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* کاری

عکس: اکبری

خوسف، شهر ملی مله بافی شد

صفحه ۵
نبود زیرساخت مهمترین مانع توسعه استان

در آیین تجلیل از فعاالن صنعت، معدن و اصناف عنوان شد:

صفحه ۵

حکایت تلخ 
کودک همسری

 خبر ازدواج »رها« کودک یازده ساله با 
مردی 44 ساله در هلیالن از توابع استان 
ایالم  مدتی قبل با واکنش های شدید 
از سوی کاربران و فعاالن حوزه کودک 
مواجه شد. خوشبختانه با اعتراضات فعاالن 
اجتماعی و ورود دادگستری به این قضیه 
کودک  اما  شد.  قانون  گرفتار  مرد  این 
همسری معضلی است که هنوز در کشور 
ما نیاز به فرهنگسازی و قوانین  بیشتری 
دارد. وقتی  که یک دختر ۱۱ ساله با یک 
مرد  44 ساله ازدواج می کند در واقع مرگ 
اوست.   کودکانه  های  بازی  و  کودکی 
با  دختر  این  جوانی  و  کودکی  دوران 
پیرسالی همسرش . . مشروح در صفحه 2

 

 

 

 ظریف، نماد ورزیدگی و 
سختکوشی دیپلماسی  ایران

الریجانی:

صفحه  6

اگر الزم شود از برجام
 هم خارج می شویم 

ظریف :

اصولگرایان به دنبال جذب
 سبد  رای احمدی نژاد هستند

جعفرزاده ایمن آبادی :

صفحه  6

صفحه  6

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، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

آگهی مزایده خودرو )نوبت دوم(

دهیاری بخش مرکزی شهرستان سربیشه در نظر دارد: تعداد یک دستگاه خودرو قابل پالک را به 
شرح ذیل به فروش برساند.

از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ ۹۸/۵/۱۵ لغایت 
۹۸/۵/۲۳ به آدرس بخشداری سربیشه، تقاطع خیابان مدرس و مصطفی خمینی مراجعه نمایند.

قیمت پایه کارشناسیتعدادمدلدهیارینام خودروردیف

کمپرسی ۱
آمیکو ۶ تن

دهیاری 
اسکیونگ

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱ دستگاه۱۳۸۶

مبلغ خودرو از برنده مزایده به صورت نقد دریافت خواهد شد.
پرداخت مالیات و عوارض و هزینه آگهی روزنامه بر عهده خریدار می باشد. شرکت کنندگان در 
مزایده می بایست ۱۰ درصد از مبلغ کارشناسی را به عنوان وجه الضمان به حساب دهیاری واریز 

نمایند که پس از تعیین برنده مزایده به شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد.
مجری تخصصی کناف 

* باکس نور مخفی - تایل 60×60-
TV سقف ساده – بک 

* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید
دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49            09155659297 - 09155642974

د و اقساط
نق

مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت
 و تعهد خالصانه شما می باشد،  صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم

                   جناب آقای مهندس جرجانی

شرکت سایه گستر بیرجند - شمس آبادی

قابل توجه فعاالن محترم اقتصادی 
)اشخاص حقیقی و حقوقی(: 

امروز آخرین مهلت ارسال الکترونیکی فهرست 
صورت معامالت فصل بهار سال 1398 موضوع 

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
  TTMS.TAX.GOV.IR از طریق سامانه 

و یا ارسال لوح فشرده )CD( می باشد.

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

ی 
گه

ه آ
اس

شن
55

24
63

قربانی کردن به چه معنا و دالیل انجام آن چیست؟ 
در فرهنگ دینی قربانی به معنی نزدیکی و قرب انسان به خدا از طریق اقدام به ذبح یک حیوان می باشد. 

و اما دالیل انجام قربانی در اسالم :
۱( برای شخصی که قربانی می کند، رفع بال و دفع ضرر از مال و جانش است.

2( قربانی کردن در حج؛ زیرا انسان را به خدا نزدیک می کند، چنان چه در آیه ۳7 سوره حج آمده که گوشت و خون قربانی به خدا نمی رسد، 
اما تقوای شما به خدا می رسد و این همان تقّربی است که از قربانی نزد خداوند متعال نصیب شخص می شود.

۳( روایتی آمده است: ابی بصیر از امام صادق )ع( نقل می کند که از حضرت پرسیدم: علت قربانی کردن چیست؟ فرمودند همانا قربانی 
گناهان صاحبش را می ریزد و باعث آمرزش آن ها می شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می ریزد، همانا خداوند از غیب می داند، 

چه کسی از او می ترسد و تقوا را رعایت می کند.
َماِء«، خداوند عز و جل قربانی کردن و طعام دادن را  َعاِم َو إَِراَقَة الِدّ 4( در حدیثی از امام باقر)ع( می خوانیم: »إَِنّ ا... َعَزّ َو َجَلّ یُِحُبّ إِْطَعاَم الَطّ

دوست دارد.
یعنی عالوه بر خواصی که برای صاحب قربانی دارد، دیگران نیز از گوشت قربانی بهره می برند. از گوشت قربانی فقرا و مساکین و کسانی که 
تمکن مالی برای خرید گوشت را ندارند، از آن بهره مند می شوند، ضمن اینکه اگر کسی از مال خود توانست بگذرد، شاید بتواند و آمادگی 

پیدا کند که از بدن و جان هم مایه بگذارد.

خیریـن و واقفیـن عزیـز 
مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

 افتخار خود می داند که در بیست و دومین سال متوالی به حکم وظیفه به نیابت از شما خوبان قربانی کند. 
جهت کسب اطالعات تکمیلی در آگهی های بعدی همراه ما باشید

 و یا با شماره ۳2252۰5۰ داخلی 222 و نیز ۰9۱5۳۶۳۶۳۱4 تماس حاصل نمایید. 

روابط عمومی و امور مشارکتهای مردمی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند
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برگزاری بازدید علمی آموزشی گیاهان دارویی و اکوتوریسم به زبان انگلیسی

ایسنا-معاون آموزشی جهاددانشگاهی از برگزاری بازدید علمی آموزشی گیاهان دارویی و اکوتوریسم به زبان انگلیسی خبر داد. ابراهیمی بیان کرد: به مناسبت 16 مرداد و همزمان با سالروز 
تاسیس جهاددانشگاهی این واحد در نظر دارد بازدید علمی آموزشی گیاهان دارویی با هدف شناخت علمی گیاهان داوریی منطقه و نحوه درست استفاده و بهره برداری از آن و آشنایی 

با موارد تداخل دارویی و منع مصرف برخی از گیاهان دارویی را برگزار کند. وی  یادآور شد: عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  32219001 تماس حاصل کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با بیان اینکه  وزارت صنعت از طرح 
گفت:  “ارز “  می کند،  حمایت  کویرتایر  توسعه 
واحدهای صنعتی تأمین می شود. به گزارش تسنیم، 
شرکت  از  بازدید  در  گذشته  روز  ظهر  صالحی نیا 
کویرتایر اظهار کرد: هشت کارخانه فعال در زمینه 
از  تایر  صنعت  و  دارد  وجود  کشور  در  تایر  تولید 
صنایع با نیروهای متخصص است. وی گفت: این 
نشان دهنده آن است که عمده ترین تایرهای سواری 
در کشور تأمین می شود و برخی از تایرها که وارداتی 
است به این دلیل است که به سمت تولید آن نرفتیم.

صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  صمت  وزیر  معاون 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: تولید تایر 
رادیال با توجه به نیاز کشور مناسب است و باید از 

حداکثر ظرفیت ها نهایت استفاده را کرد.
واحد  چهار  است  نیاز  کرد:  تصریح  صالحی نیا 
کشور  مختلف  بخش های  در  تنی  50هزار 
سرمایه گذاری شود که با نرخ ارز امروز بیش از 
2 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه الزم است و با 
محدودیت هایی که وجود دارد کار مشکلی است. 

وی ادامه داد: هر چقدر واحدهای موجود صنعتی 
در  امیدواریم  و  است  مناسب  دهیم  را گسترش 
کوتاه مدت بتوانیم تولیدات را از نوع تنوع و سایزها 
ناوگان  اینکه  بیان  با  ببریم.وی  باال  ایده ها  و 

رو  سواری  و  سنگین  خودروهای  در  حمل ونقل 
مواد  در  امروز  کرد:  خاطرنشان  است  توسعه  به 
اولیه واحدهای صنعتی دچار مشکالتی هستیم و 
با تولید بیشتر می توان سودآوری شرکت را تنظیم 

اینکه کویرتایر در طرح  ابراز  با  کرد. صالحی نیا 
توسعه با سودآوری باال و سرمایه گذاری می تواند 
نیرو جذب کند اظهار کرد: تحریم ها کارها را در 
به  نسبت  ما  و  تایر کشور مشکل کرده  صنعت 

صنعت تایر دیدگاه خوبی داریم.وی با اعالم اینکه 
تأمین  کشور  در  سواری  بخش  تایر  درصد   80
است  بالعکس  سنگین  تایرهای  در  اما  می شود 
که امید داریم با طرح توسعه کویرتایر این تایرها 
هم تأمین شود گفت: واحد کویرتایر از واحدهای 
خوب و کارآمد در تولید تایر کشور است و ظرفیت 

تولید این واحد 27 هزار تن است. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران افزود: تمهیدات فراهم شده و مدیریت 
بسیار خوب و توان کارشناسان و پرسنل کویرتایر 
خط  و  است  بهره برداری  برای  باالیی  ظرفیت 
توسعه کویرتایر با ظرفیت 10 هزار تن بخشی از 
و  می کند  بهینه سازی  و  کارآمدتر  را  ماشین آالت 
داد:  ادامه  می شود.صالحی نیا  خریداری  نیز  برخی 
و  دارد  قرار  اولویت وزارت صمت  در  ارزی  تأمین 
با فراهم شدن زیرساخت ها و حمل ماشین آالت با 
تأمین ارز تا یک سال آینده طرح توسعه کویرتایر به 
بهره برداری می رسد و با افتتاح آن ظرفیت این واحد 
تولیدی 40 درصد افزایش می یابد و نقش خوبی در 

اشتغال و ارزش افزوده خواهد داشت.

وعد ه  تکراری مسئوالن برای اجرای پروژه استخر سرپوشیده سربیشه
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پروژه استخر سرپوشیده در سربیشه پروژه ای 9 ساله 
است که بارها وعده افتتاح به خود دیده اما نه تنها 
عملیاتی نشده بلکه پیش بینی می شود اگر به آن 
توجه نشود وسایل آن نیز مستهلک شود. به گزارش 
تسنیم، پروژه استخر شنای سربیشه با  گذشت 9 سال 
از تصویب همچنان در موج وعده ها و اما و اگرهای 
مسئوالن غوطه ور است؛ این پروژه با حدود 95 درصد 
پیشرفت فیزیکی از مصوبات سفر هیئت دولت گذشته 
به خراسان جنوبی در سال 85 است که  سال 89 
کلنگ زنی و در سال 90 عملیات اجرایی آن آغاز شد.  
مسئوالن مربوطه اعالم کردند با تخصیص اعتبار این 
پروژه سال 93 به بهره برداری  می رسد اما با گذشت 
سالها از شروع عملیات اجرایی هنوز این پروژه تکمیل 
نشده و در آخرین وعده زمان بهره برداری از آن در 
صورت تامین اعتبار سال 96 اعالم  شد. در سفر هفته 
دولت در زمان تصدی پرویزی استاندار وقت خراسان 

جنوبی به سربیشه بحث واگذاری این استخر بار دیگر 
مطرح شد و  پرویزی در شورای اداری این شهرستان 
در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این زمینه اعالم 
کرد به دلیل این که پس از تکمیل و تجهیز باید استخر 
شنا برای بهره  برداری به بخش خصوصی واگذار شود 
آمادگی داریم تکمیل و بهره برداری از استخر شنای 
سربیشه را به شهرداری و شورای اسالمی این شهر 
واگذار کنیم. پس از آن در جلسه دهیاران و اعضای 
شوراهای اسالمی شهرستان سربیشه که با حضور 
استاندار در این شهر برگزار شد رئیس شورای اسالمی 
این شهر با ذکر دالیلی این پیشنهاد استاندار را عملی 
ندانست و خواستار تکمیل و بهره برداری پروژه  توسط 

اداره کل ورزش و جوانان استان شد.
یکی از جوانان سربیشه دراین باره گفت: قرار بود 
استخر سرپوشیده شنا در سربیشه جلوی رفت و آمد 
جوانان را به بیرجند برای گذراندن اوقات فراغت و 

استفاده از استخر بگیرد اما همچنان در حد وعده و 
وعید است.حسینی بیان کرد: قرار بود این استخر در 
سال 93 به بهره برداری برسد اما عالوه بر آنکه به 
بهره برداری نرسید در سال 94 به علت نقص فنی در 
مصالح ساختمانی تا آستانه تخریب پیش رفت. یکی 
دیگر از جوانان سربیشه نیز گفت: در این گرمای 
کویر حداقل ماهی یک بار تمامی خطرات جاده و 
هزینه ها را به جان می خریم و برای گذراندن اوقات 
فراغت به استخر شنا در بیرجند می رویم چون امیدی 

به راه اندازی استخر سربیشه نداریم. 
پروژه استخر سرپوشیده سربیشه سال 89 کلنگ زنی 
شده و تاکنون 2 میلیارد و 700 میلیون تومان برای 
آن هزینه شده است که از آن سالها تاکنون مسئوالن 
وعده افتتاح داده اما عملیاتی نشده است. گویا مردم 
به ویژه جوانان این شهرستان دیگر از روند وعده های 
بی سرانجام خسته شدند و در حال حاضر پروژه 95 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل 350 
میلیون تومان نیاز دارد و بخش خصوصی برای اجاره 
کردن آن بعد از تکمیل شدن اعالم آمادگی کرده 
است.امید است مسئوالن نظری بر این پروژه بیندازند 

تا قبل از مستهلک شدن وسایل و زیرساخت های 
استخر تدابیری برای بهره برداری از این پروژه داشته 
باشند شاید رویای جوانان سربیشه ای در این روزهای 

گرم تابستان محقق شود.

حمایت وزارت صنعت از طرح توسعه کویرتایر
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حکایت تلخ 
کودک همسری

* کاری

 خبر ازدواج رها کودک یازده ساله با مردی 44 ساله در 
هلیالن از توابع استان ایالم  مدتی قبل با واکنش های 
شدید از سوی کاربران و فعاالن حوزه کودک مواجه 
شد. خوشبختانه با اعتراضات فعاالن اجتماعی و ورود 
دادگستری به این قضیه این مرد گرفتار قانون شد. اما 
کودک همسری معضلی است که هنوز در کشور ما نیاز 
به فرهنگسازی و قوانین  بیشتری دارد. وقتی  که یک 
دختر 11 ساله با یک مرد  44 ساله ازدواج می کند در 
واقع مرگ کودکی و بازی های کودکانه اوست.  دوران 
کودکی و جوانی این دختر با پیرسالی همسرش همزمان 
می شود. حتی زمانی که دو کودک کم سن هم ازدوا 
ج می کنند هم تباهی زندگی دو انسان است که بارها 
و بارها در کشور ما تکرار می شود.طبق ماده 1041 
قانونی مدنی حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال 
و برای پسران 15 سال تعیین شده است. که بنا به گفته 
فعاالن حوزه کودک نه فقط این سن هم کافی نیست 
بلکه گاهی همین سن هم نادیده گرفته شده  و برخی 
کودکان زیر این سن به اجبار،  فقر، موقعیت خانوادگی یا 
عوامل دیگر مجبور به کودک همسری می شوند. بر 
اساس آمارها 17 درصد از ازدواج های ایران مربوط به 
ازدواج دختران زیر 18 سال بوده و بیش از پنج درصد 
ازدواج ها در سنین کمتر از 15 سالگی ثبت شده است. 
در بین استانهای کشور خراسان رضوی با ثبت بیش 
از 6 هزار مورد از ازدواج کودکان در سال گذشته در 
رتبه اول قرار دارد. خوشبختانه  آمار کودک همسری 
در خراسان جنوبی بحرانی نیست ولی به واسطه آسیب 
های فردی و روانی بر کودکان و به ویژه دختران باید 
با فرهنگ سازی آمار آن را به حداقل ممکن رساند. 
نماینده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  بیان کرد: آمار 
زیر 15 سال می  ازدواج ها  می گوید که 4 درصد 
باشد که کودک همسری است و باید به این مقوله 
هم توجه شود. ازدواج کودکان در واقع تضییع حقوق 
آنهاست. اولین حقی که در ازدواج زودهنگام از کودک 
سلب می شود حق انتخاب است چرا که بسیاری از 
این ازدواج ها باالجبار به کودک تحمیل می شود. حق 
دیگری که در بسیاری از کودک همسری ها از فرد 
گرفته می شود حق آموزش است چون آنها بعد ازدواج 
دیگر کمتر می توانند به تحصیل ادامه دهند. سومین 
ناحقی که در ازدواج زودهنگام به کودک تحمیل می 
شود حق بهداشت و سالمت روان است. بسیاری از 
مشکالت جسمی و در پی آن معضالت روانی بخاطر 
این است که فرد کودکی نمی کند. به نحوی که آمار 
وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین 
آمار مرگ و میر در بین مادران زیر 18 سال حکایت 
دارد. کودک همسری نه فقط برای کودکان مشکل ساز 
شده بلکه برخی آفراد هم برای رسیدن به اهداف خود 
از آن سو استفاده می کنند. چند روز قبل معاون امور 
جوانان وزارت ورزش اعالم کرد: برخی افراد سودجو با 
ازدواج های صورتی و اجبار کودکان به ازدواج زودهنگام 
قصد گرفتن وام ازدواج دارند که خود موجب افزایش 
آسیب اجتماعی می شود. در پایان باید گفت گرچه 
پدیده کودک همسری آسیب اجتماعی جدید و تازه ای 
نیست ولی به گفته یک مشاور خانواده در عصر تمدن 
و افزایش حقوق انسانها وجود داشتن همچین معضل 
اجتماعی مخصوصا در استانی فرهنگی جای تاسف دارد 
و می طلبد که نهادها و مسئوالن مربوطه نگاه ویژه به 
آن داشته باشند. از سوی دیگر  رسانه ها و سازمانهای 
مردم نهاد در این زمینه  می توانند با برنامه های توانمند 
سازی خانواده ها برای آگاهی بخشی به آنها گامهای 
اساسی بردارند همچنین دولت می تواند با تصویب 
طرح تحصیل اجباری تا سنین 18 سالگی و همچنین 
تصویب طرح افزایش سن ازدواج از کودک همسری 
جلوگیری کند.خوانندگان گرامی پیشنهادات و نظرات 

خود را به ایدی تلگرام @Avaeiran1  ارسال کنید.

 برگزاری دوره های آموزشی هالل احمر

به گزارش روابط عمومی هالل احمر استان؛ حسینی، 
به  اشاره  با  احمر  هالل  پژوهش  و  آموزش  معاون 
اهمیت آموزش های امدادی بیان کرد: جمعیت هالل 
احمر می کوشد با برگزاری دوره های آموزشی، در هر 
خانواده حداقل یک امدادگر تربیت کند که این افراد 
ضمن انتقال آموخته ها یشان به اطرافیان در صورت 
نیاز اقدامات امدادی اولیه را در شرایط اضطرار به حادثه 
دیدگان ارائه دهند. وی با بیان اینکه آرام کردن افکار 
عمومی در زمان بحران از مسائل مهمی بوده که باید به 
آن پرداخته شود، افزود: برگزاری این دوره ها در آمادگی 
اذهان جامعه نسبت به رویارویی با حوادث نقش مهمی 
داشته که این امر خود باعث حفظ آرامش شهروندان در 
بروز حوادث می شود. حسینی اظهار کرد: در حال حاضر 
دوره های کمک های اولیه در کلیه شعب هالل احمر 
در حال برگزاری است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به 
شعب در این دوره ها شرکت کنند. وی با بیان اینکه 
خبرنگاران در زمان بحران نقش مهمی را ایفا می کنند، 
افزود: اطالع رسانی های این قشر می تواند خسارات 
احتمالی در بروز حوادث مترقبه و غیر مترقبه را به حداقل 
برساند. معاون آموزش و پژوهش هالل احمر استان  از 
برگزاری دوره امداد و کمک های اولیه ویژه خبرنگاران 
به همت روابط عمومی جمعیت خبر داد و گفت: در این 
دوره 18 نفر از خبرنگاران بیرجند آموزش های امدادی 
را فرا گرفتند. حسینی با بیان اینکه این دوره به مدت 
22 ساعت آموزش به اعضای شرکت کننده ارائه شده 
است، اظهار کرد: در پایان دوره آزمون عملی و تئوری 
برگزار شده و به پذیرفته شدگان گواهینامه مربوطه اعطا 
می شود. گفتنی است طی برگزاری این دوره خبرنگاران 

عضو داوطلب جمعیت هالل احمر استان شدند.

گشایش نمایشگاه باغ خیال 2 در بیرجند

صدا وسیما- نمایشگاه آثار نقاشی جمعی از دانش 
آموختگان هنر استان با نام باغ خیال 2 در بیرجند 
گشایش یافت. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: در این نمایشگاه 
بیش از 40 اثر از 13 دانش آموخته هنر استان در 
معرض دید عالقمندان قرار گرفت. زمزم با بیان اینکه 
این هنرمندان از متولدین دهه 60 هستند،افزود:  از 13 
هنرمند پیشکسوت که آثارشان در نمایشگاه باغ خیال 
یک به نمایش گذاشته شده بود و هنرمندان نمایشگاه 
باغ خیال دو  تجلیل شد. وی گفت: این نمایشگاه  
تا روز جمعه 18 مرداد از ساعت 17 تا 20 در محل 
نگارخانه سرو واقع در باغ اکبریه بیرجند برای بازدید 

عموم عالقمندان دایر است .

پذیرش 22۰نفراز فعاالن شاخص 
فضای مجازی استان در 

اجالس فصل وصل

فضای  سازمان  استانی  مرکز  غالمی-مسئول 
مجازی سراج در خراسان جنوبی از درخواست بیش 
از 300 نفر از فعاالن شاخص استان برای شرکت 
در اجالس فصل وصل خبر داد و گفت: به دلیل 
محدودیت هایی که در مکان برگزاری این اجالس 
وجود دارد از بین 300 نفر، 220 نفر تایید و ثبت نام 
نهایی خواهندشد. کسرایی نیا  اظهارکرد: نخستین 
استان  فضای مجازی  شاخص  فعاالن  اجالس 
در  این هفته  و جمعه   پنجشنبه  خراسان جنوبی 
اردوگاه یادگاران امام)ره( بهلگرد برگزار خواهدشد. 
در این اجالس فعاالن فضای مجازی در 4 قالب 
فعاالن شبکه های اجتماعی، سواد فضای مجازی، 
افزار  نرم  کنندگان  تولید  و  محتوا  کنندگان  تولید 
تلفن همراه شرکت خواهند کرد. وی اظهار کرد: در 
این اجالس از اساتید و مدرسین بومی و کشوری 
استفاده شده و هچنین جمعی از مدیران ارشد استان 
در بین فعاالن حضورداشته و  سخنرانی محوری و 

ارائه مطلب خواهندداشت.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مهندسی آبیز )سهامی خاص(
شماره ثبت: 36۵      شناسه ملی: ۱۰36۰۰۱4۵۰6 

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه ای که به همین منظور 
راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹۸/۵/26 در دفتر مرکزی شرکت واقع در بلوار آیت ا... عبادی 

کوچه صنایع برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره -  سایر مواردی که توسط هیئت مدیره مطرح و در صالحیت

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای سعید خسروی فرزند عید محمد به شماره ملی ۰۶۵۳۳۲۴۳۳۲ ساکن: بیرجند، مهزیار ۷، مجتمع آبادگران به 
عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره ۹۴۱۲۱۲۷۱۲۳۱۱۲۸۰۱ 

- ۱۳۹۷/۱/۱۹ جهت وصول مبلغ ۱۳۱/۴۸۰/۰۸۳  ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ ۸۹/۵۷۵/۹۹۸  ریال اصل و مبلغ ۳۵/۹۰۴/۰۸۵ 
ریال سود متعلقه و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰  ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور اجرائیه ۱۳۹۸/۲/۱۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول 
تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای محمدرضا خسروی به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامن و سایر متعهدین را نموده و پرونده ای تحت 
شماره بایگانی ۹۸۰۰۱۸۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ 
مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و طبق گزارش مورخ  ۱۳۹۸/۳/۲۵ نیز امکان ابالغ واقعی 
مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی متعهد له به شرح بیرجند، خیابان نرجس ، مهزیار ۷ مجتمع آبادگران، بلوک ۲ واحد ۲۶۳ میسر 
نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک مهر اقتصاد و به استناد 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: ۱۳۹۸/۵/۱۵            غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان سربیشه
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۰۰۰۱۸ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت 
امالک تحدید حدود شماره های زیر: مزرعه و قنات مود ۱۱۵6- اصلی بخش 2  ۱- ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 

۱۵۲۹۲ مترمربع مورد تقاضای خانم زهرا صالحی مقدم فرزند محمدعلی پالک ۷۲۵ فرعی مزرعه و دشت کاره دهن آب مود ۱۱6۰- اصلی 
بخش 2 ۱- ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت ۴۳۲۵ متر مربع مورد تقاضای آقای علی اصغر آتش خیز فرزند محمد پالک ۷ فرعی از 
۱۱۶۰ - اصلی بخش ۲ سربیشه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ ساعت ۸ در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵          محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

سپاسگزاریم
چمنی

 گزارش اظهارنامه مالیات فصلی )۱6۹ مکرر( فقط امروز 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

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی 15
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آگهی تجدید مزایده فروش و اجاره فضاهای مازاد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی  
شناسه آگهی : ۵۵764۱

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از اموال غیر منقول و فضاهای مازاد خود را به شرح جداول  
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( )https://eauc.setadiran.ir( و مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادي به فروش و 
 اجاره برساند.لطفا جهت بازدید در ساعت اداری از مورخ ۹۸/۰۵/۱۴ لغایت ۹۸/۰۵/۱۷ با شماره ۰۵۶۳۲۲۱۳۵۲۷ دفتر حقوقی هماهنگی به عمل آید. 
محل و زمان دریافت اسناد مزایده: ۱- جهت فضاهای مورد اجاره: ورود به سایت www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مزایده 
)موضوع فراخوان مزایده شماره ۵۰۹۸۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۲( 2- فضاهای مورد فروش: جهت دریافت اسناد )حراج( به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربیشه مراجعه گردد. )موضوع حراج شماره ۳۰۰۹۸۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۲(

قیمت پایه اجاره اعیانعرصهمورد مزایده )اجاره(ردیف
یک ساله )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مزایده )ریال(

آدرس ملک

ساختمان بدون تجهیزات کارگاه برق ۱
صنعتی مرکز قدیم فردوس

فردوس-  مرکز قدیم 2۵۰2۵۰4۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
آموزش فنی و حرفه ای

کارگاه نانوایی مرکز آموزش فنی وحرفه 2
ای برادران بیرجند

بیرجند-  مرکزآموزش 2۰۰۱۰۰6۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
فنی و حرفه ای برادران

ساختمان بدون تجهیزات مرکز آموزش ۳
فنی وحرفه ای مود و زمین مجاور

مود، حاشیه جاده ۳۱44۳6۸۱2۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
زاهدان- بیرجند  

طبقه فوقانی ساختمان سنجش با 4
محوطه و درب ورودی مجزا

شهرک شهید مفتح- ۱۵۰۰6۰۰۱44/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
انتهای بلوار آیت ا... 

گازاری
دو باب اتاق واقع در مرکز تخصصی ۵

چوب حاشیه بلوار امام رضا)ع(
بیرجند-حاشیه بلوار 2۰۰۱2۰۳6۰/۰۰۰/۰۰۰2۰/۰۰۰/۰۰۰

امام رضا)ع(  

ضمانت نامه قیمت پایه )ریال(اعیانعرصهمورد مزایده )فروش(ردیف
بانکی)ریال(

آدرس ملک

ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ۱
مرکز آموزش فنی و حرفه ای سلم آباد

سربیشه - ۸2۱/۱2۳۰۵۱/۳62/7۵۰/۰۰۰6۹/۰۰۰/۰۰۰
روستای سلم آباد

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ۹۸/۰۵/۱۴ لغایت ۹۸/۰۵/۲۴       بارگذاری و تحویل اسناد مزایده: تا ساعت ۰۹/۰۰ روز ۹۸/۰۵/۲۴
محل و زمان گشایش پیشنهادها: دفتر مدیر کل - ساعت ۰۹/۳۰ صبح ۹۸/۰۵/۲۴

تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران: بیرجند- خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن 
وتجارت - طبقه همکف - اتاق ۱۱۱    تلفن:۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کارروابط عمومی اداره کل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي

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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پیام شما

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

سه شنبه * 15 مرداد  1398 * شماره 4415

 آماده باش 54 تیم امدادی در استان

صدا وسیما- 54 تیم امدادی و عملیاتی ازامروز تا پایان هفته جاری برای مقابله حوادث احتمالی وزش بادهای شدید در استان در آماده باش کامل هستند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری برای وزش باد 
شدید و گرد و خاک از ظهرامروز تا ظهر جمعه  در استان هشدار داد.میرجلیلی گفت: براساس پیش بینی هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک باعث کاهش دید افقی و اختالل در تردد جاده ای خواهد شد.  

نخعی،کارشناس هواشناسی از کاهش دمای هوا در استان خبرداد و افزود: از فردا دمای هوا درمنطقه کاهش می یابد ولی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه  و جمعه این هفته کاهش دمای هوا محسوس خواهد بود.

پیام شما

از مسؤالن مربوطه خواشمندیم از روستای امیر آباد و 
حاجی آباد بازدید کنند. این دو روستا با وجود جمعیت باال از 
امکانات ضعیفی برخوردار هستند. روستای حاجی آباد پارک 
ندارد. بعضی خیابان ها تلفن و اینترنت ندارد. راه ارتباطی 

بین دو روستا آسفالت آن از بین رفته است.
915...719

این همه پارک داره درست میشه که مشخص نیست 
چه کسی از آن استفاده خواهدکرد؟ اما با رسیدگی به 
پارک اتوبان شهیدصیادشیرازی و ساخت شهربازی مدرن 

موجب جذب گردشگر از افغانستان نیز خواهد شد.
915...384

از  بعد  جوانان  والیبال  خوردم!  تاسف  خودم  برای  من 
پیروزی، سربازی شان بخشیده شد، حاالعده ای که سه 
وپنج و ده سال داوطلبانه از بسیج در نیروی انتظامی در 
مناطق مرزی و بدترین شرایط خدمت و بهترین فصل 
عمرخود را آنجا گذراندند، بدون بیمه وحقوق مکفی و در 
آخرهمه را بیرون نمودند به غیر ازچند نفر معدود و از آن 
زمان فقط مسئوالن برای این عزیزان احساس دلسوزی 
می کنند که وای می دانیم شماچه زجری کشیدید، وتا 

االن ضربه آن زمان را خورده ایم.
914...539
سالم آوا. از شهرداری تشکر می شود، اما مدتیست 
خبری از کاری نیست مثال بحث نورپردازی شهر و 
میادین که یک مشکل اساسی است واقعا بدون گفتن 
ما بایستی شهرداری کار می کرد، درختان و گلکاری 
های خشک و بعضا خاکی بلوارها را آیا کسی پیگیر 
هست؟ گاهی دلمان به حال بیت المال می سوزد. اگر 
خبری از وعده هاتون مثل احداث باغ ملی و تبدیل 
به منطقه بکرگردشگری و  بند دره  پارک جنگلی و 

میدان اجتماعات دارید لطفا اطالع دهید. 
 یک شهروند
سالم آوا جان با تأیید سرمقاله امروز به موارد خرده 
فراموشک مدیریت شهری اضافه کنید. جاهای خالی 
وسط بلوارها که قرار بود گل یا درخت کاشته شود ونشد 
و پرچم خیابان صیاد که دو ماه پس از نصب ناپدید شد 

حاال میل پرچم خالی بر جا مانده است.
915...933
پسر 16 ساله ام که اولویت اولم علوم انسانی بوده در 
بیرجند چرا ثبت نام نمی کنند می گویند که مدارس جا 
ندارد! چطور روزای اول ثبت نام پر شدند؟ چرا باید مجبور 

کنند بچه ها رشته هایی بروند که عالقه ندارند؟
یک شهروند
سالم لطفا نسبت به نظافت شستشوی سطل های  
زباله واقع در مهرشهر خیابان حافظ غربی اقدام گردد 
بار به شهرداری اعالم کردیم ولی هیچ کار  چندین 
یا  نظافت  جهت  خواهشمندیم  ندادند.  انجام  خاصی 
جابجایی اقدام نمایید پیشاپیش از لطف شما متشکریم.
یک شهروند
روستای دره باز نه اینترنت آنتن دهی دارد و نه از امکان 
دریافت شبکه های دیجیتال سیما خبری هست، با وجود 
وعده های بسیار مسئوالن مبنی بر راه اندازی شبکه های 
دیجیتال وتکمیل شدن ساختمان پروژه همچنان این طرح 

دربالتکلیفی بسر می برد.
یک شهروند

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سرایان گفت: سرایان به لحاظ تاریخی  
بسیار غنی است و وجود آب انبارهای متعدد و فعال 
در این شهر، سرایان را به شهر آب انبارها شهرت 
داده است که عمده این آب انبارهای تاریخی نیاز 
ضروری به مرمت دارند. به گزارش تسنیم، حفاظت 
از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشی به 
حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان  
یافته که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد 
داشت از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج 
عمومی، جهانی، دولتی و مردمی را می  طلبد.مردم 
باید محیط های طبیعی و فرهنگی را به عنوان 
نهاد همبستگی معنوی در اجتماعات محلی خود 
تلقی کنند و بپذیرند که همان گونه که با انهدام و 
تخریب محیط طبیعی زندگی بشر به خطر می  افتد، 
ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی نیز زندگی معنوی 
را به مخاطره می  افکند.مسئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان در 
بازدید از آب انبارهای این شهرستان اظهار داشت: 
سرایان به لحاظ تاریخی  بسیار غنی است و وجود 
آب انبارهای متعدد و فعال در این شهر، سرایان را 

به شهر آب انبارها شهرت داده است.
محمد عرب افزود:  اکثر آب انبارهای شهرستان 
به دوران صفوی تعلق دارند و مهمترین عناصر 
معماری آب انبارها شامل سر در ورودی، پلکان، 
پاشیر و مخزن است که تاکنون از مجموع 280  
اثر تاریخی و طبیعی شناسایی شده،  62  اثر در 
ثبت رسیده که 14  به  آثار ملی کشور  فهرست 
مورد آنها آب انبارهای تاریخی بوده اند که 11 مورد 
آنها فعال بوده و استفاده می شوند. وی ادامه داد: 
عمده این آب انبارهای تاریخی نیاز ضروری به 
مرمت دارند حال آنکه با کمبود اعتبارات، مرمت 
همه این آثار امکان پذیر نیست و عالوه بر نیاز به 
اختصاص اعتبارات بیشتری از محل منابع استانی و 
ملی  به میراث فرهنگی، سایر دستگاه ها از جمله 
شهرداری ها، شوراهای اسالمی، دهیاری ها و خود 
مردم نیز می توانند میراث فرهنگی در حفظ این 

میراث گران بها یاری دهند.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سرایان اظهارکرد: آب انبار کاروانسرای 
عبدالرسول،  حاج  انبارهای حسینیه  آب  سرایان، 
آهنگران باال و حاج حسن در شهر سرایان به همان 
شیوه گذشته و به صورت کامال مردمی آبگیری 

می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. عرب بیان 
کرد: همچنین آب انبارهای کمال و محمد باقران 
آیسک، فاضل خانی و احمد آقا در سه قلعه و آب 
انبارهای بی بی حسین خان و نخعی در روستای 
بسطاق و آب انبار دوحصاران جزء اصلی ترین آب 

انبارهای شهرستان هستند که نیاز به مرمت دارند.
وی تصریح کرد: آب انبار کاروانسرا و حسینیه 
و آب  آیسک  انبار کمال  آب  در شهر سرایان، 
آب  و  شده اند  مرمت  قلعه  سه  احمدآقا  انبار 
انبارهای آهنگران سرایان، محمد باقران آیسک، 
آب  و  بسطاق  نخعی  قلعه،  سه  خانی  فاضل 
دارند. مرمت  به  ضروری  نیاز  دوحصاران  انبار 
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
آبگیری آب  یادآور شد:   و گردشگری سرایان 
انبارها همه ساله از اوایل دی ماه آغاز می شود 
بدین ترتیب که گروهی که در واقع به میرآب 
معروف هستند و از گذشته این سنت حسنه را 
که از پدرشان به ارث برده اند تمام آب انبارهای 

آب  اصلی شهر  قنات  و  از آب چشمه  را  شهر 
می کنند که مراسم آبگیری آب انبارها با شماره 
1315 به نام سرایان در فهرست میراث معنوی 

کشور به ثبت رسیده است. عرب افزود: عملیات 
دلیل  به  سرایان  آهنگران  انبار  آب  مرمت 
کلی  به  مخزن  پوشش  بنا،  جدی  آسیب های 
فرسوده شده، سردر بنا کامال تخریب شده، وارد 

آوردن بار اضافی و ساخت و ساز در حریم بنا 
باعث تشدید آسیب ها شده که در حال حاضر  
متوقف شده است.وی گفت: عملیات مرمت این 

بنای تاریخی با جمع آوری بارهای اضافی اطراف 
مخزن و پشت بام راهرو و حذف الحاقات آغاز 
شد و مرمت کامل مخزن و محوطه سازی و 
از  قدیمی  الگوی  با  متناسب  بنا  سردر  ساخت 

برنامه های پیش بینی شده است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری سرایان عنوان کرد: با استناد به سنگ 

لوح موجود در باالی پلکان ورودی بنا، این آب انبار 
در زمان حکومت شاه سلیمان صفوی )1077 الی 

1106 ه.ق( بنا شده است.
داخل  در  آهنگران  انبار  آب  کرد:  اظهار  عرب 
نزدیک  و  سرایان  شهر  تاریخی  بافت  محدوده 
مسجد آهنگران واقع شده و این بنا در وضعیت 
پاشیر،  به  از سردر  ارتباطی  پلکان  موجود شامل 

پاشیر، مخزن و پوشش مخزن است.
به  که  بوده  ورودی  سردر  دارای  بنا  افزود:  وی 
علت تعریض کوچه تخریب شده و یک ردیف 
پلکان جدید عمود بر پلکان اصلی طراحی شده 
تا دسترسی به مسیر پلکان اصلی و پاشیر از این 
میراث  نمایندگی  مسئول  باشد.  ممکن  طریق 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان یادآور 
شد:  فضای مخزن با پالن دایره که محل ذخیره 
آب است  در انتهای محور اصلی بنا و در جبهه 
جنوب غرب آن قرار دارد و پوشش فضای مخزن 
گنبدی است که با آجر و به صورت گردچین اجرا 
شده و مخزن گنبد حجمی استوانه ای با قطر 6.70 

و ارتفاع 9.5 متر است.
که  هستند  بناهایی  انبارها  آب  کرد:  بیان  عرب 
در ساختار شهرها و روستاها از ارزش و اهمیت 
زیادی برخوردار است و در روستاها و شهرهای 
مناطق خشک و بیابانی جزو مهمترین بناهای عام 
المنفعه ای هستند که به دلیل شرایط اقلیمی مورد 
توجه زیادی است.وی گفت: این بنا نیز جزو آب 
انبارهایی است که از سالمت زیادی برخوردار بوده 
و هنوز امکان استفاده از آن وجود دارد و در حال 

حاضر به عنوان آب انبار استفاده می شود.

فراموشی دیار عمارت های کهن

نت
نتر

ا :ای
سه

عک

سالم لطفا ازمدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
استدعا دارم فکری به حال فرزندم بردارد در خرداد امسال 
در رشته فنی دبیرستان .... وبرای استخدامی ارتش ثبت نام 
کرده و باید 19 مرداد برای مراحل گزینش به تهران برود 
ولی ما هر هفته برای گرفتن ریز نمرات به مدرسه مراجعه 
ولی جواب درستی نمی دهند و می گویند رشته فنی هنوز 
حاضرنشده و سیستم ها درست نشده و نخواهد شد به اداره 
قسمت امتحانات هم مراجعه کردیم جواب درست ندادند 
حاال باید یک جوان تا کی برای گرفتن کارنامه منتظر 
بماند و هیچ کسی در استان هم جواب ندهد و به خاطر 
سهل انگاری تا سال دیگر از استخدام ارتش عقب مانده 
و در خیابان ها سر گردان باشد آیا کسی جواب گو هست 
 خواهشا آوای عزیز درد دل من را به گوش مسئوالن 
بی خیالی که به فکرجوانان نیستند برسانید در صورتی 
که چند مدرسه فنی مدارک و دیپلم موقت را گرفته اند 
واقعا جواب دانش آموز بعد 12 سال درس خواندن اینه که 

سیستم این جوریه نمره ها پریده ؟!!
915...611

سالم انتظار تا کی؟ گویا مردم روستای غیوک باید برای 
همیشه ازآب آشامیدنی سالم محروم باشند. ازبس پیگیری 
کرده ایم وجواب مأیوس کننده شنیده ایم دیگر رغبت به 
تماس با مسئوالن نیست واهالی ازخیرآب گذشته اند 
ومجبور به تأمین آب ازچشمه هاوقنوات مجاورهستند 
گویا رسیدگی برای تأمین آب شرب روستاها دراین هوای 
گرم کارساز واقع نشد، ازطال بودن پشیمان گشته ایم 

مرحمت فرموده مارا مس کنید.
915...897
خواندیم مرغ های سبزخراسان جنوبی در سفره مشهدیها! 
جای بسی تأسف  و نگرانی است اشخاصی اینگونه تولیدات 
سالم را با نظارت ادارات مربوطه ازسفره مردم این استان 
که بعضا باسوء تغذیه و... مواجه اند جمع کرده وبه لحاظ 
منافع شخصی  به دیگرنقاط کشور ارسال می نمایند.ظاهر 

دورازچشم مسئوالن عزیز وگرامی صورت گرفته.
915...707

بابت چاپ جدول پخش برنامه های  شبکه  خاوران تشکر 
می کنیم که باعث اطالع رسانی بینندگان می شود.

ارسالی به تلگرام آوا
 5 ماه شده آبسردکن پارک الغدیر معصومیه صنعت ومعدن 
7 رو برداشتن و بجاش سقاء خونه درست کردند. االن 3ماه 
شده کار نمی کنه و تنها پارک معصومیه آبسردکن نداره 

لطفا مسؤالن پیگیری کنند.
915...511

آبانبارهایسرایانیکیپسازدیگرتخریبمیشوند

در گزارش صفحه 3 روزنامه با نام خودنمایی تاریخ کهن 
در جاذبه های طبیعی خراسان جنوبی به قول آقای سامان 
اکبرپور عنوان شد 12 هزار گردشگر به استان آمده اند که 
این رقم گردشگر فقط برای مناطق حفاظت شده استان 

می باشد و مربوط به تمام استان نیست.

اصالحیه

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت . پیرو آگهی های تحدید حدود اختصاصی منتشره در روزنامه خراسان 
جنوبی شماره ۵۷۴١۳۶ مورخ ١۳۹۵/۲/۲۲ و به موجب ماده ١۴ قانون ثبت امالک تحدید شماره زیر ١- ششدانگ یک قطعه 

زمین صحرا کاره پالک ۶ فرعی از ١١۶١- اصلی واقع در مزرعه خوند مود بخش سربیشه مورد تقاضای رسول کفاش زاده ۲- ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک ۲۲ فرعی از ١١۶١- اصلی واقع در مزرعه خوند مود بخش سربیشه مورد تقاضای رسول کفاش زاده روز ١۴/١۳۹۸/۶  
ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ١۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ١۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 

به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۵        محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(
بدین وسیله به آقای محمد مهدی زرگری فرزند محمد حسین به شناسنامه شماره ۵۳۰ و شماره ملی ۰۶۵١۸۷۳۷۴۶ ساکن 
بیرجند، معصومیه، خیابان مسلم، مجتمع سروش گستر، بلوک ۸ واحد ۸ به عنوان  گیرند تسهیالت و متعهد  ابالغ می گردد: 

 بانک کشاورزی شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۷۸۰۳۳۵۵۲۸ مورخ ١۳۹۴/١۲/۶ راجع به وصول مبلغ ١۲۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال طلب 
خویش بدین شرح:  مبلغ ١۰۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ١۳۹۸/۲/١۷ به 
انضمام  روزانه مبلغ ١۰۵/۵۰۰ ریال جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و ضامنین مربوطه را 
نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰١۶۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه 
طبق گزارشات مورخ ١۳۹۸/۳/۳ و ١۳۹۸/۵/۳ مامور ابالغ، آدرس شما به شرح مندرج در متن قرارداد شناسایی نگردیده و همچنین ابالغ 
واقعی مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی متعهد له به شرح بیرجند، خیابان دولت ۳۴ پالک ۲۰ میسر نبوده، لذا بنا به تقاضای بانک 
کشاورزی شعبه بیرجند و به استناد ماده ١۸- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور،  

عملیات اجرایی ظرف ١۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۵                غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت بام کویر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ١۰۸۶١۹۷۵۵۰١ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ١۳۹۸/۰۳/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ١ - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید. آقای علیرضا شریف 
جواهری به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۶۴۳۹ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه : شهرستان فردوس 

خیابان رسالت، بین رسالت ۳ و ۵ می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۵47۸۵۵(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ١۸۰۰ و شناسه ملی ١۰۳۶۰۰۳۵١۵۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ١۳۹۷/۰۸/١۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ١- آقای عباس بحرودی به 
شماره ملی۰۰۴۵۸١۲۲۵١ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت ا... عباس پوربه شماره ملی۰۸۸۹۷۸۲۹۰۳ به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵47۸۵4(

آگهی تغییرات شرکت اعتماد آوران خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ١١۶ و شناسه ملی ١۰۳۶۰۰۵۸۳۰۳ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ١۳۹۸/۰۴/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ١ - آقای حسین رازقی به شماره ملی ۶۵۲۹۹۵١۲۸۸ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد مومنی به شماره ملی ۰۶۵۳۲۲۰۲۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی رازقی به شماره ملی 
۰۹۴۳١۴١۶۳١ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ١۳۹۹/١١/۲۹ انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین رازقی )رئیس هیئت مدیره( و آقای محمد مومنی )نایب رئیس 

هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه )۵47۹۸4(

آگهی تغییرات شرکت برساد گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۴۶ و شناسه ملی ١۴۰۰۷۸۵۲۶۹١ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ١۳۹۸/۰۴/۲۶ و پیرو آگهی تاسیس شماره ١۳۹۷۳۰۴۰۸۲۷۶۰۰١١۷۹مورخ ١۳۹۷/۶/۲۶- تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ١-کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احسان کرباسچی به شماره ملی 

۰۶۵١۸۸١۴۷١ )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت در مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵۵۱2۸6(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی و نقشه برداری قوس سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ١۲۹۹ و شناسه ملی 
١۰۳۶۰۰۳۰۲۹۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١۳۹۸/۰۴/١۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ١- مرکز اصلی شرکت 
از محل قبلی به آدرس جدید- خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند - بخش مرکزی دهستان باقران- آبادی شهرک صنعتی- محله شهرک 

صنعتی-کوچه ))فرعی دوم مبتکران ۴(( طبقه همکف کدپستی ۹۷١۹١۳۵۵۸۶تغییر 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 )۵۵2۵4۹(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(
بدین وسیله به آقای محمد علی یافته فرزند رضا به شماره ملی ۰۶۵١۶۶۳۸۹١ و شماره شناسنامه ١۶۸ متولد ١/١۳۳۶/۵ 
ساکن بیرجند،  سجاد ۲١، پالک ۲۴ به عنوان ضامن ابالغ می گردد:  بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند در تاریخ ١١/۹۸/۴ 

مستند به قرارداد شماره ۶۹۲۹۴۴۰۵۳ - ١۳۸١/۵/۲۸ جهت وصول مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح:  )مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ 
ریال اصل و مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال سود و مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز ١۳۹۸/۴/١١ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( 
تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای محمد جواد عارفی نژاد به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامن را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 
۹۸۰۰۴١۷ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ١۳۹۸/۵/۲ مامور ابالغ 
آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به 
تقاضای بانک کشاورزی شعبه بیرجند به عنوان متعهد له و مستند به ماده ١۸- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به 
شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور،  عملیات اجرایی ظرف ١۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما 

ادامه خواهد یافت.         تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۵       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(

بدین وسیله به آقای محمد علی یافته فرزند رضا به شماره ملی ۰۶۵١۶۶۳۸۹١ و شماره شناسنامه ١۶۸ متولد ١/١۳۳۶/۵ 
ساکن بیرجند، سجاد ۲١، پالک ۲۴ به عنوان ضامن ابالغ می گردد:  بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند در تاریخ 

۹۸/۴/١١ مستند به قرارداد شماره ۶۹۲۹۴۴۰۰۸ - ١۳۸١/۵/۲۸ جهت وصول مبلغ ١۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح:  )مبلغ 
۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال اصل و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود و مبلغ ۹/۲۵۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز ١۳۹۸/۴/١١ به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای محمد جواد عارفی نژاد به عنوان وام گیرنده و شما به عنوان ضامن را نموده و 
پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰۴۲۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق 
گزارش مورخ ١۳۹۸/۵/۲ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک کشاورزی شعبه بیرجند به عنوان متعهد له و مستند به ماده ١۸- آیین نامه اجرا 
به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور،  عملیات اجرایی ظرف ١۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 

که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
آدرس: خیابان ۱5 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲4۱5۰۸۱ - ۰۹۱55۶۱۷۸4۶تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۵      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: 3۲43۱۱۶۹ - ۰۹۱55۶۱۲3۸۹
آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

سردست برزیلی  5۰/5۰۰ تومان
مرغ منجمد دیرپز   

  ۶/5۰۰ تومان



موفقیت و انرژی

آموزش استفاده از پول

هر روز یک هدیه است

 زندگی فوق العاده ارزشمند است اما در یک لحظه
می تواند به بدترین ها تبدیل  شود. وقتی این اصل 
را ملکه ذهن تان کردید، دیگر امکان ندارد ساعات 
پر ارزش روزانه تان را به دفع الوقت بگذرانید. ایده 
هایتان را دنبال می کنید و از وقت تان نهایت استفاده 
را می برید. اگر شما طوری زندگی کنید انگار “امروز 
آخرین روز زندگی تان است.” خواهید دید چه احساس 
قدردانی نسبت به هرچیزی که در اطراف تان وجود 
 دارد پیدا خواهید کرد. با این احساس قدردانی شما
برنامه هایتان را سریع تر اجرا خواهید کرد، سخت تر 
تالش خواهید کرد و باهوش تر عمل خواهید کرد. 
این انگیزه فوق العاده قوی به شما خواهد داد تا به 

درجه باالتری از موفقیت دست یابید.

درس هایی برای آموزش
 چگونگی استفاده از پول به کودکان

جین پرل نویسنده کتاب “بچه ها” مهمترین درس 
 های پولی به بچه ها را با ما به اشتراک گذاشته و به ما 

مي گوید که چطور این تعالیم را به بچه یاد بدهیم.
کودکان صورت حسابی را که دستگاه عابربانک بیرون 
مي دهد می بینند، ولی متوجه نمی شوند که پول یک 
منبع بی پایان نیست. به فرزندتان توضیح دهید که شما 
براي به دست آوردن پول کار می کنید و بانک تنها 

جایی است که پول را در امنیت نگه می دارد. 
 بهترین راه برای این که مدیریت پول را به فرزندتان یاد 
 بدهید، این است که قدری پول در اختیار وی بگذارید. 
در صورتی که پول تان را برای خرید پوستر بازیگر مورد 
عالقه شان هدر دادید و اکنون پول کافی براي خرید دی 
وی دی فیلم او را ندارید، خوشحال باشید، زیرا این اتفاق 
خوبی است. پرل مي گوید :» بچه ها با این کار تجربه 

دست اولی از عواقب زیادخرج کردن پیدا مي کنند .«
در صورتی که بچه ها تأخیر در کسب لذت را یاد بگیرند، 
می توانند با روحیه» اکنون بخر، بعداً بده« مبارزه کنند، 
روحیه ای که در بزرگسالی آنها را در باتالق کارت های 
اعتباری غرق خواهد کرد. پس تا جایی که می توانید، بر 
این فکر که »گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازی« تأکید 
کنید. به عنوان مثال، همراه وی یک پیتزای خانگی 
با تمام مخلفاتی که دوست دارد آماده کنید؛ بعد یک 
پیتزای درون بر یخ زده را در مایکروفر بگذارید . درست 
کردن پیتزای خانگی خیلي بیش تر طول می کشد ، 
ولی مزه اش با پیتزای یخ زده مایکروفرشده قابل قیاس 
نیست.آموزش غلبه بر هوس»خرید به محض دیدن« 
با آموزش تأخیر در کسب لذت دوشادوش هم قرار می 
گیرند. با مثال این زمینه را به وی نشان دهید. پیش از 

این که به خرید بروید، بودجه خرید را تنظیم کنید.

برای کنترل دیابت
 برگ انبه بخورید!

میوه انبه جدای از طعم لذیذ و شیرینش دارای فواید 
از  میوه  این  برگ  اما  است،  برای سالمت  متعددی 
خواص دارویی برخوردار است که به ندرت به اهمیت 

آن توجه می شود.  برگ میوه انبه سرشار از خواص 
دارویی و درمانی است. یکی از خواص آن، کنترل دیابت 
است. خواص ضددیابتی این برگ به کنترل سطح قند 
خون کمک کرده و آن را تحت کنترل نگه می دارد. 
برگ این میوه برای دیابتی مفید بوده و سطح قند خون 

را کاهش می دهد.

هلیله سیاه برای تقویت
 نور چشم موثر است

برای تقویت نور چشم هلیله سیاه را کوبیده به مدت سه 
الی چهار هفته هر صبح قبل از طلوع آفتاب ناشتا یک 
قاشق مرباخوری سر پر آن را خورده و بالفاصله روی 

آن آب میل کنید. برای درمان ناراحتی های چشمی، با 
دم کرده آن بهتر است چشم شست و شو داده شود.

برای تقویت کبد یک قاشق سوپ خوری نرم شده آن 
را در یک ظرف ماست خوری حل کرده بعد از هر وعده 
ظهر و شب میل کنید مدت مصرف 10 روز در صورت 

تمایل انجام پذیرد.

بادرنجبویه باعث ایجاد آرامش 
عضالنی و رفع گرفتگی آن

بادرنجبویه با ایجاد آرامش عضالنی و رفع گرفتگی آن  
به داشتن خواب راحت کمک می کند.  از خواص دیگر 
این گیاه می توان به آرام کردن درد معده با منشاء عصبی، 

رفع احساس چنگ زدگی در معده،  کاهش تپش قلب،  
بهبود سردردهای یک طرفه،  رفع سرگیجه،  آرام کردن 
اعصاب،  رفع بی خوابی،  آرام کردن درد عصبی دندان،  
رفع تندخویی ، باالبرنده فشار خون مقوی مغز، ضد وزوز 
گوش، خواب آور،  نشاط آور، ضد درد مفاصل و  ضد 

خستگی های روحی اشاره کرد.

عوارض مصرف 
روغن مار

استفاده از روغن مار در بعضی موارد می تواند دارای 
عوارض جانبي مانند تهوع، خارش، التهاب پوست، استفراغ 
و در موارد بسیار نادری تشنج باشد و این عوارض عمدتاً به 

دلیل واکنش های آلرژیک، مصرف بیش از حد روغن یا 
مواد کم کیفیت در این درمان طبیعي است.

 با توجه به تاریخ شهرت این روغن، مهم است که 
همیشه روغن مار را با تهیه از یک منبع معتبر، ایمن نگه 
دارید تا اطمینان حاصل شود که شما از روغنی خالص و 

گونه ای بی خطر استفاده می کنید.

گیاه گوتوکوال  مفید درحفظ اعتدال
 عملکرد کلی مغز 

گوتوکوال یا گیاه آب قاشقی معمواًل به عنوان یک 
تونیک براي حفظ اعتدال در عملکرد کلی مغز استفاده 
و  بهبود گردش خون  در  موثر  گیاه  این  مي شود. 

حمایت از عملکرد حافظه شناخته شده است. 
به طور خاص، گوتوکوال یک»آداپتوژن« است، به 
این معنی که می تواند به بدن در سازش کارآمدتر با 
استرس و همچنین وضوح ذهني بیش تر کمک کند.  

این گیاه را در سبد غذایی خود قرار دهید.

 زمانی که سلول های سیر از هم جدا می شوند، عناصر آزاد شده، پس از تماس با همدیگر ترکیب قدرتمندی به نام آلیسین 
ایجاد می کند. این ترکیب جدید که دارای بوی تند و سوزاننده است از خواص زیادی برای سالمتی برخوردار است.

سیر خرد شده به صورت چرخ کرده، فشرده و غیره آلیسین بیشتری تولید می کند. زمانی که سیر را برش می دهید، چند دقیقه 
فرصت دهید تا فرآیند شیمیایی تولید آلیسین صورت گیرد. راه حل دیگر برای به حداکثر رساندن اثر سیر، جویدن آن به مدت 
یک دقیقه است. در همان زمان داخل و بیرون دهان تنفس کنید. تا جایی که می توانید به جویدن ادامه داده و اجازه دهید هوا 
عبور کند.سیر پوست بدن را خوش رنگ و گونه را سرخ و روده ها را از عفونت ها پاک می کند. حرارت دادن سیر قبل از اینکه 

زمان الزم برای نشست داشته باشد، آنزیم هایی که مسئول تشکیل آلیسین است را غیر فعال می کند.

برخی عطاری ها از باور غلط مردم مبنی بر بی ضرر بودن داروهای گیاهی سوءاستفاده می کنند و اقدام به تبلیغ و فروش 
ترکیبات دارویی با ماهیت مجهول می کنند که عوارض غیر قابل پیش بینی دارند. بسیاری از داروهای الغری که از 
طریق آرایشگاه های زنانه ، عطاری ها و باشگاه ها ی ورزشی و نیز تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی معرفی می شوند حاوی 
مواد مخدر )ترکیبات آمفتامین، محرک، شیشه( هستند وعالوه بر عوارض جبران ناپذیر در شخص مصرف کننده سبب 
اعتیاد مصرف کنندگان نیز می گردند. از مصرف داروهای دست ساز بی نام و نشان و غیر مجاز در مکان هایی که اجازه 
فروش دارو را ندارند به شدت خودداری کنید تنها مکان قانونی عرضه دارو و مکمل ها داروخانه ها هستند و عرضه آنها در 
سایر مکان ها از قبیل باشگاه های ورزشی ، عطاری ها  ، سوپرمارکت ها و سایر مکان ها ممنوع و غیر قانونی می باشد.

اداره نظارت بر داروهای گیاهی ، سنتی و مکمل وکمیته مبارزه با قاچاق کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

داروهای گیاهی دست ساز غیرمجاز سیر و فواید آن برای سالمتی

کودکانی که والدین شان به یکدیگر عشق می ورزند، شادترند 
و حس امنیت بیشتری دارند. در واقع آن ها نه تنها الگویی براي 
 شکل اصلی روابط والدین در خانواده دارند، بلکه از این طریق 
می آموزند در چنین رابطه ای اشخاص چطور با هم رفتار مي کنند .

این که همسرتان در فهرست اولویت هایتان حتی باالتر از 
تان  زناشویی  زندگی  در  موفقیت  براي  باشد،  تان  فرزندان 
فرزندان  شما  که  نیست  معنی  بدین  این  اما  است  الزامی 
تان را دوست نداشته باشید و از آنها مراقبت نکنید. عالقه 
پدر  هر  زندگی  ناپذیر  جدایی  بخش  فرزند،  به  محّبت  و 
و مادری است ولی چنانچه بیش تر از عشق به همسرتان 

که  والدینی  شوید.  روبرو  مشکل  با  دارد  امکان  باشد، 
گذاری  سرمایه  فرزندشان  در  را  شان  احساسات   تمام 
مي کنند، در بزرگسالی از وی انتظاراتی خواهند داشت، گویا 
که  انساني  در  شان  رفته  دست  از  آرزوهای  تمام  بخواهند 
بزرگش نموده اند درخشان شود. مسلما فرزند شما هنگامی 
که به نوجوانی و جوانی می رسد ، از این که بخواهد شما را به 
آرزوهایتان برساند کالفه مي شود. پدر و مادر گاهی آن قدر 
درگیر مشکالت فرزندشان می شوند که خودشان را فراموش 
مي کنند. محققان این مسئله را عامل نیمی از طالق ها در 
سنین باالی ۵0 سال مي دانند. روابط قوی بین زن و شوهر 

اساس خانواده است. تأکید می کنیم که مهم ترین قسمت خانواده 
شما و همسرتان می باشید. مسئولیت مراقبت خانواده به عهده 
شماست و در پایان کودکان راه خود را انتخاب مي کنند به مانند 
شما که روزی راه خود را انتخاب کرده و از والدین خود جدا شدید. 
توجه داشته باشید در اول یک زن و یک شوهر وجود دارد و بعد از 
آن کودکان به وجود می آیند. قبل از این که کودکان به دنیا بیایند 
ما تنها بودیم ؛ در آغاز رابطه در عشق یکدیگر غرق شدیم و تالش 
کردیم هم دیگر را درک کنیم. روز به روز عالقه ما به یکدیگر بیش 
 تر شد و تا جایی که زندگی مشترک ما آغاز شد و این آغاز همین 

خانواده ای بود که هم اکنون می بینید. 

نباید فرزندان مان را بیشتر از همسرمان دوست داشته باشیم!

آیه روز

]آری[ آنان کسانی  اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند در نتیجه اعمال شان تباه گردید و روز 
قیامت برای آنها ]قدر و[ ارزشی نخواهیم نهاد. )سوره کهف/آیه 10۵(

سخن روز

رشد هیچ گاه شانسی اتفاق نمی افتد؛ بلکه نتیجه کنار هم قرار گرفتن و همکاری نیروهای مختلف است. 
)جیمز کش پنی(
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جدول 4415                        

افقي: 1 -نام قدیم شهر گنبد کاووس 
- ریحان کوهي 2 -کثرت آمد و شد 
- فرمان مغولي - واحد پول مشترک 
و  اندام  خوش   - -کمک   3 اروپا 
دلربا  - تنها 4 - دودمان - پسوند 
شباهت-  تخم مرغ در زبان بیگانه- 
عمامه ۵ -چشمه - نوعي پارچه از 
الیاف گیاهي - مرتجع الستیکي 6 
-نزد ایرانیان است - لقب پادشاهان 
در  بتي   -7 ترازو  پارسنگ   - روم 
عصر جاهلیت - برد معروف - فاقد 
 - رزمایش    - کاهو   -8 شفافیت 
مادر 9 -شکلک - حیواني  خواهر 
که در آتش نمي سوزد - قباحت 10  
- کاریز - قسمت اصلي و بنیادي 
چیزي-  نقاش دانمارکي قرن بیستم 
11  - ضمیر جمع - مقابل رفتن 
- نزدیک کردن 12-  میوه خوشه 
گل   - موسیقي  چهارم  نت   - اي 
نومیدي  -زمین ترکي 13  - سي 
و چهارمین سوره قرآن - کشیدگي 
و راستا - تخمه 14-  ویرگول - از 
کشور   - شمشیربازي  هاي  رشته 
فالسفه 1۵-  جانوري بي مهره با 

بدن بندبند - پول خرد انگلیس

عمودي: 1 - بحیره - نوعي جشن 
خارجي 2 - ماه دهم سال قمري - 
سمبل  شریک 3- از سازهاي ایراني 
- چرم خام - سومین حرف یوناني  
کشتي   - سطح  واحد   - ناالن   -4
جنگي  ۵ - سطح چیزي - پیشي 
سرباز   - گدایان 6  شهر   - گرفتن 
نیروي دریایي - امتداد یافته - شبانگاه 
7 - کلمه - پرسش - طغیان  پیمان 
اقتصادي کشورهاي آمریکاي شمالي 
و مرکزي 8 - عقیم - فرار کننده - 
سخنوران 9-  نوعي نان - از قله هاي 

معروف کشور نپال  - رود مرزي ایران 
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس شعبه 1: بلوار صیاد شیرازی - واحد 42- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم 10 و 12 - جنب بانک ملت
09155600850

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف

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

پیشرو الستیک   فرواگشه 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام واقع در 
شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر 

حسابداری خود به یک نفر آقا 
یا خانم با مدرک تحصیلی فوق دیپلم

 یا لیسانس حسابداری نیازمند است. 
متقاضیان  محترم جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 
  4-  ۰۵۶3۲۲۵۵۵۹۰ تماس حاصل نمایند.

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل پرسنل 
به افراد ذیل نیازمند می باشد :

 ۱- راننده قیرپاش پایه دو با سابقه کاری
 ۲- راننده تریلی مایلر پایه یک با سابقه 

کاری 3- نگهبان 4- انباردار
 ۵- کمک سرپرست کارگاه 

با 3 سال سابقه کاری ۶- کارگر ساده ثابت

۰۹۱۵۵۶۲344۱
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

61 درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی برخوردارند

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 495 روستای استان معادل 61 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و پیش 
بینی می شود تا پایان امسال و با بهره مندی حدود 365 روستای دیگر در استان، ضریب بهره مندی روستایی گاز طبیعی  به 83 درصد افزایش یابد. هاشمی، با اشاره به 

اجرای  7317 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان، اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال 567 کیلومتر از این شبکه  اجرا شده است.

*مدیرکل آموزش و پرورش گفت: 351 میلیون و 556 
هزار تومان برای تجهیز مدارس مجری طرح نماد و مراکز 
مشاوره دانش آموزی استان از محل اعتبار تخصیص 
شد. هزینه  ای  سرمایه  دارایی های  و  تملک  یافته 

*به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری یک میلیارد تومان برای جداسازی آب 
فضای سبز شهری بیرجند از آب شرب اختصاص یافت.
*مدیر کل ثبت احوال استان از ثبت 2 هزار و 507 واقعه 

ازدواج در 4 ماه گذشته خبر داد.
*متین ابوالحسنی در رده سنی 10تا 14 سال دومین 
دوره المپیاد استعداد های برتر گلف کشور موفق به 

کسب جایگاه سوم این رقابت ها شد.
*مأموران انتظامی شهرستان بشرویه در بازرسی از 
یک دستگاه کامیون کشنده گازوئیل قاچاق به ارزش 

2 میلیارد ریال کشف کردند.
*مرمت فصل دیگری از خانه تاریخی میرزا جعفر 

خوسف  خراسان جنوبی آغاز شد.
*خانم ها رمضان تبار و حسن زاده برای دومین بار به 

اردوی تیم ملی کشتی آلیش دعوت شدند. 
*قصاب  متخلف در قاین که اقدام به کشتار غیر مجاز 

کرده بود به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
مسابقات  مدال طالی سنگ  مالیی  مصطفی   *
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی نونهاالن 

کشور را از آن خود کرد.
*فرمانده انتظامی استان از کشف 533 کیلوگرم تریاک 
و توقیف سه دستگاه خودرو در طرح عملیاتی تشدید 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در خراسان جنوبی طی 

48 ساعت گذشته خبر داد.

پایین ترین مزد روزانه در کشور
 مربوط به خراسان جنوبی 

کاری- بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار از وضع دستمزد نیروی انسانی شاغل در 
را  بخش کشاورزی، کمترین میزان دستمزد روزانه 
کارگران “میوه چین”و بیشترین متوسط دستمزد روزانه را 
کارگران “دروگر غالت و نشاکار” دریافت کرده اند.مزد 
کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که 
به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول 
داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، 
برآورد و به وجه نقد اضافه می شود. با توجه به متوسط 
مزد روزانه در استانهای کشور، باالترین مزد روزانه برای 
مردان مربوط به “کارگر وجین کار و تنک کار” در استان 
گیالن با 120 هزار و 899 تومان و پایین ترین مزد روزانه 
مربوط به “کارگر نهرکش و مرزبند” در خراسان جنوبی 
با 30 هزار تومان است.. بررسی شکاف جنسیتی مزد 
بیانگر آن است که اختالف متوسط مزد روزانه زنان و 
مردان در شغل وجین کار و تنک کار، در سال گذشته 
0.8 درصد کمتر از سال 1396 است. مسئول کانون 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی 
هم در این زمینه در اردیبهشت امسال عنوان کرد: 
با وجود شمول قانون کار فاقد  کارگران ساختمانی 
نرخ دستمزد هستند.علیزاده با بیان اینکه فقط  برای 
کارگران کارخانه ها نرخ دستمزد تعیین شده است گفت: 
شهرداری، سازمان نظام مهندسی، انجمن کارفرمایان، 
اداره کل کار باید برای یکسان سازی نرخ دستمزد 
جلساتی  برگزار و برای کارگران ساختمانی دستمزد 
تعیین کنند. علیزاده با اشاره به اینکه بازار کار های 
ساختمانی استان را اتباع خارجی در دست گرفته اند. 
گفت: طبق ماده 120، 121، 122 قانون کار به  صراحت  
اشاره شده نیروی خارجی در صورتی که استاد کار ایرانی 
بیکار است به صورت تخصصی حق کار ندارد. مگر به 
عنوان کارگر ساده.وی با بیان اینکه  کارگران خارجی 
بدون هیچ دوره آموزشی صفر تا صد کار های ساختمانی 
را بدست گرفته اند.ابراز تاسف کرد از این  که با وجود 
این موضوع که مصالح ساختمانی صفر تا صد مواد 
شیمیایی هستند کارگری جزو مشاغل سخت و زیان 
آور قرار نگرفته است  .رکنی مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم ضمن تاکید بر حقوق  
حداقلی کارگران نهرکش و مرز بند  استان نسبت به 
میانگین کشوری خاطر نشان کرد:  دستمزد کارگر بیل 
زن در استان  سال 96  حدود 38 هزار تومان بوده 
است که این رقم در سال 97 به 41 هزار تومان افزایش 
یافته است.  طبق گزارش بانک مرکزی در سال 96 
هزینه های  حداقل  از  37درصد  کارگران  دستمزد 
سبد معیشتی آنها را پوشش می داد . فاصله درآمد و 
هزینه ها در سال 97 کاهش یافته که در سال جاری 
بار دیگر بیشتر شده است.) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 اختتامیه  نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی برگزار شد

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
طی مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری، فرماندار بیرجند، مدیرکل کتابخانه ها و 
تنی چند از مسئوالن استانی برگزار شد. به گزارش 
ایسنا،رضایی صبح دیروز در مراسم اختتامیه نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی اظهارکرد: این جشنواره 
مسابقات  که  است  متفاوتی  بخش های  شامل 
کتابخوانی نیز در این جشنواره ورود پیدا کرده است.
وی افزود: این جشنواره امسال  با 12 عنوان کتاب از 
سیره ائمه اطهار در 3 گروه سنی برگزار شده و 215 
نفر در این جشنواره برگزیده شدند. ویبا بیان اینکه از 
سال 95 این جشنواره شروع شده که در آن سال 3 
هزار و 986 نفر در این جشنواره شرکت کردند، اظهار 
برگزیده  نیز  ملی  سطح  در  امسال  کرد  امیدواری 
داشته باشیم. رضایی با بیان اینکه امسال 45 هزار 
نفر در خراسان جنوبی در این جشنواره شرکت کردند 
تصریح کرد: روند رو به رشد درصد قابل مالحظه ای 
است و دلیل این افزایش درصد ورود دستگاه های 
مختلف بوده است. وی به میانگین شرکت کنندگان 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  کتابخوانی  جشنواره  در 
میانگین شرکت کنندگان در خراسان جنوبی نسبت 

به کشور 2.5 برابر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: نبود زیرساخت ها 
مهمترین مانع توسعه استان است و برای پویایی استان 

در مرحله اول باید این مهم محقق شود.
به گزارش ایرنا آیین گرامی داشت دهه تولید ملی 
همراه با تجلیل از فعاالن صنعت، معدن و اصناف 
در بیرجند برگزارشد. معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم رئس جمهور در این مراسم گفت: دولت 
دوازدهم 18 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 
ملی به نواحی صنعتی اختصاص داده که با توجه 
به سهم 300 میلیارد تومانی خراسان  جنوبی از این 
تسهیالت، این استان از استان های برتر در جذب 
اعتبارات است. وی ادامه داد: خراسان جنوبی با توجه 
به نرخ بیکاری بیش از سهم خود از اعتبارات استفاده 
کرده است اما امیدواریم باز هم بتوانیم از تسهیالت 
روستایی که ارزان ترین تسهیالت کشور با نرخ سود 
6 درصد و بازپرداخت 9 درصد است برای تامین 

اشتغال در نواحی صنعتی استفاده کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، هم در این 
آیین گفت: حرکت توسعه را نمی توان متوقف کرد 
و اتاق بازرگانی و سازمان صمت نسبت به جذب 

بخش خصوصی با ارایه طرح های توجیهی فنی و 
اقتصادی اقدام کنند. صالحی نیا گفت: با توجه به 

قوت  روند  این  اگر  صنعتی  ظرفیت شهرک های 
بگیرد با برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع 
از  تولید در سراسر کشور اطمینان داریم بسیاری 

مشکالت مرتفع خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان  استان نیز، گفت: از 60 

ماده معدنی، 49 ماده در خراسان  جنوبی شناسایی 
شده است اما آیا توانسته ایم این ظرفیت و موهبت 
خدادادی را به ثروت تبدیل کنیم. افضلی افزود: در 
استانی که هنوز معادن صنعتی از نبود برق رنج می 
برند، چطور باید کار کرد؟نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس بیان کرد: نبود زیرساخت های 
موجود، بنگاه های اقتصادی  را از چرخه رقابت خارج 
می کند و آیا با نبود زیرساخت هایی همچون ریل 

می توان با سایر استان ها رقابت کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  هم گفت: 
شناخت ظرفیت های معدنی از مهمترین مسیرهای 
برای  تومان  میلیارد  که 60  است  استان  توسعه 
شناسایی این ظرفیت ها هزینه شده است.شهرکی 
افزود: توسعه معدن سبب ارزش افزوده در مناطق 
کمتر توسعه یافته استان خواهد شد که امیدواریم با 
توجه به روند حمایتی دولت از واحدهای تولیدی و 
جذب یارانه های چهار و پنج درصدی بتوانیم رونق 

اقتصادی را در استان شاهد باشیم.
هم  جنوبی  خراسان   معدن  خانه  رئیس  باقری، 
تجهیزات  بودن  فرسوده  به  توجه  با  عنوان کرد: 
معدنکاری و تولید نشدن این تجهیزات در کشور 
روند گرایش به سمت تولید کاهش پیدا کرده که 
امیدواریم به صورت ملی به این مساله توجه شود. 
استفاده  گفت:  نیز  اصناف  اتاق  رئیس  علیزاده، 
از  را  مشکلی  هیچ  درصدی   18 تسهیالت  از 
به  توجه  با  و  کند  نمی  حل  صنفی  واحدهای 
اشتغالزایی 250 هزار نفری اصناف کشور در سال 
گذشته و رشد 12 درصدی آن در سال جاری باید 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
زینلی، مدیرعامل شرکت کویرتایرنیز در این آیین 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جمع آوری منابع 
کوچک از مردم و انجام کار بزرگ تنها راه پویایی 
اقتصادی در استان است که باید با ارایه طرح های 

توجیه دار تولید این مهم را تحقق بخشید.

نبود زیرساخت مهمترین مانع توسعه است

 توجه به زبان عربی از محورهای
 توسعه حوزه علمیه است

 

زاویه های  از  گفت:  فقیه  ولی  نماینده  خبر-  گروه 
توسعه حوزه علمیه توجه به زبان عربی است در شرایط 
امروزی و ارتباطی دنیا ایجاب می کند مکالمه عربی 
و دیگر زبان ها فراگیری شود. حجت االسالم عبادی 
روز دوشنبه در مراسم اختتامیه دوره ششم مکالمه زبان 
عربی در حوزه علمیه رضوی بیرجند افزود: اگرچه 
بسیاری از متون اسالمی توسط استعمار غارت شد 
اما محور علم و دانش متون عربی بوده و هنوز هم به 
جای خود باقی است. گفتنی است دوره ششم مکالمه 
زبان عربی در حوزه علمیه بیرجند از سال 1392 آغاز 
شده است و روز  گذشته این دوره پایان یافت. در این 
آیین از مجله اقالم الرضویه به زبان عربی رونمایی شد  

این مجله هر دوره )سال( چاپ می شود.

ری
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س:
عک
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خراسان جنوبی از قطب های تولید فرش دستباف است
گروه خبر-معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری گفت: خراسان جنوبی از قطب های 
تولید فرش دستباف در کشور است و دستباف های این 
منطقه بازار صادراتی خیلی خوبی دارد. وی در بازدید 
از روستاهای کم برخوردار شهرستان درمیان گفت: 
با همکاری و مساعدت استاندار تالش خواهیم کرد 
سرعت پروژه ها افزایش یابد تا بخشی از مشکل آب 
شرب مناطق روستایی استان حل و فصل شود.امید 
گفت:سال گذشته 1.5 میلیارد دالر با اذن رهبر معظم 
انقالب از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار 
روستایی اختصاص یافت که نشان از عزم جدی نظام 

برای برچیده شدن محرومیت ها از مناطق گوناگون 
کشور دارد.وی گفت: از این مبلغ تاکنون حدود هشت 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 10 هزار میلیارد 
تومان دیگر نیز پیش بینی می کنیم امسال در اختیار 

استان ها قرار بگیرد.
وی بیان کرد: عالوه بر تامین زیرساخت های آب، 
گاز و راه در زمینه های آموزش و بهداشت نیز وضع 
کشور به نسبت خوب است و همه این شاخص ها 
در روستاهای باالی 20 خانوار، بیش از 90 درصد و 
شاید 100 درصد پوشش داده شده است. وی گفت: 
با توجه به جمعیت روستایی باالی خراسان جنوبی و 

پیگیری های استاندار، بازدید از روستاهای شهرستان 
مرزی درمیان در اولویت ما قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه شهرستان درمیان با توجه به مرزی بودن نیاز 
به توجه ویژه ای دارد اظهارکرد: در بازدیدی که از 
روستاهای درمیان داشتیم موضوعاتی از قبیل آب، 
راه و گاز عمده مشکالتی بود که توسط مردم بیان 
شد.امید عنوان کرد: علیرغم اعتبارات خوبی که از 
محل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها 
اختصاص اما باتوجه به خشکسالی های چندین ساله 
در خراسان جنوبی این مبلغ کفاف رفع مشکل آب این 

مناطق را نکرده است.
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استاندار گفت: سازمان های مردم نهاد )سمن( در حوزه 
توسعه استان نیاز است که راه اندازی شود و دولت 
نیز از این قبیل سمن ها پشتیبانی می کند. به گزارش 
ایرنا، معتمدیان شامگاه یکشنبه در نشست سازمان های 
مردم نهاد استان با معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم نهاد ریاست جمهوری در بیرجند افزود: خراسان 
جنوبی علیرغم همه محرومیت ها بزرگترین موسسات 
خیریه کشور را در خود جای داده که الگوی اقتصاد 
مدنی هستند. وی اظهار داشت: این موسسات جمعیت 
قابل توجهی از اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش دارند 
و در کنار نقش حمایتی بحث اشتغال را به خوبی دنبال 
کرده اند  که این انگیزه ستودنی است. معتمدیان با 
بیان اینکه شرایط خراسان جنوبی با استان های دیگر 
متفاوت است گفت: نیازمندیم که مشاغل جدید در 
مناطق روستایی تعریف کنیم.وی افزود: شیالت مقوله 
جدیدی است که در استان شروع شده و شاید در نگاه 
اول با توجه به اقلیم خشک استان موضوعیت نداشته 
باشد اما جزو چهار استانی که هستیم که مجوز پرورش  

ماهی تیالپیال داده شده است. استاندار عنوان کرد: در 
پرورش ماهی خاویار از استان هایی هستیم که بهترین 
شرایط را داریم و بر اساس مطالعات سازمان شیالت 
کشور به عنوان شغل جدید در روستاها می توان آن 
را دنبال کرد و زیرساخت های خوبی نیز فراهم است.  
وی با اشاره به توسعه گردشگری در مدل جدید گفت: 
فصل برداشت محصوالت  راهبردی استان ظرفیت 
گردشگری منحصر به فرد در استان است. وی یکی از 
مشکالت و آسیب های خدمت رسانی را پراکنده کاری 
عنوان کرد و افزود: به دنبال این هستیم که به شکل 
تخصصی هر موضوع و هر شغلی را به یک دستگاه 

بدهیم که منجر به ایجاد شغل شود. 
نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری هم در این نشست گفت: سازمان 
های مردم نهاد می توانند به عنوان تسهیل گر از 
تسهیالت اشتغال روستایی استفاده کنند. امید با 
بیان اینکه تخصصی شدن سمن ها از مطالبات جدی 
است افزود: نوع فعالیت سمن ها بر اساس ضرورت ها 

و ظرفیت های خالی باید سازماندهی شود تا مراکز 
خیریه و سمن ها به سمت تخصصی شدن پیش 
بروند.وی با اشاره به پیگیری هایی برای باز شدن 
گره کار سمن ها اظهار کرد: مالیات از مسایلی است 
که رایزنی شده و موسسات خیریه و سمن ها معاف 
از مالیات می شوند که جزئیات آن در تفاهم نامه ای 
ابالغ می شود. وی افزود:  از وظایف معاونت توسعه 
روستایی تسهیل گری کار سمن ها است نه اینکه 
سمن ها را زیر چتر حمایت دولت بیاوریم. نورا.. زاده 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید هم گفت: موانع 
موجود در حوزه تضمین فرآیند پرداخت تسهیالت 
رفع می شود و در حوزه بازاریابی نیز کار مشترکی 
با سازمان فناوری اطالعات در کشور شروع شده 
که راه اندازی یک سایت برای معرفی توانمندسازی، 
از  مرتبط  نهاد  مردم  های  سازمان  و  محصوالت 

دستاوردهای آن است. 
وی همچنین از ایجاد 2 بازار در تهران خبر داد که 
از ماه آینده راه اندازی می شود و گفت: در این بازارها 

120 غرفه طراحی شده و هر هفته یک محصول 
از روستاهای کشور عرضه می شود. معاون سیاسی 
فعالیت  استان  در  تشکل  گفت: 476  نیز  استاندار 
می کنند. خوش خبر افزود: بخش عظیمی از این 
تشکل ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی و حدود 2 
درصد در حوزه توسعه فعالیت دارند. وی اظهار کرد: 
توسعه دارای مولفه های ایجابی منحصر به خود است 
و بخش بزرگی از تشکل های غیردولتی به برنامه های 

توسعه نگر در استان شتاب داده است. 

سازمان مردم نهاد با موضوع توسعه نیاز است
ری

 اکب
س:

عک

غالمی- به منظور نظارت بر اجراي دقیق قوانین و 
مقررات حمل و نقل برون شهری، جلسه کمیسیون 
رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل موضوع 
ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون 
جلسه  همچنین  و  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی 
کمیسیون رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل 
ونقل جاده ای موضوع ماده 11  دستورالعمل صدور، 
تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل بار و 
مسافر برون شهری، طی 4 ماه اول سال جاری برگزار  
شد. به گزارش آوا و به نقل از  روابط عمومی اداره کل 
راهداری در این جلسات به تخلفات 38 شرکت حمل 
ونقلی و 46 راننده ناوگان حمل ونقل عمومی رسیدگي، 

تصمیمات الزم اتخاذ و احکام مربوطه صادر شد. 
و  راهداری  اداره کل  اداره حقوقی  رئیس  رضائی، 
حمل ونقل جاده ای استان با اشاره به این خبر افزود: 
در 4 ماه اول سال جاری ، 4 جلسه کمیسیون ماده 
12 استانی برگزار و طی آن به تخلفات 38 شرکت 
حمل ونقل اعم از باری و مسافری استان رسیدگي 
گردید.همچنین در این مدت 2 جلسه کمیسیون ماده 
11 استانی برگزار و طی آن به تخلفات 46 راننده 
ناوگان حمل ونقل عمومی استان رسیدگي گردید. 
وی درخصوص آراء صادره در این جلسه اعالم کرد: 
با توجه به  اختیارات  تفویض شده  به استان، برای 
شرکت های حمل ونقل بنا به نوع و مرتبه تخلف، 

رای تذکر کتبی و جریمه نقدی صادر گردید و برای 
رانندگانی که  دارای تخلف حمل ونقلی بوده اند بنا 
به نوع تخلف و تکرار آن، تذکر کتبی و تعلیق یک 
ماهه کارت هوشمند رانندگان در نظر گرفته شد و 

آراء مربوطه ابالغ گردید.
رضائی، در خصوص تخلفات انجام شده در بخش 
شرکت ها و رانندگان  نیز عنوان کرد: تخلف عدم 
رعایت مقررات مربوط به تهیه، تنظیم و استفاده 
از بارنامه و صورت وضعیت، عدم رعایت مقررات 
مربوط به نرخ و بلیط مسافری، عدم رعایت مقررات 
مهار مناسب بار، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد 
تجهیزات ایمنی و .... از جمله تخلفات صورت گرفته 

از سوی شرکت ها بوده و تخلف جابجائی بار بدون 
بارنامه، عدم مهار بار مناسب، فقدان یا عدم بکارگیری 
تجهیزات ایمنی، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو و 
... از جمله تخلفات انجام شده ازسوی رانندگان حمل 

ونقل عمومی برون شهری بوده است. 
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل 
ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت 
آنها، افزود: این اداره کل بر فعالیت های بخش حمل 
ونقل جاده ای برون شهری نظارت مستمر دارد که 
در این راستاسامانه پیامکی 300056141 راه ارتباطی 
با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، 
پیشنهادها و شکایت های افراد را دریافت و به آن 

ها رسیدگی نماییم. 
شایان ذکر است که تخلفات مربوط به رانندگان حمل 
ونقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده 11 و 
شرکت های حمل ونقل بار و مسافر با حضورمدیر 
کل، نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی بررسی 

و احکام مربوطه صادر می شود.
رضائی یاد آور شد: تعداد 10499 راننده در بخش 
حمل ونقل کاال و مسافر داخلی و بین المللی استان  
فعال هستند که درصد بسیار کمی ازآنان مشمول 
تعریف تخلف از مقررات و قوانین می گردند و به 
لحاظ نظم کاری و رعایت مقررات درصد نسبی 

تخلفات در استان پایین می باشد.

 رسیدگی به تخلفات شرکت ها  و رانندگان  ناوگان حمل و نقل عمومی

و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه  کاوش-نشست 
سرمایه گذاری استان عصر دوشنبه با حضور معاون 
ریاست  نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
جمهوری برگزار شد. استاندار در این کارگروه عنوان 
کرد: دو درخواست مشخص از معاون محترم رئیس 
جمهور داریم؛ اول این که در موضوع زیرساخت های 
استان مثل آبرسانی به روستاها، قنوات، جاده ها و... 
که بعضاً  مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، 
اختیار  در  توجهی  قابل  مبلغ  اعتبارات عمرانی  از 
استان قرار گیرد.دوم این که در حوزه اشتغال، از 
محل تسهیالت ملی حداقل 2 هزار میلیارد ریال 
اختیار  در  روستایی،  اشتغال  توسعه  راستای  در 
خراسان جنوبی قرار گیرد.  معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز گفت: توجه 

ویژه دولت به روستاها در قالب تخصیص 18 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت تبلور یافته که 13 هزار و 
500 میلیون تومان آن ابالغ شده است.  امید افزود: 
این منابع سبب مهاجرت معکوس به  اختصاص 
روستاها شده و نرخ اشتغال روستایی را 25 درصد 
افزایش داده است.وی مطرح کرد:خراسان جنوبی 
در  و  ماست  در طرح های  استان های هدف  جزء 
ردیف استان هایی است که طرح ها را با کیفیت 
خوب اجرا می کند؛ بنابراین هر طرحی که از استان 
را حمایت خواهیم کرد. وی گفت: در  ارائه شود 
مجموعه دولت،  آقای معتمدیان را به عنوان فردی 
خوش فکر، خالق و جدی در کار می شناسند و در 
این سفر نیز پی بردیم که مساله اشتغال، دغدغه 

اصلی و اولویت کاری ایشان است.

خراسان جنوبی جزء استان های هدف در طرح های ریاست جمهوری

شورای قیمت گذاری و ارزیابی
 فرش دستباف تشکیل شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست 
جمهوری گفت:این استان یکی از مراکز بسیار مهم 
کشور در حوزه فرش دستباف است و حدود 60 هزار 
نفر مرتبط با بافت فرش در استان امرار و معاش می 
کنند. به گزارش ایرنا،امید در شورای ارزیابی و قیمت 
گذاری فرش دستباف استان و بازدید از محصوالت 
کمیته  اظهارکرد:  امداد  کمیته  مددجویان  تولیدی 
امداد حضرت امام )ره( در عرصه اشتغال جزو استان 
انجام  اقدامات خوبی  بوده و  پرتوفیق کشور  های 
داده که تولید فرش دستباف از مهمترین آنهاست. 
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار از دغدغه های 
جدی استاندار است اضافه کرد: در این زمینه مقرر 
شد تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد، شرکت 
بر خرید  مبنی  استانداری  و  امداد  آفرینان  صنعت 
محصوالت غیرمددجویان منعقد شود.وی بیان کرد: 
امروز محموله نخست این محصوالت شامل فرش 
دستباف به ارزش یک  میلیارد تومان قیمت گذاری 
شد به این صورت که شرکت صنعت آفرینان ظرف 
پرداخت می کند. وی  را  بافندگان  پول  یک هفته 
شورای  توسط  خریدها  ارتباط  این  در  داد:  ادامه 
قیمت گذاری از تهران تعیین می شود بگونه ای که 
حداکثر قیمت ممکن را در نظر می گیرند. وی تاکید 
کرد: شرکت صنعت آفرینان غیرانتفاعی نیست بلکه 
وابسته به کمیته امداد است و قرار است حداکثر سود 
را به بافندگان فرش برساند. وی اظهار کزد: این 
حرکت می تواند الگوی خیلی خوبی برای تمام کشور 
و در ضمن الگویی برای سایر محصوالت استان 
نیمه قیمتی و  از جمله صنایع دستی، سنگ های 

اقالمی از این دست باشد.

خوسف، شهر ملی مله بافی شد

شورای  سومین  در  گفت:  خوسف  کاوش-فرماندار 
ملی  روستاهای  و  شهرها  انتخاب  راهبردی 
صنایع دستی، شهر خوسف به عنوان شهر ملی مله 
برگزاری  به  اشاره  با  ثبت ملی شد. شفیعی   بافی 
سومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای 
ملی صنایع دستی در 31 تیر امسال در تهران، اظهار 
کرد: در این شورا 26 پرونده از استان های گوناگون 
انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  از  تعدادی  با حضور 
مرتبط، مدیران کل، مسئوالن شهری، فرمانداران، 
معاونان صنایع دستی و جمعی از مسئوالن ذی ربط 
بررسی شد. وی افزود: براساس نتایج اعالم شده در 
این نشست، شهر خوسف در خراسان جنوبی به عنوان 
شهر ملی مله بافی ثبت ملی شد. فرماندار خوسف 
یادآور شد: همچنین بر اساس نظر این شورا، روستای 
خور شهرستان خوسف در حوزه تراش سنگ های 
نیمه قیمتی به صورت مشروط ثبت شد تا در نشست 
بعدی شورا، پرونده  آن تکمیل و بعد از رسیدن به 
استانداردهای الزم برای ثبت به عنوان شهر یا روستای 
ملی در نشست بعدی شورای راهبردی انتخاب شهرها 
و روستاهای ملی صنایع دستی مطرح شوند. شفیعی 
افزود: این اقدام در راستای برندسازی، معرفی و ارتقای 
جایگاه صنایع دستی شهرها و روستاهای مختلف و نیز 
هنرمندان رشته های گوناگون با یک عزم همگانی و 
مدل مشارکتی انجام شده است.وی اظهار امیدواری 
کرد: با ثبت این روستا و شهر خوسف اقدامات بسیار 

ازشمندی درراستای برندسازی آن ها انجام پذیرد.

آموزش هایی متفاوت و منطبق
 با نیاز روز جامعه

ایسنا- مدیرکل فنی و حرفه ای با اشاره به نیازسنجی 
آموزش ها و رشته ها براساس پتانسیل و نیاز استان، 
گفت: هرسال نیازسنجی خود را بروزرسانی می کنیم و 
در این راستا در سال گذشته سند مهارت استان را تنظیم 
کرده ایم. خوشایند اظهار کرد: با افتتاح 23 آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای جدید در امسال، در مجموع  178 
آموزشگاه در استان فعال هستند که در آن ها بالغ بر 
100 حرفه شغلی آموزش داده می شود. وی با بیان 
اینکه بازاریابی و فروش محصوالت مهم بوده که این 
فرآیند در آموزشگاه های آزاد شکل گرفته است، اظهار 
کرد: نگاه سازمان فنی و حرفه ای به آموزشگاه های 
آزاد تغییر کرده و این نگاه به دنبال توسعه، رشد، 
آموزشگاه های  امروز  و  است  بالندگی  و  رونق 
هستند. برخوردار  بیشتری  عمل  آزادی  از  آزاد 
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بلیت تهران-مشهد میلیونی شد!

با  چیز  همه  قیمت  که  درحالی  آنالین-  اقتصاد 
بلیت   قیمت  است  رفته  باال  دالر  نرخ  افزایش 
هواپیمای تهران - مشهد به یک میلیون و دویست 
هزار تومان رسیده  و این درحالیست که دبیر انجمن 
صورت  تخلفی  می گوید  هواپیمایی  شرکت های 

نگرفته است.

دریافت کمیسیون مشاوران
 امالک متری می شود

مهر- رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: این 
دریافت  نحوه  تغییر  بررسی  حال  در  کمیسیون 
کمیسیون مشاوران امالک از ثمن معامله به متراژ 
از  افزود:  کوچی  رضایی  محمدرضا  است.  مسکن 
اجازه  و  و فروش  بازار خرید  پیش  حدود دو سال 
مسکن در کشور به خصوص کالنشهرها دچار تشنج 
شده و دولت تا کنون فعالیت جدی برای برطرف 

کردن مشکالت اجاره نشین ها انجام نداده است.

مرغ ارزان نشود، وارد می کنیم

تسنیم- رئیس سازمان حمایت گفت: اگر چه برای 
کاهش قیمت مرغ سیاست هایی مانند وضع عوارض 
برای صادرات در نظر گرفته شده است، اما در صورتی 
که ظرف یکی دو روز آینده مرغ مورد نیاز تامین 

نشود، واردات مرغ در دستور کار قرار می گیرد.

منتظر تغییر کنتور برق باشید!

امور مشترکان  مهر- مدیرکل مدیریت مصرف و 
اجرای  دوم  مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با  توانیر 
طرح فهام، پنج میلیون مشترک ظرف دو سال به 
کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد، گفت: اجرای 
این برنامه تاکنون نتایج بسیار مناسبی را به همراه 
داشته است؛ به طوری که تنها در تابستان امسال 
بیش از سه هزار مگاوات مدیریت مصرف از طریق 
بزرگ  بر مصرف مشترکین  مدیریت  و  بار  پایش 

اعمال شده است.

توضیحات راهور در مورد صدور 
گواهینامه موتورسواری برای زنان

 معاونت اجتماعی پلیس راهور طی اطالعیه ای در 
خصوص رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری اعالم 
کرد: رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا 
برای شاکیه صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان 
به  و  نیست  عموم  به  تسّری  قابل  اداری  عدالت 

عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. 

دولت روحانی  بهترین کاری که 
یک دولت می توانست، انجام داد

بهزاد نبوی می گوید: دولت روحانی بهترین کاری 
بکند،  می توانست  انقالب  از  بعد  دولت  یک  که 
واقعا  که  است  داده  انجام  را  برجام  امضای  یعنی 
یک کار تحسین برانگیز است، ولی وقتی دوستان 
تندروی خودمان در داخل، هم صدا با آقای ترامپ 
نمی خواهند بگذارند نتیجه ای از برجام به دست آید، 

آقای روحانی چه می تواند بکند؟!

جریان اصالحات دست پیش
 می گیرد که پس نیفتد

ها،  رسانه  اینکه  به  اشاره  با  سجادی  کمال  سید 
احزاب و مردم باید از تیم اقتصادی دولت مطالبه 
کنند که چرا اقتصاد کشور به این اندازه ضعیف و 
ناکارآمد اداره می شود، اظهار کرد: دولت و اصالح 
اقتصاد  طلبان که در همه بخش ها به خصوص 
سهیم هستند، هیچ کارنامه قابل عرضه ای به مردم 
ندارند. این فعال سیاسی گفت: جالب اینجا است که 
اصالح طلبان با این نقش آفرینی در دولت و تیم 
اقتصادی امروز طلبکار شده اند و به عبارت دیگر 

دست پیش می گیرند که پس نیفتند!

اصولگرایان به دنبال جذب
 سبد آرای احمدی نژاد

شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
توجه  قابل  رأی  سبد  به  اشاره  با  اسالمی 
مختلف  سیاسی  گروه های  احمدی نژاد،اظهارکرد: 
سبد  جذب  دنبال  به  راست  جناح  به  متمایل 
هستند.جعفرزاده  خود  نفع  به  نژاد  احمدی  آرای 
شرایط  این  همه  وجود  با  داد:  ادامه  ایمن آبادی 
نمی توان  اما  نیاورند  زبان  به  شاید   اصولگرایان 
چشم داشت آنها به سبد رأی احمدی نژاد را منکر شد.

ربیعی خطاب به ظریف: حق ندارید 
دل تان از نامهربانی ها بگیرد

ربیعی سخنگوی دولت خطاب به ظریف گفت: شما 
و خصومت ها  نامهربانی ها  از  تان  دل  ندارید  حق 
بگیرد، هر چه بیشتر خصومت کنند با شما بیشتر در 

دل و روح جامعه ایرانی جای خواهید داشت.

الریجانی: ظریف، نماد ورزیدگی 
و سختکوشی دیپلماسی  ایران است

محمدجواد  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
ظریف را دیپلماتی ورزیده و باهوش خواند و ادامه 
داد: شما به عنوان مسئول سیاست خارجی کشور، 
با جدیت، هوشمندی، پشتکار و با اقتدار از مصالح 
ملی دفاع می کنید و تالش های شما در عرصه 
بین المللی موثر بوده است که دشمنان ملت دست به 
تحریم شما زده اند. وی خطاب به ظریف گفت : شما 
در این عرصه، مجاهدانه و خستگی ناپذیر عمل کردید 
و دستاوردهای بسیاری را برای انقالب اسالمی و نظام 

جمهوری اسالمی به ارمغان آوردید.

یارانه چه کسانی حذف می شود؟  خبرآنالین- 
پاسخ  که  است  عمومی  افکار  مهم  سوال  این 
مستقیمی برای آن وجود ندارد. ربیعی سخنگوی 
دولت در حالی از تداوم برنامه حذف سه دهک 
هنوز  که  است  گفته  سخن  ایران  در  درآمدی 
در  درآمد  کم  و  پردرآمد  دهک های  معیارهای 

ایران روشن نیست. 
پیش از این وقتی نوبخت، در واکنش به مصوبه 
کرد  تاکید  بودجه سال ۱۳۹۶  قالب  در  مجلس 
شناسایی ثروتمندان امکان پذیر نیست، برخی از 
کف درآمدی سخن گفتند و تاکید داشتند هر قدر 
شناسایی دهک هایی با درآمد باال سخت است، 
و  دارند  اندکی  درآمد  که  دهک هایی  شناسایی 
بود.آخرین  خواهد  سهل  هستند،  یارانه  نیازمند 
به هشتاد  نزدیک  نشان می دهد که  بررسی ها 
کنند.  می  دریافت  یارانه  ایران  در  نفر  میلیون 

جمعیت ایران در حال حاضر از ۸۲ میلیون نفر 
ترتیب می توان بخش  این  به  رفته است.  فراتر 
مهمی از جمعیت ایران را یارانه بگیر تلقی کرد، 
این در حالی است که در بدبینانه ترین حالت ، ۳۰ 
برای گذران زندگی  این جمعیت  از  نفر  میلیون 
نیازی به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند و 
این پول تاثیری در زندگی آنان به جا نمی گذارد.

حذف یارانه ها گریز ناپذیر است
دولت هر ماه رقمی برابر با ۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد 
تومان، کمی بیشتر یا کمتر را بابت پرداخت یارانه 
نقدی هزینه می کند. یارانه های نقدی حاال کم 
این  نشسته،  نظاره  به  را  سالگی  نه  پایان  کم 
پرداخت  روزهای  اولین  در  که  است  حالی  در 
 ۵ مدت  به  یارانه ها  بود  مقرر  نقدی  یارانه های 
سال به ایرانیان پرداخت شود و پس از آن اقتصاد 
نقدی  یارانه  اما در عمل  را پیش گیرد  راه خود 

ماند و بازگشت موج تورمی سبب شد یارانه های 
غیرنقدی و پنهان نیز راه بازگشت خود را هموار 
کند. در این فضا احمد امیرآبادی فراهانی چند روز 
قبل تاکید کرده بود ۸۰ میلیون ایرانی در فهرست 
از حذف ۵  ربیعی  حاال  و  یارانه هستند  دریافت 
میلیون نفر در سه دهک درآمدی خبر داده است. 
به این ترتیب جمعیت یارانه بگیران ۷۵ میلیون 

نفر است.
 ۵ شرط برای برقرار ماندن یارانه 

یارانه  حذف  برای  پیش تر  که  معیارهایی 
از حقوق  بگیران اعالم شده بود، برخورداری 
میلیون   ۵ سپس  و  ابتدا  در  تومان  میلیون   ۳
هیچ  هنوز  اما  است  گذشته  سال  در  تومان 
برقراری  خصوص  در  ای  شده  تایید  خبر 
دیگر  سوی  از  است.  نشده  منتشر  معیار  این 
شخصی  خودروی  و  مسکن  از  برخورداری 

معیار تایید نشده دیگر بود اما اگر بنا بر قول 
را  سکه  دیگر  روی  مسئوالن  و  کارشناسان 
که  کسانی  گفت  می توان  بگیریم  نظر  در 
 ، بهزیستی  مانند  حمایتی  سازمان های  عضو 
حذف  منتظر  هستند  بنیادها  و  امداد  کمیته 
خانوار،  سرپرست  زنان  نباشند.یارانه  یارانه 
بازنشستگان  و  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

کشوری و لشکری و همچنین روستاییان نیز 
طبق برنامه دولت برقرار خواهد ماند. به این 
یا  نیاز  احساس  فراخور  به  سایرین  ترتیب 
باشند.  یارانه ها  انتظار حذف  باید در  بی نیازی 
در  که  است  ایرانی  کمتر  اما  شرایط  این  در 
به  حاضر   ، نقدی  یارانه  پرداخت  سال های 

انصراف از دریافت این رقم شده باشد. 

اگر در این ۵ گروه قرار دارید نگران حذف یارانه نباشید

محمدجواد ظریف در نشست خبری با اصحاب 
مهمی  اتفاق  یک  خبرنگار  روز  گفت:   ، رسانه 
اهمیت  خبرنگار  دوستان  برای  من  و  است 
این روز را برای ارتباط وزارت خارجه و جامعه 
روز  این  در  ما  می کنم.  تاکید  کشور  رسانه ای 
یک  و  بود  دیپلمات   ۱۰ که  داشتیم  شهید   ۱۱
خون  که  می دهد  نشان  این  خبرنگار.  شهید 
ولی  آمیخته  هم  به  دیپلمات ها  و  خبرنگاران 
)به  است  تر  رنگین  خبرنگاران  خون  ظاهرا 

است.  گرفته  نام  آنها  نام  به  روز  این  و   مزاح( 
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه 
است،  واقعیت  یک  امروز  اقتصادی  تروریسم 
گفت: تروریسم اقتصادی یعنی شما مردم عادی 
اینکه سیاست های  امید  به  قرار دهید  را هدف 

شما را اجرا کنند. 
خدارا شاکریم که نیازمان

 به آمریکا کم است
ظریف افزود: دولت آمریکا رسما اعالم می کند 

که اگر مردم ایران می خواهند نان بخورند باید 
سیاست را تغییر دهد. خدا را شاکریم که نیاز ما 
به آنها بسیار کم است.ما در اوج عقب ماندگی 
آنها علم خود را مجانی به آنها تقدیم کردیم. اما 

امروز اجازه نمی دهند که علم را حتی بخریم.
امروز آمریکا در دنیا تنهاست

وی با بیان اینکه گفتمان ما گفتمان همراهی، 
برای  داد:  ادامه  است،  همدلی  و  همکاری 
همین است که امروز آمریکا در دنیا تنهاست. 
کشورهای دیگر خجالت می کشند که نام شان 
آمریکای  باشد.  لیست  در  آمریکا  نام  کنار  در 
جنگ  از  غیر  به  جنگ  کدام  در  جنگ طلب 
این گفتمان محکوم  پیروز شده  است؟  گرانادا 
دوره اش  ابرقدرتی  گفتمان  است،  شکست  به 
تمام شده است. امروز آمریکا در دنیا تنهاست 
خودشان  کردن  رفتار  انسانی  با خالف  آنها  و 
دنیای  در  آورده اند.  وجود  به  را  شرایط  این 
و  بیاورد  تاب  نمی تواند  گفتمان  این  امروز 
روی  اقتصادی  تروریسم  به  خاطر  همین  به 
وزیر  مثل  کوچکی  یک  مجبورند  و  می آورند 

خارجه را تحریم کنند. 

می شوم  تحریم  هفته  دو  ظرف  گفتند 
مگر آن که پیشنهاد آن ها را بپذیرم

وی گفت: در سفر به نیویورک به من گفته شد 
که ظرف دو هفته تحریم می شوم مگر آن که 
اینکه  بیان  با  ظریف  بپذیرم.  را  آن ها  پیشنهاد 
تحریم وزیر خارجه یعنی تحریم گفتگو، تحریم 
و  مرحله  این  در  برجام  داد:  ادامه  دیپلماسی 
امکان  نیست،  نزدیک  فروپاشی  به  بعد  مرحله 
 ، ندارد  وجود  برجام  از  قبل  به شرایط   بازگشت 
همه دنیا می داند همه گزارش های آژانس تعهد 

ایران را می داند، قانون شکنی با برجام است.
الزم  اگر  نیست؛  مقدسی  چیز  برجام 

شود از برجام هم خارج می شویم 
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه گام سوم نه آخرین 
قدم است و نه خروج از برجام؛ این گام ها در قالب 
برجام است، گفت: به هرحال برجام چیز مقدسی 

نیست، اگر الزم شود از برجام هم خارج می شویم.
بیکار نیستیم با تغییر یک

 دولت ، دوباره با آمریکا مذاکره کنیم
ظریف با بیان اینکه شاید آمریکا بیکار باشند 
دولت  یک  تغییر  با  که  نیستیم  بیکار  ما  اما 

در  کرد:  تصریح  کنیم،  مذاکره  آنها  با  دوباره 
با  بخواهیم  دوباره  نشده  که  انقالب  آمریکا 
الحمدا... اینکه  بیان  با  آنها مذاکره کنیم! وی 
این  از  ما  و  می شود  کم   B تیم  اعضای  از 
استقبال می کنیم، افزود: ما خوشحال می شویم 
که گروه B کم می شود و دوست داریم رابطه 
با همسایگان بهتر شود. سفره ایران به عنوان 

برادران شما گسترده است. 
از  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دارید  قصد  شما  که  می کنند  ادعا  منتقدان 
شاید  و  شوید  کاندیدا   ۱۴۰۰ انتخابات  در 
این  در  داخلی  فشارهای  از  برخی  علت 
از  پیش  من  کرد:  تصریح  باشد  چارچوب 
ندارم  زمینه گفته ام که قصد  این  نیز در  این 
در  اکنون  من  کنم.  پیدا  ورود  حوزه  این  در 
آن  من  که  می کنم  اعالم  جهان  تمام  برابر 
و  نمی روم  دنبال آن کار  و  نیستم  بلد  را  کار 
۱۴۰۰ هستند می گویم  نگران  که  به کسانی 
را  کاری  ما  بگذارند  و  نباشند   ۱۴۰۰ نگران 
از  نگرانی  خاطر  به  و  دهیم  انجام  بلدیم  که 

نشوند.  ما  کار  مانع   ۱۴۰۰

به خاطر نگرانی از ۱۴۰۰ مانع کار من نشوید/خوشبختانه از اعضای تیم B کم می شود

00:00 پرسمان- بازپخش
00:20 آب و رنگ

00:53  بانمایندگان- بازپخش
01:43 گزیده ناخونک

02:00 سینمایی کلید دزد عروسک ها-  
بازپخش

03:22 مستند بازایستاده
04:19 اذان صبح به افق بیرجند

04:33 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:37 سخنرانی
06:18 دعای عهد

06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:12 پرسمان-بازپخش
08:41 مجموعه در حاشیه- بازپخش

09:30 مزه غذای ایرانی
09:48 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:13 دختری به نام نل

11:35 پازل
12:00 شاهدان

12:39 اذان ظهر به افق بیرجند
13:00 خروس و روباه

13:25 شب های زعفرونی - بازپخش 
14:40 فیلم تلویزیونی جنجال بزرگ

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب-بازپخش
16:40 مسابقه فرمانده

17:45 سیمای سالمت- بازپخش
18:50 صد فرسخ

19:47  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:25 ناخونک
21:10  شب های زعفرونی-زنده

22:27 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه درحاشیه

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

پایگـاه انتخـاب رشتـه دهخـدا
با حضور مشاورین محترم آقایان: اصغری، صادقی، کرامتی

 و اساتید محترم آقایان: رحیمی، معینی، شبان، زمینی 
تلفن تماس: 32461152    آدرس: فلکه سوم سجادشهر، روبروی مسجد

آگهی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند
 قابل توجه اعضای محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان: در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت بدینوسیله از کلیه ثبت نام کنندگان دعوت به عمل می آید  
با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز چهارشنبه 1398/5/16 از ساعت 8 الی 12 ظهر برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره شخصا به نشانی سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت واقع در خیابان شهید مطهری مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب نمایند. الزم به ذکر است طبق تبصره 

ماده 26 اساسنامه انجمن شهرستان هر عضو مجاز است فقط وکالت یک عضو دیگر انجمن را در غیاب وی
تحصیالت )با داشتن وکالت نامه معتبر( برای رای دادن بر عهده گیرد. نام و نام خانوادگی

کارشناسی دبیری زیست شناسی وحید دقیقی

کارشناسی فیزیک مرضیه ذاکری

کارشناسی ارشد روانشناسی رجب محمودی گل

مهندسی شیمی - صنایع غذایی محمود خزاعی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی مطهره خسروی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر حمید الهامی زاده

کارشناس حقوق محمود کیانی خلیران

تحصیالت نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد ریاضی علی سرگلزایی

کارشناسی حقوق قضایی علیرضا یادگاری

کارشناسی ارشد زمین شناسی مجید احمدی   

کارشناس مدیریت بازرگانی محمد جواد دهقانی  

کارشناسی ارشد کامپیوتر  محدثه نصرآبادی

تحصیالت نام و نام خانوادگی

مهندسی تکنولوژی عمران صادق یادگاری

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر  رضا سنجری

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر  علی حاجی پور

کارشناسی صنایع نساجی محمد اسماعیل حسینی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر احسان شاهبیکی

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره/ بازرس:


