  این  در  و  برداشته  گام 

انجام داده است.
وی با بیان اینکه انتظار داریم دانشگاه ها و صنعت  هم 
گام با جهاد دانشگاهی پیش روند، خاطرنشان کرد: 

امیدوادیم بتوانیم در حوزه مهارت آموزی و آگاهی 
رسانی در کنار جهاددانشگاهی فعالیت کرده و شاهد 

تحوالت عظیم باشیم.
صادقی، رییس جهاددانشگاهی استان نیز اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری بر اهمیت کار جهاددانشگاهی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  افزود:در  کرده اند.وی  تاکید 
رهبری، مخاطب اصلی جوانان هستند و خرسندیم  که 

اعالم کنیم  91 درصد همکاران در جهاددانشگاهی 
استان را نیروهای جوان تشکیل می دهند. وی  تصریح 
کرد: با مطالعه این بیانیه متوجه می شویم که نهاد 
انقالبی جهاددانشگاهی از همان ابتدا با همین روش ها 
پیش رفته است.وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه 
جهاددانشگاهی  در  کشور  تخصصی  آموزش های 

فعالیت دارد، افزود: در این نهاد هیچ پژوهشی را انجام 
نمی دهیم که به خدمات و یا محصول ختم نشود.
صادقی از نیروی انسانی خراسان جنوبی به عنوان 
یک مزیت نام برد و ادامه داد: امیدواریم با بهره گیری 
از این نیروی انسانی آن گونه که شایسته است به 
اهداف خود برسیم.وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی  
سیستمی یکپارچه و توانمند در سطح ملی است که نیاز 

به حمایت مسئوالن دارد.
ابراهیمی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی  استان هم 
در این مراسم گفت: مرکز آموزش های تخصصی 
کوتاه مدت شهرستان قائن در آستانه سالروز تاسیس 
جهاددانشگاهی افتتاح شد.وی ادامه داد: این مرکز 
مدت  کوتاه  آموزش های تخصصی  مرکز  سومین 
استان بوده که در فضایی به میزان حدود 500 مترمربع 

به بهره برداری رسید.

 فعالیت های ارزنده  جهاددانشگاهی
 در حوزه پژوهش و آموزش 

کالنتری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش 
جهاددانشگاهی  نیزاظهار کرد: جهاددانشگاهی در 
طول حیات خود فعالیت های ارزنده ای را در حوزه 
پژوهش و آموزش انجام داده است.وی با بیان اینکه 
ایجاد قطب های علم و فناوری و ایجاد پژوهشکده ها از 
فعالیت های این نهاد بوده است، افزود: از کل اعتبارات 
مصرفی جهاددانشگاهی در سال فقط 15 تا  20درصد 
دولتی بوئده و 80 درصد از محل درآمدهای این نهاد 
است.وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی این نهاد، 
افزود: رونق تولید جز با توسعه سرمایه انسانی مولد و 

خالق امکان پذیر نیست.

افتتاح واحد جهاد دانشگاهی مرکز قاین

می
مقا

س:  
عک

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد -  جشن تولد -  ولیمه -  فارغ التحصیلی 

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: ۰۵6322۱849۰ - ۰9۱۵2۱74998
ظرفیت ۵۰۰ نفر   ***  تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری

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

  شهـرام  مداحـی 364۷  363  091۵
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پــارک بــانــوان

گفت:  بیرجند  شهردار 
شهری  مدیریت  حوزه 
زنان  جایگاه  به  توجه  با 

شهرداری،  برنامه های  در 
امن  فضایی  در  فعالیت 
تفریح و  برای  سالم  و 
فرهنگی،  فعالیت های 
هنری را برای بانوان مورد 
توجه ویژه قرار داده است.

مدیریت  گزارش  به 
بین  امور  و  ارتباطات 
المللی شهرداری بیرجند؛ 
علی  محمد  مهندس 
پارک  افزود:  جاوید 
بیرجند  بانوان 
هدف  با 

تحرک  و  جسم  تقویت 
تفریح  بانوان،  بیشتر 
از  دور  به  فضایی  در 

محیطی،  استرس های 
و  شادی  روحیه  تقویت 
شادابی  بانوان،  در  نشاط 
و تخلیه انرژی در محیطی 
امن همراه با آرامش خاطر 
و به دور از نگاه نامحرمان 
و کاهش هیجانات جسمی 
می کند.  فعالیت  روحی  و 
رعایت  کرد:  بیان  وی 
امنیت اجتماعی، محصور 
نبودن  مشرف  بودن، 
اطراف  ساختمان های 
پارک از ویژگی های اصلی 
پارک بانوان بیرجند است 
دارای  مجموعه  این  و 
برای  ورزشی  فضاهای 
ورزش هایی  انجام 

تنیس،  والیبال،  همچون 
پیست  پنگ،  پینگ 
و  سواری  دوچرخه 

برخوردار  همچنین 
کودکان،  بازی  از  زمین 
گفتگو، نمازخانه،  آالچیق 

سرویس  چشمه  سه 

دیگر  و  بهداشتی 
می  خدماتی  فضاهای 
زن  نگهبان  باشد و وجود 
های  ویژگی  دیگر  از  نیز 
است. پارک  این  مطلوب 
بیرجند  شهردار  گفته  به 
 87 سال  در  پارک  این 
غنی سازی  هدف  با 
این  بانوان  فراغت  اوقات 
که  گردیده  احداث  شهر 
محیطی شاد و با طراوت  
نموده  ایجاد  بانوان  برای 
اشاره  با  جاوید  است. 
متر   1143 مساحت  به 
مربعی زمین های ورزشی 
این پارک ادامه داد: فضای 
ایجاد شده در پارک بانوان 
بیرجند گامی موثر جهت 
فراغت  اوقات  غنی سازی 

و  بود  خواهد  قشر  این 

کالس های  برگزاری 
ایروبیک، یوگا و اردوهای 
این  در  دختران  مدارس 
مهم  برنامه های  از  مکان 
این  در  شهری  مدیریت 
افزود:  وی  است.  پارک 
پارک  احداث  عملیات 
به  زمینی  در  بانوان 
مساحت 24 هزار و 500 
برای  و  انجام  مترمربع 
با  بیشتر  خاطر  امنیت 
استفاده از دیوارهای بتنی 
پیش ساخته در ارتفاع 3 
است. شده  محصور  متر 
به گفته شهردار بیرجند، 
یکی  پارک  این  ساخت 
بانوان  شهر  نیازهای  از 
برای  گامی  و  بیرجند 
های  فعالیت  رشد 

بهره مندی  و  زنان 

خدمات  از  آنان  بیشتر 
به  اینک  و  بوده  شهری 
مساعد،  شرایط  دلیل 
زیاد  استقبال  مورد 
است. گرفته  قرار  بانوان 

کرد:  نشان  خاطر  جاوید 
برخی از فضاهای ورزشی 
در پارک بانوان پیش بینی 
وسعت  یا  و  است  نشده 
کمی دارد لذا مقرر گردید 
پارک،  فعلی  فضای  به 
متراژ 10500 متر مربع در 
قالب توسعه فضای سبز و 
فضای نشستن، زمین های 
 ورزشی فوتسال، هندبال ،

احداث  و  بسکتبال 
اضافه  بهداشتی  سرویس 
شدن  اضافه  با  که  گردد 
کل  مساحت  متراژ،  این 
پارک بانوان به 3.5 هکتار 
افزایش پیدا می کند. وی 
مورد  اعتبار  کرد:  تصریح 
موضوع  این  جهت  نیاز 
و  شده  داده  اختصاص 
تا  شود  می  بینی  پیش 
پایان سال جاری اقدامات 
یابد. پایان  آن  اجرایی 

پارک بانوان بالغ بر 10 هزار مترمربع
 توسعه می یابد

مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل

 شهرداری
 بیرجند

 دکتر امیری: در این کارگاه افرادی که می توانستند برای خانواده هایشان زحمت باشند ، اکنون نه تنها زحمت نیستند بلکه فرصت و نعمت هستند

تولیدی  حمایتی  کارگاه  محمودآبادی- 
دستان پر توان با توجه به نوع کار و نوع 
نیروی کاری خود یک نمونه کشوری است.

بعدازظهر جمعه گذشته معاون پارلمانی 
استاندار  دعوت  به  که  جمهور  رئیس 
خراسان جنوبی سفری دو روزه به استان 
داشت از کارگاه حمایتی تولیدی دستان 
پرتوان که زیر مجموعه موسسه ی خیریه 
حضرت رسول ا... )ص( است بازدید کرد. 
به  خطاب  امیری  حسینعلی  دکتر 
همچنین  و  استان  بهزیستی  مسئوالن 
مدیر و کارکنان کارگاه حمایتی تولیدی 
در  را  مرکز  این  فعالیت  پرتوان  دستان 
نوع خود بی نظیر توصیف کرد و گفت: 
از  من  و  است  ارزشمند  بسیار  کار  نوع 
این  کنندگان   اداره  و  اندرکاران  دست 
کارگاه و بهزیستی استان تشکر می کنم.

اعتماد به کار معلوالن
اعتماد  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
 به معلوالن را یکی دیگر از ویژگی های 

رسول   حضرت  خیریه  موسسه  خوب 
به  اعتماد  گفت:  و  دانست  )ص(  ا... 
 معلوالن را در جامعه کمرنگ می بینیم،

که  افرادی  ندارند  باور  هنوز  ها  خیلی 
توانمندی  هستند،  معلولیت  دارای 
باشند. داشته  خوبی  این  به  هایی 

به خراسان  وی درباره هدف سفر خود 
جنوبی گفت: تاکید رئیس جمهور این 
ها  استان  در  دولت  اعضای  که  است 
حضور پیدا کنند، در مناطق مختلف با 
مردم  مشکالت  و  کنند  صحبت  مردم 
را از نزدیک ببینند، در این سفرها نیز 
کنند،  پیگیری  را  دولت  های  سیاست 
استان  در  که  مشکالتی  همچنین 
اعضای  است  نیاز  که  دارد  وجود  ها 
خوبی  به  شوند  مطع  آن  از  دولت 
تبیین شود. راهکار های الزم  و  مطرح 

وی نوع تولید در این مرکز را که همه در 
جهت حفظ محیط زیست انجام می گیرد 
از  را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی 
مشکالت امروز جهان و کشور ما مشکالت 

زیست محیطی است و این کارگاه با این 
ویژگی و البته تولید محصوالت بومی و 
سنتی خود کار ویژه ای را انجام می دهد.

معلوالنی
 که نعمت خانواده ها هستند

وی مهمترین بخش بازدیدش را مربوط 
کارگاه  این  در  که  افرادی  با  دیدار  به 
تاکید  و  دانست  بودند  کار  به  مشغول 
کرد: معلوالن کم توان ذهنی و جسمی 
افرادی هستند که نگاه جامعه به آنها به 
عنوان یک سربار است ، در این کارگاه 
خانواده  برای  توانستند  می  که  افرادی 
، اکنون نه تنها  باشند  هایشان زحمت 
نعمت  و  فرصت  بلکه  نیستند  زحمت 
این  داد: در  ادامه  امیری  هستند. دکتر 
جا آنچه انسان می تواند به خوبی به آن 
انسان  ذاتی  کرامت  موضوع  کند  توجه 
جوامع  از  خیلی  در  متاسفانه  که  است 
مغفول مانده است، اما در این مرکز به 

نحوی عمل شده است که ارزش آن را با 
معیار های مادی هم نمی توان سنجید.
وی با اشاره به افرادی که در این کارگاه به 
کار گرفته شده اند، تاکید کرد: با توجه به 
توانمندی هایی که در این افراد شناخته 
شده و آموزش هایی که به آنها داده شده 
است ما نیز تالش می کنیم کمک های 
الزم را در حد توان به این مرکز ارائه دهیم.
وی یک سری از مشکالت موسسه برای 
این کارگاه تولیدی را مورد توجه قرار داد 
و اعالم کرد: بیشتر این مشکالت قابل 
رفع است که مهمترین آن اختصاص یک 
داشتن  برای  موسسه  به  مناسب  زمین 
کارگاه های مناسب تر است، با توجه به 
قدیمی بودن فضا امیدواریم هر چه زودتر 
با پیگیری همه جانبه این مهم فراهم شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور از کمک 
توان  پر  به کارگاه دستان  میلیونی   50
خبر داد و افزود: استاندار نیز مبلغی را 
به عنوان هدیه برای کمک به افرادی که 
در کارگاه مشغول به کار هستند را تعهد 

تقاضا  این یک سری  بر  ، عالوه  کردند 
رسیده  مان  دست  به  کتبی  صورت  به 
استانداری  طریق  از  بررسی  از  بعد  که 

کرد. خواهیم  اقدام  آن  رفع  جهت  در 
موضوعی  مهمترین  است،  ذکر  به  الزم 
پارلمانی  معاون  بازدید  این  در  که 
بود  آورده  وجد  به  را  جمهور  رئیس 
می  آموزش  اثر  بر  که  بودند  معلوالنی 
را  تولیدی  کارهای  بهترین  توانستند 
قول  وی  اساس،  این  بر  دهند.  انجام 
پایتخت  های  کارخانه  از  یکی  به  داد 
برای  دارد  احتیاج  کار  لباس  به  که 
بستن قرارداد با این مرکز سفارش کند.

سفارش در خارج از استان

دستان  تولیدی  حمایتی  کارگاه  مدیر 
پرتوان نیز در این بازدید با تشریح نوع 
 فعالیتی که در کارگاه انجام می شود ،
گفت: 46 دختر معلول جسمی و کم توان 
ذهنی و 10 زن سرپرست خانوار به صورت 

برخوردار  الزم  های  آموزش  از  رایگان 
تولیدات  مربیان  نظر  زیر  و  اند  شده 
دهند. می  انجام  را  کارگاه  این  خاص 

سارافون،  انواع  تولید  افزود:  راغبی  سارا 
لباس  سمیناری،  های  کیف  تابلو، 
جمله  از   ... و  کار  بیمارستانی،لباس 
البته  است،  کارگاه  این  تولیدات 
به  مربوط  تولیدات  از  بسیاری  سهم 
است. استان  دستی  صنایع  حوزه 
وی با اشاره به بازار فروشی که محصوالت 
دارد،  استان  از  خارج  در  کارگاه  این 
سمیناری  های  کیف  انواع  کرد:  اضافه 
از  است  پرتوان  کارگاه دستان  ویژه  که 
سراسر ایران و دانشگاه ها سفارش دارد. 
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان، 
گلدوزی،   رشته  در  حاضر  حال  در 
رودوزی های سنتی، بافت گلیم، گبه و 
پته و خیاطی  انواع  تابلو فرش، دوخت 
و  معلولیت  دارای  متقاضیان  به   ... و 
زنان سرپرست خانوار آموزش می دهد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

کارگاه حمایتی تولیدی »دستان پرتوان« یک نمونه ارزشی 

بروجردی: مجلس برجام را 
“مشروط” تصویب کرده بود

تسنیم- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
برجام گفت: مجلس  مجلس شورای اسالمی درباره 
برای آن  را مصوب کرد و شرایطی  توافق هسته ای 
قائل شد و مقام معظم رهبری هم شرایط 9 گانه خود 
را عنوان فرمودند؛ بنابراین این پذیرفتن نه به صورت 
به  دولت  اگر  بود.  مشروط  صورت  به   بلکه  مطلق، 
شرایطی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند قاطعانه 

عمل می کرد وضعیت ما از وضعیت امروز بهتر بود.

معاون روحانی: تغییر لحن 
آمریکایی ها میوه برجام بود

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: 
اگر لحن آمریکایی ها تغییر کرده حاصل همین برجام 
است و اگر توازن قدرت ما تغییر یافته نیز میوه برجام 
بوده است. نادیده گرفتن برجام جفا در حق تیم مذاکره 

کننده و رئیس جمهور است.

تحریم ظریف خط بطالن پُر رنگی  
 بر مواضع چند سال گذشته دولت است

حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت: تحریم آقای 
ظریف نشان داد دولت محترم طی ۶ سال گذشته در 
اعتماد به آمریکا و گره زدن همه مسائل - حتی آب 
خوردن مردم- به مذاکرات هسته ای، به بیراهه رفته 
است و علیرغم توصیه ها و هشدارهای پی درپی صاحب 
نظران، سراب را آب پنداشته و با این خطای بزرگ 
بسیاری از امکانات و ظرفیت های کشور بر باد رفته 
است! به بیان دیگر، تحریم آقای ظریف خط بطالن 
ُپر رنگی است که بر مواضع چند سال گذشته دولت 

کشیده شده است.

ظریف: افتخار می کنم که 
به خاطر مردم ایران تحریم شدم

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه با تاکید بر این که 
مردم ایران مستحق بهترین ها هستند، گفت: افتخارم 
این است که به خاطر این مردم و دفاع از حق آنها 

تحریم می شوم.

قالیباف با ائتالف احمدی نژاد، حمایت 
اکثریت اصولگرایان را از دست می دهد 

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: در وضعیت 
کنونی قالیباف در مسیر تشکل و ائتالف با جریان های 
به سمت  می رسد  نظر  به  بعید  و  دارد  قرار  اصولگرا 
محمود احمدی نژاد گرایش پیدا کند؛ زیرا در این حالت 
حمایت اکثریت قاطع جبهه خود را از دست خواهد داد.

کسانی که دم از انقالبی گری می زنند 
دست از حمله به ظریف بردارند

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با محکوم 
سوی  از  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  تحریم  کردن 
آمریکا گفت:  امیدوارم کسانی که دم از انقالبی گری 
می زنند، قبول کرده باشند که آقای ظریف انقالبی تر از 

آنهاست و دست از حمله به ایشان بردارند.

وعده عرضه گوشت با قیمت
 65 هزار تومان در بازار

این  گفت:  دام  کنندگان  تامین  شورای  دبیر  مهر- 
آمادگی وجود دارد که الشه گوساله را با قیمت ۵۸ 
هزار تومان در اختیار قصابی ها بگذاریم تا آن ها نیز 
با قیمتی بین ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان به مصرف کننده 
عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه حذف واسطه ها 
سزایی  به  تاثیر  بازار  کنترل  و  قیمت  کاهش  در 
جمعیت  افزایش  به  توجه  با  گفت:  داشت،  خواهد 
دام و انباشت دام در بسیاری از دامداری های کشور 

نوسان قیمتی نخواهیم داشت.

سکه هفته را با افزایش قیمت آغاز کرد

سکه هفته دوم مرداد ماه را با افزایش قیمت آغاز کرد.
دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با افزایش اندک 
قیمت، در بازار به نرخ ۴ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان 
فروخته شد. میزان افزایش قیمت در قیاس با آخرین 

روز هفته گذشته برابر با ۴۰ هزار تومان است.

زمان واریز سود سهام عدالت 
مشموالن جامانده

شبکه خبر به نقل از مشاور سازمان خصوصی سازی 
شبا  شماره  تایید  و  آزمایی  راستی   از  پس  نوشت: 

مشموالن جامانده، سود سهام پرداخت می شود.

اختصاص ارز ۴۲00 تومانی
 برای کاغذ کتب درسی و روزنامه

رضا رحمانی وزیر صمت درباره علت دستوری مبنی 
بر ترخیص کاغذ با دالر 9۰۰۰ تومانی گفت: سندی 
برای ترخیص کاغذ با دالر 9 هزار تومانی ندیده ام اما 
بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای کاغذ در نظر گرفته شده است. وی افزود: اگرچه 
انواع کاغذ اعم از صنفی، صنعتی و غیره وجود دارد 
ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب های درسی و روزنامه 

تغییری نکرده و همان ۴۲۰۰ تومان است.

دستور وزارت اقتصاد به بانک ها:
نرخ سود بانکی را رعایت کنید

عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به مدیران 
عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک های دولتی 
و خصوصی ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات 
شورای پول و اعتبار هستند. الزم به ذکر است تا پایان 
سال ۱۳۸۶، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ های سود سپرده ها 
نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب 

توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.


