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3آمادگی جهاد دانشگاهی برای تامین متخصصان ناباروری3برای اولین بار در استان، دوره تربیت مربی کودک خالق5توسعه استان نیازمند کمک اصحاب رسانه است

عکس: مهدی آبادی

تامین آب 500 روستا در دستورکار 
  جلسه مشترک  معاون اول رئیس جمهور با استاندار و نمایندگان مجلس نتیجه داد:

پیام استاندار به مناسبت سالروز 
تأسیس جهاد دانشگاهی

استاندار خراسان جنوبی در پیامی سی و نهمین سالروز تاسیس 
“جهاددانشگاهی”  تأسیس  گفت.  تبریک  را  دانشگاهی  جهاد 
اسالمی  “انقالب  آغاز  در  مناسب  مرداد 1359 حرکتی  در 16 
ایران” بوده است و این ظرفیت اکنون به عنوان یک سرمایه 
ملی توانسته به خوبی در خدمت تولید علم قرار گیرد. جهاد 
دانشگاهی با فرهنگ جهادی در تولید دانش بنیان بر اساس 
توان ملی و آموزش های تخصصی برای توسعه اشتغال جوانان 
نقش مثبت و ارزنده ای داشته است، این نهاد انقالبی با روحیه 
بدنه  در  جوان  استعدادهای  از  گیری  بهره  و  جهادی  مدیریت 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، در بحث تولید علم در کشور 
تبدیل شده است. نگرش “خودکفایی و  معتبر  نشان  به یک 
توسعه  و  رشد  منشا  می تواند  داخلی”  دانش  از  بهره مندی 
همه جانبه باشد و با عینیت بخشیدن به توانمندی های ملی، 
کشور ایران را در مسیر پیشرفت قرار دهد؛ در این بین جهاد 
دانشگاهی توانسته علوم و فن آوری روز دنیا را به خوبی در 
مراکز علمی خود پایه گذاری و با نگاه “ارزشی و جهادی” مراتب 
این نهاد  ارزشمند  اقدامات  از  علمی را به خوبی محقق کند. 
انجام تحقیقات کاربردی متناسب با نیاز جامعه و تبدیل علم 
به ثروت بر اساس مزیت های منطقه ای است. اینجانب سالروز 
“تاسیس جهاد دانشگاهی” را به “دانشجویان، اساتید و کارکنان 
این نهاد انقالبی” تبریک عرض نموده و امیدوارم مانند گذشته 
دانش  خودکفایی  و  انقالب  های  ارزش  راستای  در  همچنان 

داخلی، گام های موثری بردارند.

مردم  خراسان جنوبی را صادق و با صفا دیدم
معاون سیاسی استانداردر بازدید از روزنامه آوا:

*امین جم

دغدغه ی مهاجرت
 شاید بتوان ادعا کرد بزرگترین خطری 
که استان خراسان جنوبی را تهدید می 
کند ، مساله مهاجرت است.مهاجرتی 
به  استان  نخبگان  مثل کوچ  گاه  که 
سایر نقاط کشور و حتی دنیا در سکوت 
و زمانی مثل خالی شدن یک روستا 
، واقعیت ملموس تری می  از سکنه 
که  مهاجرت  انواع  از  شود.هرکدام 
همچنین  و  دالیل  هستیم  آن  شاهد 
راه حل هایی دارند که برخی در بلند 
مدت محقق و یا در کوتاه مدت جواب 
می دهند.در این مطلب اما قصد داریم 
مهاجرت  موضوع  اجمالی  بررسی  به 
2 صفحه  در  مشروح   .... روستاییان 

 

 

 

ظریف یک مجتهد سیاسی 
تمام عیار محسوب می شود

روحانی : 

صفحه  2

 آمریکایی ها مختصر عقلی 
دارند که وارد درگیری نشوند

الریجانی :

آقای ظریف، سال ۱۴۰۰ 
پشت میز محاکمه هستید

رسایی :

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  5

صفحه  5

ثبت نام رشته های مهارتی 
دانشگاه علمی کاربردی 

بـه زودی...

مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای - نوبت سـوم
اداره کل زندان های خراسان جنوبی 

شرح در صفحه 2

فتح قله های بلند علم و دانش و کسب افتخارات بزرگ علمی
 از خصیصه ها و ویژگی های جوانان هوشمند و مستعد 

خطه دانشمند پرور خراسان جنوبی است
دانش آموز عزیز و ساعی 

آقای امیر حسام زارع 
موفقیت درخشان تان در کسب

 رتبه ۱۰ کشوری رشته علوم تجربی در سال ۹۸ 
موجبات مباهات و سربلندی جامعه علمی استان را فراهم آورد

ارزشمند  و  غرورانگیز  موفقیت  این  تبریک  ضمن  ینجانب 
و  آموزش  اندرکاران  دست  و  محترم  خانواده  شما،  خدمت 
پرورش،  امیدوارم با توکل به درگاه ایزد سبحان، همواره شاهد 

درخشش نخبگان این مرز و بوم در مجامع علمی باشیم.

به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه یک 
جهت کار در کشتارگاه صنعتی طیور قاین نیازمندیم.

 برای گزینش از ساعت ۸ الی ۱۳ به مدت یک هفته
 به آدرس شهرک صنعتی بیرجند - انتهای بلوار نوآوران - طبقه همکف

 شرکت دان و علوفه شرق مراجعه فرمایید.
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۳۴۶۱۱۲ - ۰۹۱۵۳۳۴۶۱۱۹

دوسال از عروج ملکوتی
 پدری مهربان ، همسری فداکار و معلمی دلسوز 

شادروان علی سلیمانی 
گذشت. یاد و خاطره اش

 برای همیشه در خاطرمان زنده است.
روحش شاد و یادش گرامی 

از طرف همسر و فرزند

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

 مرحومه زینب هریوندی
 )همسر حاج غالمحسین جناغی(

 شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم ترحیمی
 فردا پنجشنبه ۹۸/۵/۱۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل 
مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد. 

خانواده جناغی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

 شادروان لیال ایرانی )همسر مرحوم محمد نقی پور(
 را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده
 امروز چهارشنبه ۹۸/۵/۱۶ ساعت ۱۶ از محل غسالخانه برگزار می گردد

حضور سروران گرامی تسلی بخش دل های داغدار است.
خانواده نقی پور

سی و یکمین 
سالگرد شهادت

محمدرضا  رحمتی 
و پانزدهمین سالگرد درگذشت

سبحـان رحمتـی  )پدر شهید(
را با قرائت فاتحه و ذکر صلوات گرامی می داریم.

خانواده  شهید رحمتی

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق 09151655537 - بلوچی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

طالقانی 3 - پالک 7 - طبقه فوقانی ال جی
3۲۲36۹43 -۰۹۱5۱637۱46 بنازاده

محمد حسین یکه خانی - مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

مشـاوره رایگـان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نسیم 
ویژه ازدواج و تحکیم خانواده به شماره پروانه ۴۱۳- م

افتخار دارد به مناسبت هفته  ازدواج از سوی وزارت ورزش و جوانان
 از تاریخ ۹۸/۵/۱۹ الی ۹۸/۶/۱۰ همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح 

مشاوره رایگان انجام دهد. 
)در زمینه: مسایل خانوادگی، تحصیلی ، تربیتی، پیش از ازدواج(

خیابان مدرس، اول خیابان شهید فکوری   تلفن: 3۲45۰۲4۰

هنوز باورمان نمی شود که چهل روز از رفتن ناگهانی

 شادروان علیرضا حیدری
 گذشته است اما آنچه تحمل این مصیبت را بر ما آسان نمود 
اظهار لطف و همدردی همه دوستان، آشنایان، همکاران ، 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی ، شرکت ها و 
موسسات خصوصی، اصناف و بازاریان عزیز، هیئت های 
مذهبی، روحانیت معزز، موسسات خیریه و همه شهروندان 
عزیزی که با حضور خودشان در تمامی مراسم ما را شرمنده الطاف شان نمودند که زبان 

قاصر از بیان تشکر این همه بزرگواریست، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم
 و اینک در چهلمین روز درگذشت آن زنده یاد امروز چهارشنبه ۹۸/۵/۱۶ 

از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ در محل هیئت محترم حسینی
 گرد هم می آییم و یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

حضور سروران معظم در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تشکر بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده های: حیدری ، حسنی و سایر بستگان

گارد سوگند خورد هب انم آن هک رب قلم و آنچه می ن

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

 به مناسبت  روز خبرنگار
هفدهم مردادماه که به نام »روز خبرنگار« مزین شده است؛ فرصتی ارزشمند و گرانبها 

برای یادآوری زحمات بی دریغ و تالش های خالصانه اصحاب رسانه و پاسداشت افرادی فرهیخته می باشد 
که عالوه بر نقش روشنگری و آگاهی بخشیدن به جامعه، پرچم دار مطالبه گری از مسئولین و پاسخگویی 
به مردم در چارچوب رسالت سنگین خبرنگاری هستند. بدون تردید حرفه خبرنگاری در دنیای امروز که 
گردش اخبار و اطالعات در بستر دنیای نوین ارتباطات جلوه گری می کند، شغلی خوشنام و شرافتمندانه 
است و خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند که وظیفه خطیر مخابره صحیح، سریع و دقیق اخبار و 
همچنین گزارش حقیقت ها به مردم را بر عهده دارند و اگر تالش این عزیزان سختکوش نبود مسلما هیچ 

فعالیتی دیده نمی شد.
اینجانب ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیز رسانه به ویژه

شهید گرانقدر محمود صارمی
  نکوداشت اساتید و پیشکسوتان عرصه اطالع رسانی و ارتباطات، فرصت را غنیمت دانسته و به مصداق حدیث شریف

 »َمْن لَْم یَْشُکِر الُْمْنِعَم ِمَن الَْمْخُلوقِیَن لَْم یَْشُکِر ا... َعزَّ َو َجل «
از تالش های خستگی ناپذیر خبرنگاران، عکاسان و تمامی فعاالن متعهد عرصه رسانه در استان و همچنین 
همکاران روابط عمومی دانشگاه و واحدهای تابعه که گزارش دستاوردهای حوزه سالمت استان و خدمات 

ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را به اطالع مردم عزیز منطقه
 می رسانند و در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نبوده و نخواهند بود، صمیمانه تشکر 

و قدردانی می نمایم. 

 دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی 



2
سرمقاله

چهارشنبه  * 16 مرداد  1398 * شماره 4416

ظرفیت پذیرش پنچ گروه آزمایشی کنکور 98 اعالم شد

ایسنا- براساس اعالم سازمان سنجش جمعا ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ داوطلب در کنکور امسال وارد دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی خواهند شد که از این تعداد ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر از طریق آزمون و ۵۹۶ هزار 

و ۸۸ نفر نیز بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته خواهند شد.

دغدغه ی مهاجرت
* امین جم

 شاید بتوان ادعا کرد بزرگترین خطری که استان 
خراسان جنوبی را تهدید می کند ، مساله مهاجرت 
است.مهاجرتی که گاه مثل کوچ نخبگان استان به 
سایر نقاط کشور و حتی دنیا در سکوت و زمانی 
واقعیت   ، سکنه  از  روستا  یک  شدن  خالی  مثل 
ملموس تری می شود. هرکدام از انواع مهاجرت 
راه حل  آن هستیم دالیل و همچنین  که شاهد 
یا  و  محقق  مدت  بلند  در  برخی  که  دارند  هایی 
در کوتاه مدت جواب می دهند. در این مطلب اما 
مهاجرت  موضوع  اجمالی  بررسی  به  داریم  قصد 
 ، آمارها  طبق  بپردازیم.  استان  در  روستاییان 
مهاجرت از روستاهای استان خصوصا روستاهای 
 ، ده سال گذشته  است که طی  به حدی  مرزی 
۱۷00 روستا خالی از سکنه شده است مهاجرانی 
که به انگیزه اشتغال به کالن شهرها  رفته و یا 

عزم استان های دیگر کرده اند.
جمعیت  تثبیت  دانیم  می  همه  که  همانگونه 
 روستاییان و حتی تبدیل آن به مهاجرت معکوس ، 
حفظ  به  منجر  اقتصادی  وضع  بهبود  بر  عالوه 
این خطه کویری خواهد شد. خوشبختانه  امنیت 
با تالش های مسئوالن ، توجه مقامات کشوری 
نیز به این معضل استان جلب شده است.به طوری 
که در  ماه های  اخیر شاهد اقدامات موثری برای 
مرزنشینان  خصوصا  و  روستاییان  مشکالت  رفع 
مهاجرت  دالیل  که  است  این  واقعیت  ایم.  بوده 
شوند. می  تقسیم  کلی  بخش  دو  به  روستاییان 
امکانات  و  ها  زیرساخت  برخی  نبود  مورد،  اولین 
مناسب می باشد که در این میان دوری از مرکز نیز 
تاثیری مضاعف پیدا می کند. مشکل دیگر اشتغال 

روستاییان است.
ها  زیرساخت  توسعه  برای  عمرانی  های  بودجه 
 ، هادی  های  طرح  مثل  روستاییان  نیازهای  و 
گازرسانی ، تالش همگانی برای حل معضل آب 
، برق و ... در این مدت برای روستاهای گوناگون 
بودجه هایی که  اتفاقات مثبتی شده است.  منشا 
در  را  روستاییان  مشکالت  از  بخشی  است  قرار 
اخبار  و  ها  داده  اینکه  دیگر  کند.  حوزه حل  این 
موجود نشان از اهمیت مضاعف اشتغال روستاییان 
برای مسئوالن است.به طوری که استاندار نیز راه 
آن  بر  عالوه  و  اشتغال  را  مهاجرت  مشکل  حل 
زیرساخت ها می داند. به همین روال نیز ظرفیت 
های جدیدی شکل گرفته و صنایع دستی و کسب 
و کارهای محلی روستاهای گوناگون نیز در حال 
احیاست. تعاونی های مرزنشینان و حمایت هایی 
چون فروش سوخت برای آنان سودآور بوده و اقبال 
خوبی داشته است. در کنار اینها ، استاندار و تیم 
لمس  و  بررسی  برای  پیش  مدت  چند  از  همراه 
مشکالت واقعی ، روستا و شهرستان گردی های 
خود را شروع کرد که حاال سفر مسئوالن کشوری 
را نیز می توان در پی آن برشمرد. سفرهایی که 
به خاطر کالبد شکافی دقیق مشکالت و بررسی 
راهکارها منجر به جلب نظر مقامات کشوری شده 
است. آمار و ارقام ویژه ای نیز در این سفرها برای 
استان و علی الخصوص روستاییان پیشنهاد شده 

است که شاید بتوان آن را کم سابقه دانست.
تالش ویژه مسئوالن و دغدغه مندی آنان به نحوی 
است که مقامات کشوری را هم مشتاق حمایت می 
کند. معاون روستایی رئیس جمهور در سفر خود به 
استان ، با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو استان های 
هدف ماست، عنوان کرده است این استان در ردیف 
استان هایی است که طرح ها را خوب اجرا می کند. 
بنابراین هر طرحی که از استان ارائه شود را حمایت می 
کنیم. موضوعی که اگر طبق روال فعلی کارشناسی و 
دقیق بررسی شود ، مطمئنا در چندسال آینده نمود پیدا 
خواهد کرد و دیگر می توان گفت دلیلی برای کم 
کاری به بهانه کمبود بودجه وجود ندارد! خوشبختانه 
دغدغه مهاجرت دیگر فقط شعار نیست.بلکه مسئوالن 
همه با هم در تالش اند که استان خراسان جنوبی را 
سرپا کرده و جراحت های تاریخی آن را التیام بخشند.

صداوسیما: نقدهایمان را به زبان 
سریال هایی مثل »گاندو«  بیان می کنیم

معاون سیما گفت : رسانه ملی در هر صورت علیرغم 
همه فراز و فرودهایی که دارد، بدون مسامحه بزرگترین 
حوزه تولید محتوا در مدیریت و همراهی افکار عمومی 
است. صداوسیما در ایران به طور متوسط سه ساعت و 
۲0 دقیقه بیننده دارد و ۸0 درصد مردم آن را می بینند.
این عدد توسط مرکز تحقیقات به دست آمده که برای 
چنین پژوهش هایی وقت و انرژی زیادی می گذارد. وی 
گفت: ما به شدت نیاز داریم که کارهایمان مورد نقد و 
بررسی قرار بگیرد و اصال با کسانی کار می کنیم که در 
سطح نقادان قرار دارند. ما بیشتر نقدهایمان را در رسانه 
به زبان فیلم و سریال هایی نظیر »گاندو« بیان می کنیم 
و یا آنها را از زبان رضا رشیدپور، مهران مدیری، علی 

ضیاء و... بیان می کنیم.

اردوغان: تحریم های آمریکا 
علیه ایران ناکارآمد است

فارس- بنا به گزارش خبرنگار روزنامه »دیلی صاباح« 
ترکیه، اردوغان در خصوص تحریم های آمریکا علیه 
ایران اظهار کرد: »تحریم های آمریکا علیه ایران در 
خدمت )برقراری( صلح نیست«. اخیرا  نیز »مولود 
چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرده بود 
که تحریم های ایاالت متحده علیه ایران در حال آسیب 

زدن به تمام منطقه خاورمیانه است.

جدیدترین قیمت سکه و طال در بازار

تسنیم- سکه تمام بهار آزادی در بازار دیروز به ۴میلیون 
و ۱۴۸ هزار تومان، طالی ۱۸عیار هم ۴۱۳ هزار و ۲00 
تومان و قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و 
۹۵0 تومان ارزش گذاری شد. کاهش چشم گیر قیمت 
ارز در روزهای گذشته موجب شد تا قیمت دالر که اول 
تیرماه ۱۳ هزار تومان بود در کمتر از یک ماه به مرز ۱۱ 

هزار تومان نزدیک شود.

ماجرای اخذ ۱۰ هزار تومان برای 
تحول کارت سوخت چیست؟

 افرادی که در سامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند 
است،  پست  باجه های  در  آن ها  سوخت  کارت  و 
می توانند با در دست داشتن کارت خودرو به یکی از 
دفاتر پستی مراجعه و کارت سوخت خود را پیگیری 
کنند. این اطالعیه می افزاید؛ شرکت پست جمهوری 
اسالمی ایران هنگام دریافت کارت سوخت برابر نرخ 
مصوب مبلغ ۱0 هزار تومان از متقاضیان دریافت 

خواهد کرد.

سامانه اطالع رسانی قیمت 
کاالهای اساسی راه افتاد

 سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات وزارت 
صنعت دیروز قیمت ۱00 قلم کاالی اساسی و مصرفی 
از جمله برنج و حبوبات را اعالم کرد. گفتنی است مردم 
می توانند با مراجعه به سایت www.۱۲۴.ir، قیمت 

کاالها را مشاهده کنند. 

اعالم جزییات نصب 
کارتخوان  پزشکان

پزشکی،  مشاغل  و  حرف  صاحبان  ایلنا-کلیه 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلفند حداکثر 
تا ۲۳ مرداده ماه ۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص 
به  )کارت خوان(  فروشگاهی  پایانه  شناسه  شماره 
مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  عملیات  درگاه 
https://tax. الکترونیکی  نشانی  به  کشور 

مشخصات  ثبت  به  مبادرت  و  مراجعه   gov.ir
دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از 
دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت 

به بهره برداری از آن اقدام کنند.

حسینی: پاداش بازنشستگی فرهنگیان 
مرداد و شهریور پرداخت می شود

فارس- سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان در ماه های مرداد و 

شهریور پرداخت می شود.

رسایی به ظریف: ۱۴۰۰ پشت
 میز محاکمه هستید

به حرف های  نماینده سابق مجلس  حمید رسایی 
ظریف درباره احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات 
۱۴00 واکنش نشان داد. رسایی خطاب به ظریف با 
بیان اینکه اگر کسی مانع شما بود کارتان باآمریکایی 
ها به مرحله فوق محرمانه نمی رسید ، گفت : ۱۴00 
نه خانه هستید و نه دانشگاه! پشت میز پاسخگویی و 

محاکمه در محضر ملت هستید.

مشکل اصالح طلبان و اصولگرایان
 از زبان عباس عبدی

عباس عبدی می گوید: اصولگرایان و اصالح طلبان 
بیشتر یک طیف هستند تا جریان سیاسی و فاصله دو 
سر طیف در هر کدام از این دو جریان آنقدر زیاد است 
که این دو را از حالت طیف خارج و به یک جریان سیال 

تبدیل کرده است.

مذاکره تهران با ریاض معادالت 
خاورمیانه را دگرگون می کند

رحمان قهرمان پور، تحلیلگر بین الملل در ارتباط با 
تاثیر گفتگوهای احتمالی میان عربستان و ایران بر 
معادالت سیاسی خاورمیانه اظهار کرد: به لحاظ سنتی 
مناسبات حسنه میان ایران و عربستان، بر کلیت رفتار 
دیگر بازیگران تاثیر خواهد گذاشت. حتی تنش زدایی 

میان دو کشور، می تواند آمریکا را نیز متاثر سازد.

 آمریکایی ها مختصر عقلی دارند که 
با ایران وارد درگیری نظامی نشوند

رئیس مجلس  گفت: آمریکایی ها خودشان هم می دانند 
که در درگیری محدود و یا نامحدود دچار آسیب هایی 
خواهند شد و ایران پاسخ آنها را به طور گسترده خواهد 
داد، به هرحال مختصر عقلی دارند که با ایران وارد 

درگیری نظامی نشوند.

انتقاد یک اصولگرا از صداوسیما: 
درمورد ظریف، کج سلیقگی کردند

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه 
صدا و سیما نباید مانع از این شود که مسئوالن نظام، 
به ویژه در بخش سیاست خارجی صدای خود را بازنشر 
دهند،گفت: بر این باور هستم که مقداری در عدم پخش 
نشست خبری ظریف کج سلیقه گی اتفاق افتاد. وی 
تصریح کرد: »یکی دیگر از دالیل عدم پخش کامل 
این نشست خبری می تواند این باشد که این امکان 
وجود داشت ظریف در پی تبلیغات انتخاباتی زودهنگام 

برای ریاست جمهوری ۱۴00 باشد.

ایسنا- فرشید سلیمی درباره تصویب الیحه 
حذف صفر از واحد پول ملی در دولت اظهار 
کرد: اگر بخواهیم به شکل منطقی به موضوع 
نگاه کنیم، در شرایط فعلی قیمت کاالهای 
لوازم  اساسی خانوار، قیمت مسکن، خودرو، 
تمام  در  تورم  عبارتی  به   ... و  ارز  خانگی، 
با نگاهی  افزایش است و  بخش ها در حال 
که  است  مشاهده  قابل  کشورها  تجربه  به 
کشورهایی به عنوان نمونه های موفق معرفی 
شده اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف 
صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند. وی به 
کشورهایی که نسبت به حذف صفر از پول 
ملی خود اقدام کرده اند، اشاره کرد و گفت: 
ابتدای دهه  از  به طور مثال تورم در ترکیه 
۸0 با سرعت باالیی در حال افزایش بود و 
براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم در این 

برزیل  کشور  برای  یا  بود  درصد  کشور ۹۴ 
نرخ تورم در سال ۱۹۸0 برابر با ۱0۱ درصد 
به  اقدام  برزیل  کشور   ۱۹۹0 سال  در  بود. 
الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده 
از سیاست های توسعه صادرات و کاهش نرخ 
اینکه  با وجود  تعرفه کرد و در سال ۱۹۹۳ 
نرخ تورم در کشور برزیل باال بود، اقدام به 
سیاست  کرد،  ملی  پول  از  صفر  سه  حذف 
تثبیت نرخ تورم در  های کنترل، کاهش و 
سال ۱۹۹۹ با اجرای سیاست هدف گذاری 
نرخ تورم توسط بانک مرکزی کشور برزیل 
پنج  به  این سال  در  تورم  نرخ  و  داد  جواب 
درصد کاهش پیدا کرد و در طول این سال 
درصد  از ۱0  برزیل  در کشور  تورم  نرخ  ها 
افزایش نیافته و در سال ۲0۱۷ نیز این نرخ 
در برزیل به سه درصد رسید. این کارشناس 

اقتصادی ادامه داد: کشور ترکیه بعد از سال 
۲00۶ اقدام به اجرای سیاست هدف گذاری 
تورم  کرده است، یک سال قبل و در سال 
۲00۵ اقدام به حذف شش صفر از پول ملی 
کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را 
در جهان مطرح کند و در طول سال های بعد 
از اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم، این 
طور  به  و  نیافته  افزایش  درصد  از ۱۱  نرخ 
در  درصد  هشت  تورم  نرخ  دارای  میانگین 

طول این سال ها بوده است.
به  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح  سلیمی 
کشورها  این  از  موفق  نمونه های  عنوان 
مرکزی  بانک  که  حال  کنیم،  الگوبرداری 
از  صفر  حذف  سیاست  اجرای  به  اقدام 
پول ملی کرده، در مرحله بعد، از سیاست 
و  کند  استفاده  باید  نیز  تورم  هدف گذاری 

دنیا  در  تورم  هدف گذار  کشور   ۲۶ مانند 
برای  مدت  بلند  هدف گذاری  به  اقدام  که 
کرده اند،  ساله   ۲0 و   ۱۵ زمانی  بازه های 
تا  ببرد  بهره  سیاست  این  از  نیز  ایران 
نمایان  ملی  پول  از  صفر  حذف  اثرگذاری 
صفر  حذف  صورت،  این  غیر  در  شود، 
تثبیتی  سیاست های  از  بهره برداری  بدون 
داشت.   نخواهد  چندانی  کارایی  تورم  نرخ 
اثرگذاری  برای  کلی  حالت  در  بنابرین 
سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از 
سیاست هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی 
و خصوصی سازی می تواند موثر واقع شود.

شرط موفقیت در اجرای حذف صفر از پول ملی

سیاست  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
مردم  با  تنگاتنگی  روابط  خارجی کشورمان 
در  ملت  یک  مشخصه  کرد:  اظهار  دارد، 
واسطه  به  که  است  محدوده ای  مواردی، 
را  داخل  سیاسی،  و  جغرافیایی  مرزهای 
و  ملیت  موضوع  این  و  کرده  جدا  خارج  از 
سیاست  و  می کند  کامل تر  را  همبستگی 
برخوردار  مشخصه ای  چنین  از  نیز  خارجی 
می شود  گفته  وقتی  گفت:  روحانی  است. 
تعامل کل ملت  که سیاست خارجی، نحوه 
مبنا  این  بر  لذا  است،  دیگران  با  کشور  و 
سیاست خارجی نمی تواند سیاستی مربوط به 

یک جناح، حزب و یا جمع باشد.

سیاست  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
خارجی کشورمان به همه ملت ایران تعلق 
وزیر  شخص  و  خارجه  وزارت  گفت:  دارد، 
خارجی  سیاست  عرصه  در  وقتی  خارجه 
به  سخن  این  حقیقت  در  می گویند،  سخن 
نمایندگی از همه ملت ایران و نه نمایندگی 
از گروه و جناحی خاص است. رئیس جمهور 
شدن  جدا  و  شدن  تکه  تکه  اینکه  بیان  با 
بخش های مهم منابع قدرت یک ملت، توان 
ملت را کاهش می دهد، افزود: ملتی توانمند 
است و می تواند در برابر قدرت های خارجی 
باشد.  متحد  و  یکپارچه  که  کند  ایستادگی 
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تخصص 

سیاست  عرصه  در  ظریف  دکتر  تجربه  و 
خارجی و دیپلماسی، گفت: امروز وزیر خارجه 
کشورمان عالوه بر تجربه، نخبگی و استعداد 
یک  خارجی  سیاست  حوزه  در  درخشان 
مجتهد سیاسی تمام عیار محسوب می شود.

روحانی افزود: وزیر امور خارجه، مشاور عالی 
و  است  خارجی  سیاست  امور  در  نظام  کل 
می شود  اتخاذ  تصمیمی  کشور  در  چنانچه 
که مطابق قانون اساسی این تصمیم یا در 
دولت و یا در مجلس گرفته شده و یا سیاستی 
است که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ 
مجری  تصمیم  این  از  بعد  همه  می شود، 
هستیم و باید نسبت به آن امانت دار باشیم 
نیز وزیر خارجه کشورمان  این مرحله  و در 
امین و امانت دار بوده و وقتی نظر جمع اعالم 
شده همان را اجرا کرده است. رئیس جمهور 
با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا 
سیاست خارجی خود را به رأی مردم گذاشته 
است، گفت: هم در دور اول و هم در دور دوم 
انتخابات، دیدگاه خود را در سیاست خارجی 
شعارهای  از  یکی  و  گذاشتم  مردم  رأی  به 
اصلی این دولت تعامل سازنده با جهان بوده 

است و چه بسا یکی از دالیل اصلی بسیاری 
از کسانی که پای صندوق به بنده رأی دادند، 
اینکه  گفت:  روحانی  است.  بوده  شعار  این 
تأکید دارم برجام از بین رفتنی نیست، یعنی 
به واسطه آن ایران هراسی را از بین بردیم و 
دروغ بودن اینکه می گفتند ایران اهل منطق 
و مذاکره نیست و به دنبال ساخت بمب اتم 
را   PMD همچنین  کردیم؛  ثابت  را  است 
که به عنوان یک پابند به پای ایران بسته 
بودند را باز کردیم و اینها پیروزی های دائمی 
برجام است که در طول تاریخ هرگز از بین 
از برجام خارج  اگر ۱+۴ هم  نمی رود؛ حتی 
بود. خواهد  ماندگار  افتخارات  این  شوند، 

اگر وزیر  افزود: همچنان که  رئیس جمهور 
خارجه کشورمان در نیویورک با وزیر خارجه 
به  و من  نمی کرد  گفتگو  نزدیک  از  آمریکا 
تلفن آقای اوباما جواب نمی دادم، شاید روند 
رسیدن به توافق به کندی صورت می گرفت. 
اینکه توانستیم در طول کمتر از ۱00 روز با ۶ 
قدرت جهانی به توافق ژنو برسیم، کار بسیار 
سخت و دشواری بود که با تدابیر اتخاذ شده 

به نتیجه رسید.

ظریف یک مجتهد سیاسی تمام عیار محسوب می شود
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دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند  تاریخ انتشار: 98/5/16

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا 
 بیرجند راس ساعت ۱7 روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۳ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم  پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به هر دلیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت واقع در 
ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد ۸۸ طبقه همکف از ساعت ۹ الی ۱۳ مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. همچنین داوطلبان عضویت در سمت بازرس موظفند حداکثر به مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را 
به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. مدارک عضویت در سمت بازرس : ۱-  تکمیل فرم درخواست ۲ - گواهی 
عدم سوء پیشینه ۳ - یک قطعه عکس. دستور جلسه:  گزارش هیئت مدیره و بازرسان  - طرح و تصویب صورت 
های مالی سال های ۹۶-۹7 ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ 4- تصمیم گیری در مورد نحوه 
تامین سرمایه الزم متناسب با فعالیت های شرکت 5- طرح و  تصویب آیین نامه های داخلی شرکت )آیین نامه 
معامالت - آیین نامه اداری و استخدامی - آیین نامه شرح وظایف مدیر عامل- آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش 

اعضای هیئت مدیره( ۶- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال  مالی. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- شرکت ساختمانی جهان بتن )پیمانکاری های مربوطه( ۲- پیمانکاری مولی ۳- پیمانکاری 

شرکت سنگر آب شرق ۴- پیمانکاری حسین ابراهیمی ۵- پیمانکاری شرکت کویرزدا
در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳5۶ / ت ۳۶005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 
کارفرمای محترم ۱- شرکت ساختمانی جهان بتن )پیمانکاری های مربوطه( ۲- پیمانکاری مولی ۳- پیمانکاری 
شرکت سنگر آب شرق 4- پیمانکاری حسین ابراهیمی 5- پیمانکاری شرکت کویرزدا ابالغ می گردد آقای 
نوراحمد ظفر بحری با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲0450 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی استاد قالب 
بندی تیرچه بلوک داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( تحویل نمایند. 

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت سوم     شناسه: ۵۵6۳۳7
اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی )انجام بخشی از خدمات حمل و نقل اداره کل 
زندان های استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۳۹۸/5/۱۳ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 

۱۹ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/5/۱7 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱4/۳0 روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/5/۲۸
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/5/۳0

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند- خیابان معلم - معلم 7 اداره کل زندان های خراسان جنوبی می باشد. 
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره مالی و پشتیبانی از طریق شماره 05۶-۳۲۲۳۱۹77 

تماس حاصل نمایند.

آگهی فروش ملک صنعتی درقاین

    تلفن تماس: 09151601134-32445033

شرحردیف
مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

مساحت تقریبي 
اعیان )مترمربع(

قیمت پایه
شرایط توضیحات ) ریال (

پرداخت

1

عرصه و اعیان 
ساختمان و سوله 
واقع در شهرک 

صنعتی قاین
بلوک صنایع غذایی 

قطعه35و37 
از اراضی شهرک 

1977956/862,360,000,000

با توجه به اینکه ملک مورد اشاره از 
اراضی شرکت شهرکهای صنعتی بوده 

و دارای دفترچه جانشینی
 می باشد لذا انتقال منفعت از نوع 

 صلح فی مابین می باشد
 ملک با وضع موجود واگذار

می شود و اخذکلیه مجوزات و هزینه 
های مترتبه و شرایط شهرکهای 
صنعتی به عهده خریدار می باشد

نقدی

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای 
شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ ۹۸/5/۱۹ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل 

مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف

عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- عکس 4×۳ رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( 
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی دعوت مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت اول(  تاریخ انتشار: 98/۵/۱6
 به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: مجمع نمایندگان راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲

در محل اتاق تعاون به آدرس : بیرجند،خیابان پاسداران۳۸ ،پالک ۶ برگزار می گردد. خواهشمند است طبق تبصره ۲ ماده 5۹ قانون اصالحی بخش تعاون با 
 در دست داشتن کارت معتبر عضویت در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید. ضمنا کارت های عضویتی که تاپایان سال ۱۳۹7 تمدید کرده اند 

معتبر می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت رئیسه و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹7- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸- 
اصالح ماده 4 اساسنامه اتاق- تصمیم گیری در خصوص مرکز جامع علمی کاربردی- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل اتاق برای مدت یک سال مالی.

توضیحات: اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را بر اساس ماده 5۹ قانون بخش تعاون جهت حضور در جلسه به همراه صورت 
جلسه هیئت رئیسه و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه تا 7 روز قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند. ضمنا افرادی که تمایل به کاندیدا 

شدن در هیئت بازرسی اتاق را دارند تا 7 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت کاندیدا شدن به اتاق تعاون مراجعه نمایند.
هیئت رئیسه اتاق تعاون استان خراسان جنوبی



3
پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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درآمد 182 میلیون تومانی مددجویان از تولید برق

صدا وسیما- مددجویان کمیته امداد در 4 ماه گذشته از تولید برق 182 میلیون و 400 هزار تومان درآمد کسب کردند. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: 57 نفر ازمددجویان استان با استفاده از تسهیالت 
کمیته امداد با نصب پنل های خورشیدی خانگی ماهانه 800 هزار تومان درآمد کسب می کنند. حسینی افزود: این تعداد پنل خورشیدی در سال های 96 و 97 در خانه های مددجویان نصب شد.وی گفت: از آغاز 

امسال نیز 260 متقاضی برای دریافت تسهیالت از کمیته امداد ثبت نام کردند که 144 نفر تأیید و به بانک های عامل معرفی شدند.وی افزود: از این تعداد به 35 متقاضی تسهیالت بانکی پرداخت شده است.

یادداشت

بازگشایی  مردم  استفاده  برای  مود  عمارت  و  باغ  چرا 
نمیشود روز گذشته به اتفاق مهمانان خارج استان برای 
بازدید رفتیم که با در بسته مواجه شدیم  مگر میراث 
فرهنگی این اثر را مرمت نکرده است؟  اگراین امکان 

وجود ندارد پس تبلیغ  نکنید.
935...316

از مسؤالن محترم مخابرات شهرستان قاین تقاضا دارم 
فکری به حال آنتن دهی بسیار ضعیف خطوط تلفن همراه 
شهرک سیمان بفرمایند چرا که برقرای ارتباط با اختالالت 

فراوان و نرسیدن صدا و قطع ارتباط همراه می باشد. 
915...609

سالم روستای مرک اینترنت خوبی ندارد درصورتی که 
روستاهای باالتر اینترنت 4جی دارند. لطفاپیگیری کنید.

ممنون از دست اندرکاران آوای عزیز
915...802

روستای  گازرسانی  برای  بیرجند  گاز  اداره  لطفا  سالم 
مزارساقی اقدام کند ازسال گذشته قول دادند هنوز محقق 
نشده باتوجه به اینکه روستاهای اطراف آن و روستاهای 
مرزی گاز دارند اما مسئوالن اداره گاز به این روستا کم 
لطفی می کنند داخل شهر بنر زدن هر روز یک روستا 

گازرسانی می شود. لطفا به داد ما هم برسید  
915...957

باسالم لطفا مسئوالن پاسخگو باشند، علت بوی بد و خیلی 
آزار دهنده که پایین روستای چهکند ساعت 3 الی7شروع 
می شود باعث آزارو اذیت حتی بیماری بچه هایمان شده، 

چیست؟ چه کسی حل کننده مشکل ماست ؟
935...724

ولتاژ برق شهرک بعثت علی آباد بسیار بد است.  مسئوالن 
اداره برق لطفا رسیدگی کنند.

915...024
چرا کسی پیگیرگرفتن مدارک دیپلم هنرستان های فنی 
نیست برای استخدام نیرو های مسلح رفتیم وباید گزینش 
بشویم ولی دبیرستان و اداره آموزش پرورش هیچ جوابی 
نمی دهند و کارنامه که در خرداد قبول شدیم هنوز ندادند 
و می گویند سیستم ها از تهران بسته و به این زودی باز 
نمی شود چه کسی جوابگوی ما جوانان هست کجا برویم؟
915...900

روستای  محترم شهرستان  فرماندار  با سالم خدمت 
نوغاب باتراکنش جمعیت باالیی که دارد ازشهرهای 
اند  محروم  ازکتابخانه  بیشتر  آن  ساکنان  درمیان، 
بهداشت  ازخانه  نوغاب  درشهرک  ساکن  2500نفر 
ازحقوق  صیانت  اسدیه  کالنتری  درحوزه  محروم 
شهروندی روستایی که جمعیت یک شهر را یدک می 
کشد. چرا شورای تأمین شهرستان به فکر 11هزارنفر 
روستایی ساکن درشمال شهرستان نیست؟ کالنتری 
اسدیه پاسخگوی این نقطه نیست؟ فرماندار محترم 
تدبیری بهتراز این برای روستای نوغاب بیندیشید ماهم 

دراین شهرستان حق و حقوق شهروندی داریم.
915...811

چرا خیابان ظفر  و شهرک های فرهنگیان  اتوبوس واحد  
ندارند گویا اصال جزء شهر نیستند قبل شهرک سازی ابتدا 
باید به امکانات شهر نشینی فکر کرد اتوبوس الهیه هم که 
کاظمیه وجوادیه را دور می زند، پیاده آدم زودتر می رسد!  
یک شهروند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خصوص  در  دانشگاه  درمان  معاونت  جوابیه  احتراما 
مورخ  روزنامه  آن   3 صفحه  در  شده  درج  شکوائیه 
30/4/98 با عنوان جدیدا بعضی از پزشکان به جای 
اینکه به فکر درمان بیمار باشند. تمایل به انجام عمل 
را جویا می شوید می  علتش  وقتی  و  دارند  جراحی 
فرمایند شما که علمش را ندارید صحبت نکنید. ان 
شاء ا... هدف پول نباشد به شرح ذیل ارسال می گردد:

علمی  های  اندیکاسیون  جراحی  های  عمل  برای 
انجام می شود و موضوع درج شده در روزنامه برداشت 
شخصی از عملکرد برخی از جراحان می باشد. در عین 
حال  اگرشاکی مستنداتی از بیماری و دستور کتبی 
برای عمل توسط جراح  دارند برای پیگیری به مدیریت 

نظارت بر درمان دانشگاه مراجعه نمایند.

خبرنگار میرزابنویس نیست

بگو،  دردها  از  پیداکند،  حرمت  قلمت  قلندری-بگذار 
رنج ها و مشکالت را بنویس، اما میرزا بنویس نشو. وقتی 
از گرانی مرغ یا بازار آشفته مسکن خبر می زنی، وقتی 
تمام دغدغه ات درد مردم می شود و قلمت یک صدا فریاد 
می زند تا دردی به گوش مسئولی یا مقام عالی برسد، کدام 
درد تو برطرف شده بعد اینهمه سال... از مشکل بیمه ات 
تا نداشتن حقوق ثابت یا از به اسم شغل سخت داشتنت 
تا نداشتن امنیت شغلی؟چرا وقتی مقام دولتی می آید یا 
همایش و یا سمیناری باشد همه دولتی ها تو را می شناسند 
و تمام القاب خوب نصیبت می شود و تو گویی سر شوق 
داری و سراز پا نمی شناسی، اما .... اما لطفا میرزا بنویس 
این همایش ها و این سفرها نشو.از دردها بگو، رنج ها و 
مشکالت را بنویس، اما میرزا بنویس نشو.بگذار قلمت 
حرمت پیدا کند وقتی هنوز منتظری سالی بگذرد و 17 
مردادی بیاید تا شاید خودت دیده شوی و شاید مشکلت 
تنها به زبان آید.خبرنگاری، حرفه ای که شب و روز ندارد، 
عصر ارتباطات به او نیاز وافر دارد، در اطالع رسانی نقش 
انکارناشدنی دارد، خبرنگار باید همواره در پی خبر باشد و با 
قبول خطر های فراوان، از مرزهای بسیاری گذر کرده و 
هر سختی را به جان بخرد تا زبان گویا باشد و گوش شنوا. 
مشکالت و کاستی ها را بگوید حرف یک روستایی در 
دورترین نقطه کشور را به گوش مسئولی برساند اقدامات 
مثبت را در جای جای ایران بازگو کند، از تالش های 
شبانه روزی محیط بان در دورترین نقطه یک منطقه 
حفاظت شده تا تالش دکتر در مجلل ترین بیمارستان، 
تا گزارش  نقطه صفر مرزی  زبان گویای سربازی در 
عملکرد وزیر، همه و همه را بگوید.همه را بگوید تا شکایت 
ارگانی و نهادی بخاطر بازگو کردن واقعیت ها، مشکالت 
را با جان و دل بخرد.همراه شود با معدنکار در عمق 500 
متری زمین و بچشد و بفهمد و بشنود مشکالتشان را 
و بازگو کند آنچه خیلی ها شنیده اند اما نخواستند بفهمند. 
همگام شود با مسئوالن در روستایی و نشان دهد نصیحت 
کشاورز طبسی را به وزیر تا همگان بدانند و بفهمند و 
درک کنند حرفی که یک کشاورز از اعماق وجود می زند 
و به دل یک ملت می   نشیند. همه مشکالت را گفت و 
گفت و گفت و نشنیدن، خیلی ها را در بوق و کرنا کردن، 
راهکارهای مقطعی خیلی از معضالت را و خواستن کسی 
نفهمد و نقد نشود، خیلی از اقدامات را و نگفت و نگفت و 
نگفت دردی که خود خبرنگار داشت. همه اینها نافی وجود 
مشکالت در بین خود خبرنگاران نیست، از نبود انسجام 
و هماهنگی تا سیاست زدگی و قلم نویسی بخاطر منافع 
شخصی، گروهی و سیاسی و موضع گیری متفاوت در یک 
موضوع خاص و همه و همه مشکالت دیگری که بر سر 

راه توسعه و پیشرفت شغل و حرفه خبرنگاری است. 
دردها و مشکالت زیاد است و زمان اندک با صدای رسا 
بگویم علیرغم همه این مشکالت و کاستی ها خبرنگاران 
سوگند نامه بقراط نخوانده اند، اما در مقابل صداقت و پاکی 
مردم قسم خورده اند. همه اقدامات و عملکرد مسئوالن 
را می بینیم و اعالم کرده ایم و به عنوان زبان مردم در 
مقابل کوتاهی ها سکوت نخواهیم کرد و هم کالم با 
دکتر شریعتی خواهیم گفت:“قلم توتم من است، امانت 
روح القدس من است، ودیعه مریم پاک من است، صلیب 
مقدس من است، در وفای او، اسیر قیصر نمی شوم، زرخرید 
یهود نمی شوم، تسلیم فریسیان نمی شوم، بگذار بر قامت 
بلند و راستین و استوار قلمم، به صلیبم کشند، به چهار 
میخم کوبند، تا او که استوانه حیاتم بوده است، صلیبب 
مرگم شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا 
خدا ببیند که به نامجوئی، بر قلمم باال نرفته ام، تا خلق 
توتمم  حرام  گوشت  سفره  بر  کامجوئی  به  که  بداند 
ننشسته ام، تا زور بداند، زر بداند و تزویر بداند که امانت 
خدا را، فرعونیان نمی توانند از من گرفت، ودیعه عشق را 
قارونیان نمی توانند از من خرید و یادگار رسالت را بلعمیان 
نمی توانند از من ربود.قلم زبان خدا است، قلم امانت آدم 
است، قلم ودیعه عشق است، هر کسی را توتمی است، و 

قلم توتم من است. و قلم توتم ما است. “

حسینی- رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز 
درمان ناباروی یا نمایندگی پژوهشگاه رویان در خراسان جنوبی نیاز 
به پنج میلیارد تومان اعتبار برای تجهیزات و تهیه مکان مناسب دارد، 
تصریح کرد: اگر نهادها و دستگاه های متولی در تخصیص فضا و 
تجهیزات همکاری کنند، جهاد دانشگاهی آمادگی فعال کردن این 

بخش و تامین نیروهای متخصص آن را دارد.
جالل الدین صادقی صبح دیروز در نشست خبری به مناسبت 16 
مرداد، سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی، عنوان کرد: 
در زمان حاضر این مجموعه در کشور دارای 42 واحد استانی، 
سه پژوهشگاه، 27 پژوهشکده، 130 مرکز خدمات تخصصی، 25 
مرکز رشد، 140 گروه پژوهشی، دو پارک علم و فناوری، 24 مرکز 
آموزش علمی کاربردی و 15 شرکت دانش بنیان می باشد. وی با 
اشاره به فعالیت های جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی در چهار 
حوزه فرهنگ، پژوهش، آموزش و سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال ، ادامه داد: در حوزه فرهنگ ، فعالیت ها در قالب هایی 
چون فرهنگ سراو نگارخانه ابن حسام، سازمان دانشجویان و مرکز 
گردشگری علمی و فرهنگی قرار گرفته اند. در حوزه پژوهش نیز 
که از مهمترین بخش های فعالیتی جهاد دانشگاهی استان است، 
ایجاد مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی، تأسیس مرکز خدمات 
تخصصی گیاهان دارویی راهبردی عناب، زرشک و زعفران و 
فعال شدن دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی استان را داریم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی هدف فعالیت های مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی را خارج کردن محصوالتی چون عناب، 

زرشک و زعفران از انزوا دانست و گفت: سعی می کنیم تا از خام 
فروشی این محصول در بازار جلوگیری کرده و به فرآورده های آن 
ها دست پیدا کنیم. همانطور که تاکنون پژوهشگران این مجتمع 
توانستند 10 محصول فراسودمند از عناب تهیه کنند که بخشی از 
آن ثبت اختراع شده و بخشی از آن در حال ثبت است و در همایش 
ملی عناب رونمایی خواهند شد. صادقی با توضیح درباره دهکده 

گیاهان دارویی  خاطرنشان کرد: 50 درصد این دهکده تکمیل شده 
و 50 درصد دیگر تا پایان 1400 شکل خواهد گرفت. گفتنی است 
ایجاد منطقه نمونه گردشگری در حوزه گیاهان دارویی از جمله 

اهداف راه اندازی این دهکده می باشد.

تکمیل برنامه  توسعه اقتصادی و  اشتغالزایی    
109 روستا  تا 20 روز آینده

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح نظام ارتقاء 
سالمت، دانش و مهارت بانوان خانه دار، اشاره کرد و افزود: در این 
طرح 700 بانوی خانه در بیرجند تحت پوشش طرح قرار گرفتند 
و برنامه های متعددی اجرا شد. همچنین خراسان جنوبی برای 

اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی 
از استان های پایلوت انتخاب شد و از این طرح سربلند بیرون آمد. 
ریاست  زنان  امور  معاون  طرح،  این  موفق  اجرای  راستای  در 
زنان  اقتصادی  توانمندسازی  طرح  طرح  انجام  جمهوری 

سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
به جهاددانشگاهی محول کرد. سهمیه خراسان جنوبی  نیز  را 
توانمندسازی 69 بانوی سرپرست خانوار در سال جاری می باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همچنین از تدوین برنامه توسعه 
اقتصادی و اشتغالزایی 109روستابا تمرکز بر  توانمندی های هر 
روستا سخن گفت و ادامه داد: طی 20 روز آینده سند تکمیل و 
تحویل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه استان می شود.

شعب جهاد دانشگاهی طبس و 
فردوس راه اندازی می شوند

صادقی بانک خون بند ناف رویان را از مهمترین اقدامات در حوزه 
علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی دانست و اضافه کرد: در کشور 
حدود پنجاه و پنج هزار نمونه خون بندناف ذخیره شده است و در 
خراسان جنوبی نیز بعد از راه اندازی نمایندگی این بانک بیش از 400 
نمونه ذخیره شده است.به گفته وی طی امسال و سال آینده نیز 
شعب جهاد دانشگاهی شهرستان های طبس و فردوس راه اندازی 
می شوند.رئیس جهاد دانشگاهی در بخشی از سخنانش با تبریک 
روز خبرنگار ، سهم اصحاب رسانه را  درافزایش آگاهی جامعه بسیار 
قابل توجه دانست و گفت: جامعه از طریق رسانه اطالعات خود را به 
روز می کند و اگر این اطالعات را نداشته باشد نمی تواند به درستی 
تصمیم بگیرد. وی توقف خبررسانی را خطرناک تر از سیل و زلزله 
خواند و بیان کرد: اگر بخواهیم توانمندی جامعه را پیش ببریم، باید 

رسانه ها را تقویت کنیم.

آمادگی جهاد دانشگاهی برای تامین متخصصان ناباروری
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نسرین کاری- بدون شک از مهمترین و موثرترین دوران زندگی 
آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی 
و شکل می گیرد. امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده 
است که کودکان در سنین پایین )طفولیت( فقط به توجه و مراقبت 
جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل 
رشد اجتماعی ، عاطفی ، شخصیتی و شناختی را دربر گیرد. این 
ابعاد عوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که از دوران 
کودکی پایه گذاری و شکل می گیرند. با توجه به اهمیت هر یک 
از این موضوعات می توان بیان کرد از تفاوت های مهم کودکان 
خالق با دیگر کودکان بر خورداری از عزت نفس و داشتن اعتماد 
به نفس باال است. دلیل این نکته هم واضح است، خالقیت نیاز به  
بستری پرواننده توام با ایجاد حس اعتماد و داشتن شجاعت در ابراز 
ایده های نو دارد و کسانی که از عزت نفس کافی برخوردار نیستند و 
در محیط انضباط خشک و آهنین و بدون تشویق و مالطفت بزرگ 

می شوند همیشه  ترسی نهفته از اینکه مورد پذیرش قرار نگیرند و 
یا احیانا تنبیه شوند دارند که مانع بزرگی در مقابل خالقیت کودکان 

و البته بزرگساالن است.

پرورش  و خالقیت دو ویژگی مهم که 
موجب موفقیت افراد می شود

مدیر اجرایی آموزشگاه کویران با بیان اینکه  پرورش و خالقیت دو 
ویژگی مهمی هستند که همواره در موفقیت انسان ها و پیشرفت هر 
جامعه نقش بسزایی داشته اند، افزود: هم چنان که افراد از نظر وضع 
ظاهری و قیافه با یکدیگر متفاوتند از لحاظ ویژگی های غیرجسمی 

مثل هوش، خالقیت و استعداد نیز با همدیگر تفاوت دارند.
کاظم شعبانی بیان کرد: به هر فرد باید متناسب با توانایی ها و 
استعدادهای او آموزش داد . افراد باهوش و خالق کسانی هستند که 

پیشرفت های عظیم علوم مختلف مدیون کوشش های آنهاست.

دغدغه اشتغال و رسیدن به بازار کار هدف این دوره است
وی با بیان اینکه بعد از شیراز و تهران ما سومین استانی هستیم که 
دوره “تربیت مربی کودک خالق” را راه اندازی کرده ایم، افزود: 
دغدغه اشتغال و رسیدن به بازار کار در این کالس ها هدف اصلی 
این دوره است.وی تاکید کرد: این دوره پل ارتباطی آموزش و اشتغال 
است و مربیان آموزش دیده پس از گذراندن دوره به فنی و حرفه 
ای معرفی شده  و گواهینامه معتبر دریافت می کنند.شعبانی خاطر 
نشان کرد: این دوره اکنون آزمایشی در بیرجند برگزار می شود و در 
صورت استقبال در نوبت های بعدی و حتی در دیگر شهرهای استان 

هم انجام خواهد شد.

آموزش اصولی و ترکیب آن با هوش
 چندگانه موجب خالقیت می شود

مریم جامی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد بهزیستی و 
مشاور مرکز “آریستا آرسس سگال” بیرجند هم عنوان کرد:  آموزش 
اصولی و بکارگیری آن با هوش های چند گانه موجب خالقیت 
در افراد می شود.وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی سعی می 
شود قدرت تفکر و هر دو نیم کره فرد به چالش کشیده شود، 
افزود:  لیوان چینی  با دو دست، آموزش دومینو و توانایی آموزش 
ارویگامی و ساخت وسایل خالقیت با وسایل دور ریختنی از برنامه 
های آموزشی ما است.وی با اشاره به اینکه اولین دوره آزمایشی با 
تعدادی از دانشجویان علمی کاربردی در حال برگزاری است، ادامه 
داد: کارآموزان بعد از اتمام دوره به فنی و حرفه ای معرفی و پس از 

آزمون گواهینامه مربی خالق را می گیرند.

انسان با آموزش  می تواند 
کیفیت زندگی خود را تغییر دهد

وی هدف از این دوره را ترغیب افراد به یادگیری تکنیک های سریع 
و رسیدن به خالقیت عنوان و خاطر نشان کرد: انسان با آموزش می 
تواند کیفیت زندگی خود را تغییر دهد.وی عنوان کرد: به عنوان مثال 
در آموزش لیوان چینی به فرد آموزش داده می شود همزمان با هر 

دو دست لیوان ها را جا به جا کند تا بهترین عملکرد برای افزایش 
تمرکز  در مغز و چشم به وجود آید.  مربی این دوره ادامه داد:  
آموزش ارویگامی هنری است که در آن خوب دیدن، تمرکز ذهن و 
بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است. هدف این 
هنر خلق طرح های جالب با کاغذ به کمک تاس های هندسی 

است و به نوعی پرورش و هماهنگی ذهن و دست می باشد.

قدم اول برای داشتن ذهن خالق
  داشتن شهامت و جسارت است

جامی با بیان اینکه قدم اول برای داشتن یک ذهن خالق داشتن 
شهامت و جسارت است، بیان کرد: شهامت موجب ایجاد انگیزه و 
پرورش ذهن خالق در فرد می شود. مربی دوره خالقیت خاطر 
نشان می کند: معیار کلیدی هم در خالقیت و هم در نوآوری 
ایجاد ارزش است. وی تاکید کرد: مهمترین هدف در این آموزش 
اشتغال است تا فراگیر بتواند جذب بازار کار شود.وی با اشاره به اینکه 
همچنین در این دوره با استفاده از وسایل دور ریختنی طراحی های 
خالق درست می شود، افزود: با این کار هم ذهن فرد خالق شده و 

هم به محیط زیست کمک می شود.

با یادگیری و تمرین خالق تر می شویم
این استاد دانشگاه  و مشاوره با بیان اینکه هیچ فردی به طور مطلق 
خالق نیست، ادامه داد: گر چه سطح خالقیت افراد باهم فرق دارد 

اما با یادگیری و تمرین از آنچه امروز هستیم خالق تر می شویم.
هوش،  تست  گوناگن  روش های  با  آشنایی  شد:  یادآور  وی 
راهکارهایی برای رشد خالقیت در کودکان 5 تا 12 سال، تحلیل 
روانشناختی نقاشی کودکان، ساخت وسایل خالقیتی، استعدادیابی 
کودکان و تمام نکاتی که یک مربی خالقیت باید بداند، در این دوره  
ارائه می شود.  وی تاکید کرد: این دوره  می تواند برای عالقه مندان 
به مباحث هوش و خالقیت، مربیان خالقیت، معلمان، دانشجویان 
رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و پدران و مادرانی که 

کودکان زیر 12 سال دارند، بسیار مفید باشد.

دوره تربیت مربی کودک خالق

برای اولین بار در استان برگزار می شود:

00:00 پرسمان - بازپخش
00:28 آب و رنگ

01:00 گزیده ناخونک
01:17 رنگ زندگی

بزرگ  جنجال  تلویزیونی  فیلم   1:55
-  بازپخش

03:15 مستند وارستگان
04:20 اذان صبح به افق بیرجند

04:37 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:45 سخنرانی
06:20 دعای عهد

06:35 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:08 پرسمان - بازپخش
08:31 مجموعه در حاشیه- بازپخش

09:10 مزه غذای ایرانی
09:45 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:20 دختری به نام نل

11:45 پازل
12:12 شاهدان

12:39 اذان ظهر به افق بیرجند
12:50 خروس و روباه

13:15 شب های زعفرونی - بازپخش 
14:20 سینمایی دختر شیرینی فروش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

17:35 سفره قندی - بازپخش
18:25 ناخونک - بازپخش

19:00 کشمو - بازپخش
19:46  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:25 کارستان

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:25 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

قربان  سعید  عید 
تنها عیدی است که 
اختالفی  در آن هیچ 
بین مسلمانان جهان 
نیست و در واقع نماد 
آنها  انسجام  و  اتحاد 
شود.  می  محسوب 
یکی از اعمال مهم این 
روز قربانی کردن است 
که حجاج عزیز بعد از 
انجام مناسک حج و با 
اعتقادی راسخ روی به 
سنت باشکوه قربانی 
می آورند و به پیروی از 
ابراهیم خلیل قربانی به 
پیشگاه خدا پیشکش 
می کنند. به مناسبت 
این عید  فرا رسیدن 
صبرانه  بی  باشکوه 
های  کمک  منتظر 
نقدی و غیرنقدی شما 

خیرین عزیزهستیم.

آدرس شعبه امورشعب:
 بیرجند بیست متری اول مدرس

 خیابان سعیدی - بین سعیدی ۴و ۶  
شماره تماس:0۵۶323۵۴1۷9

شماره حساب بانک صادرات: 0112322890000
شماره کارت بانک صادرات:  ۶03۷۶919800۵2۶۵8

  با حضور نمایندگان صنوف مختلف ، دستگاه های 
خدمت رسان و سازمان های مردم نهاد متولی امر 

ازدواج جوانان
با خدماتی شامل : تخفیف ویژه نمایشگاه هفته 
تشریفات  های  غرفه  در  جوانان  برای   ازدواج 
 جشن های عروسی، آتلیه عکاسی و تصویربرداری ، 

تاالر، مزون، آرایشگری، طال فروشی و... 
تخفیفات تاالر شامل:

حذف مبلغ ورودی تاالرها برای زوجین
تخفیفات لوازم خانگی شامل : 

 به صورت نقدی با قیمت پایین تر از بازار  و با شرایط  اقساطی
تخفیفات خرید طال ، مبلمان و لوازم خانگی، سرویس خواب، 

خوش خواب، فرش، لوستر
با تخفیف نمایشگاهی شامل: خرید به صورت تخفیف دار و اقساطی

به همراه کارگاه های مشاوره ویژه زوجین،  
تست های رایگان روانشناسی پیش از ازدواج

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزار می کند :

افتتاحیه : 98/۵/16 ساعت 18:۰۰ 
محل برگزاری دائمی

 نمایشگاه بین المللی بیرجند 
به مدت ۵ روز

ری
 کا

س :
عک



موفقیت و انرژی

احساس تنهایی

فکر و عقیده خود را تغییر دهید

اکثر ما مدام فکر می کنیم که کسی ديگر از بیرون 
بايد بیايد و عقیده ما را تغییر دهد، ولی ما به شما می 
گويیم که خودتان می توانید براي خود عقیده های 
تازه خلق کنید و آن ها را براي زندگیتان انتخاب کنید. 
درصورتی که عقیده شما اين است که مدام بايد غمگین 
باشید، مدام چیزی براي غمگین شدن وجود دارد ، مدام 
سايرين شما را ناراحت مي کنند ، هیچوقت  نمی توانید 
شاد زندگی کنید، نمی توانید از پس مسايل برآيید، راه 
گريزی نیست و بدين ترتیب، شما همانی را دريافت 
می کنید که باور داريد.حقیقت اين است که چالش ها 
و مسايل همیشه هستند و هیچوقت از بین نمی روند.  
بدين ترتیب، فکر از بین بردن چالش ها را از ذهن خود 
بیرون کنید و به آن بینديشید که چه طور می توانید با 

وجود همین چالش ها راحت تر زندگی کنید.

کدام جنس  با تنهایی بهتر کنار می آیند؟

شواهدی در مورد اين که کدام جنس از پس مبارزه با 
احساس تنهايی و مهار کردنش بهتر بر می آيد وجود 
ندارد و می توان گفت که هر يک از دو جنس، به 
شکل متفاوتی سعی می کنند با اين احساس کنار بیايند. 
وقتی سروکله احساس تنهايی پیدا می شود، مردها 
 به گروههای دوستی پناه می برند و خودشان را در 
جمع های شلوغی از دوستان و آشنايان گم می کنند؛ 
در حالی که زن ها برای پیدا کردن رابطه ای صمیمانه 
به هر دری می زنند و به جای اين که سراغ جمع های 
شلوغ دوستانه بروند و به خوش گذرانی جمعی فکر 
کنند، روابطی را که عنصر صمیمیت در آن پررنگ تر از 
خوش گذرانی است، جستجو می کنند. وقتی مردها به 
عنوان عضوی از جمع های شلوغ به رسمیت شناخته 
می شوند و به اين جمع ها دعوت می شوند، کمتر 
احساس تنهايی می کنند؛ در حالی که دورهمی های 
دسته جمعی نمی تواند چیزی از تنهايی خانم ها کم 
کند. به عبارت ديگر، کمیت آدم هايی که اطراف مردها 
جمع می شوند می تواند تنهايی شان را از آنها بگیرد 
در حالی که زن ها به کیفیت روابط، بیشتر از کمیت 
آنها اهمیت می دهند. معیار مردها برای تنها بودن يا 
نبودن، حضورشان در گروه های بزرگ دوستی است 
اما زن ها اگر دوست صمیمی نداشته باشند، خود را تنها 
ارزيابی می کنند. يک توصیه: شايد اين توصیه برای تان 
عجیب به نظر برسد، اما واقعیت اين است که کم خوابی 
شما هم می تواند باعث تنهاتر شدن تان شود. زمانی که 
به خاطر کم خواب بودن، گیج، خسته و بی حوصله به 
نظر می رسید، نه خودتان انرژی پیوند خوردن با ديگران 
را داريد و نه آنها انگیزه ای برای روبرو شدن با شما دارند. 
شمايی که بیشتر وقت ها دمغ هستید، می توانید انگیزه 
آدم های اطراف تان را برای ساختن لحظات خوش 

مشترک،از بین ببريد هر روز تنها تر شويد.

مشکالت مصرف 
بیش از حد نمک

مشکالتی که مصرف بیش از حد نمک می تواند 
برايمان ايجاد کند فراوان هستند از بد خوابی گرفته 
تا سنگ کلیه و مشکالت قلبی. نمک باعث کم 

خود  خودی  به  اين  و  شود  می  بدن  شدن   آب 
می تواند باعث بد خوابی شود. خوردن غذای نمکی 
روی گوارش نیز تاثیر می گذارد، بنابراين اگر قبل از 
خوابیدن غذاهايی مانند فست فودها و بال مرغ با سس 
سرشار از نمک بخوريد بدن به جای استراحت کردن 

روی گوارش خود تمرکز خواهد کرد.

افرادی که پرکاری تیروئید دارند 
 از مصرف سویا صرف نظر کنند 

افرادی که پرکاری تیروئید دارند بايد از مصرف سويا 
جذب  عدم  موجب  سويا  که  چرا  کنند  نظر   صرف 
هورمون های تیروئید توسط بدن می شود. همچنین 

 هر چیزی که حاوی سويا باشد مانند شیر سويا  نیز
می تواند وضع را بدتر کند. افراد مبتال به کم کاری 
داشت.  نخواهند  سويا  مصرف  با  مشکلی  تیروئید 
همچنین استعمال دخانیات از جمله عوامل خطرساز 
است که می  تواند شدت عوارض بیماری تیروئید را در 

يک مدت زمان بسیار کوتاه به اوج برساند.

کمبود ویتامین E  موجب 
عکس العمل های کند می شود

آيا حین رانندگی وقتی کسی ناگهان جلوی ماشین تان 
شايد  بگیريد؟  ترمز  سريع  نمی توانید  می شود،  سبز 
اين تأخیرها ناشی از کمبود ويتامین )E( باشد و نه 

بی دست وپا بودن شما. ويتامین E برای سالمت دستگاه 
عصبی مفید است و مثل ويتامین B12 به برقراری 
کنترل کننده  عضالت و  اعصاب  و  مغز  بین  ارتباط 
عکس العمل ها کمک می کند. کمبود ويتامین E موجب 
دشوارتر شدن برقراری اين ارتباط می شود.جوانه  گندم 

غنی ترين منبع تأمین کننده   اين ويتامین است.    

چه زمانی باید برای مسمومیت غذایی 
به پزشک مراجعه کنیم؟

 48 از  بیشتر  معموال  غذايی  مسمومیت  عالئم 
ساعت طول نمی کشد. اگر 2 روز از زمان ظاهر 
عالئم  همچنان  و  گذشت  شما  عالئم  شدن 

پزشک  يک  به  که  است  آن  وقت  داشتید،  را 
که  باشید  داشته  ياد  به  کنید.  مراجعه  متخصص 
عالئم شديد مانند مدفوع خونی، سرگیجه، ضعف 
عضالنی و گرفتگی شديد معده را  جدی گرفته و 
منتظر از بین رفتن شان نمانده و سريعا به پزشک 

مراجعه نمايید.

خستگی از نشانه های
 کمبود اکسیژن در بدن است

پايین  اصلی سطوح  های  نشانه  از  يکی  خستگی 
گازها،  مناسب  تبادل  است.بدون  بدن  در  اکسیژن 
دريافت  را  نیاز خود  مورد  اکسیژن  تواند  نمی  بدن 

کند. زمانی که بدن با سطوح پايین اکسیژن مواجه 
است، احساس خستگی شکل می گیرد. هنگامی که 
ريه ها نمی توانند هوا را به درستی فرو برده و به 
بیرون دهند، خستگی سريع تر شکل می گیرد. اين 
در شرايطی است که خواب کافی نیز کمکی به بهبود 

شرايط نمی کند.

زمانی که کبد مجبور است بیش از ظرفیت خود به فعالیت بپردازد، امکان بروز مشکل در اين اندام افزايش می يابد. پس 
اگر با هر يک از عالئم زير مواجه هستید ممکن است به ارائه هشدار از سوی بدن برای پاکسازی کبد اشاره داشته باشد.
زمانی که کبد با فشار مضاعف برای رسیدگی به رژيم غذايی ضعیف، داروهای تجويزی يا سموم محیطی ورودی به بدن 
مواجه می شود، اين شرايط می تواند بر گوارش شما تاثیرگذار باشد. احساس خستگی بین افرادی که با آسیب کبدی مواجه 
هستند، شايع است. پژوهش ها نشان داده اند که اين شرايط به دلیل ايجاد تغییراتی در انتقال تکانه های عصبی در مغز رخ 
می دهد. زمانی که مواد سمی به واسطه عملکرد ناقص کبد در خون افزايش می يابند، شما ممکن است برخی مشکالت 
شناختی مانند سردرگمی و تغییرات خلق و خو را تجربه کنید.  زمانی که کبد نمی تواند سلول های خون را متابولیز کند، اين 

شرايط موجب افزايش بیلی روبین می شود که در نهايت ابتال به بیماری زردی را در پی دارد. 

اگر تپش قلب به همراه احساس اضطراب و استرس شکل می گیرد، احتمال تجربه يک حمله هراس وجود دارد. از ديگر 
نشانه های اين شرايط می توان به تعريق بیش از حد، حال تهوع و لرزش بدن اشاره کرد. اين حمالت زندگی فرد را در 
معرض تهديد قرار نمی دهند و در برخی موارد دريافت کمک روانی به همراه دارو می تواند در غلبه بر حمالت هراس 
به شما کمک کند. تپش قلب می تواند عارضه جانبی مصرف برخی داروها باشد که از آن جمله می توان به داروهای 
مورد استفاده برای درمان آسم و اختالالت تیروئید اشاره کرد.بارداری، يائسگی و قاعدگی ممکن است به واسطه نوسانات 
هورمونی موجب تپش قلب شوند. تپش قلب به طور معمول کوتاه مدت بوده و با ايجاد تعادل در سطوح هورمون متوقف 
می شود. برخی افراد متوجه شده اند که سطوح باالی استرس، سطوح بیش از حد کافئین، سیگار کشیدن، مصرف الکل 

يا مواد مخدر ممکن است زمینه ساز تپش قلب و تنگی نفس شوند.

دالیل غیر قلبی تپش قلب و تنگی نفسعالئم عملکرد نادرست کبد

بخشیدن دوست يا فامیلی که رفتار اشتباهی داشته است، به هزار 
و يک علت روی سالمت روان آدمی تاثیر مثبت دارد.

وقتی خاطر ما از يک نفر رنجیده است، دائم و پشت سر هم از 
وی و خودمان که در موقعیت رنجش جوابش را نداده ايم، حرص 
می خوريم. حرص خوردن افراطی هم که نتیجه اش معلوم 
است؛ انواع و اقسام شکل های اضطراب، وسواس و افسردگی 

را به وجود می آورد.
زمانی که آدم از يک نفر کینه به دل می گیرد به ويژه اگر آن 
يک نفر نسبت نزديکی با فرد داشته باشد، ذهن وی بخش بیشتر 
انرژی خودش را صرف فکر کردن به ظلمی می کند که بر او 

شده است. آن وقت است که کم کم تمام فکر و ذکر و هیجان 
و در نتیجه رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

کینه دشمن آرامش است: وقتی که ما از فردی رنجیده خاطر 
باشیم، تا اين رنجش را برطرف نکنیم نه جدا شدن از آن نفر و 
نه انتقام از او آرام مان نمی کند يعنی به هر حال »رنجیدن« به 
 عنوان يک موضوع تمام نشده در ذهن ما، باقی می ماند و آرامش

زندگی مان را بر باد می دهد.
ديگران را ببخشید: اين که ديگران اشتباه می کنند و باعث 
رنجش خاطر ما می شوند، در کنترل ما نیست که از آن ها 
جلوگیری کنیم اما می توانیم با آگاهی بیشتر از احساس ناراحتی 

تا سر حد نفرت، راحت تر با آن کنار بیايیم.
نفرت را بشناسیم: نفرت يکی از انواع هیجانات است که از 
که  دارند  تاکید  شناسان  روان  است.  انسان  همراه  تولد  بدو 
 هیجانات از جمله هیجان نفرت، زمانی در وجود آدم ها شدت
  می گیرد و به حسی دائمی تبديل می شود که افراد خیلی با آن درگیر

اين حس  خواهند  نمی  افراد  که  اوقاتی  در  حتی  شوند  می 
آزاردهنده در وجودشان باشد. اما بهترين راه برای مواجهه با حس 
نفرت، آگاه شدن از وجود اين هیجان در فطرت ماست و اين که 

می توانیم کنترلش کنیم.

چرا نباید کینه ای باشیم؟

آیه روز

مگر در زمین نگشته  اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها بودند به کجا انجامیده است  خدا زير و زبرشان 
کرد و کافران را نظاير ]همین کیفرها در پیش[ است. )سوره محمد )ص(/ آيه ۱۰(

سخن روز

انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه می گذرد، اين واالترين راه است. راه دوم از تقلید می گذرد، اين آسان ترين 
راه است و راه سوم از تجربه می گذرد، اين تلخ ترين راه است.
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۱۵4
۶۲۸

۵4۷
4۲۶

۳۲۵۹4۷
۶۷۲

۸۱۲
۸۶۵

۲۹۱
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۶۵4۹۲۱۸۷۳

۳۱۹۸4۷۶۵۲

۲۷۸۶۵۳۹۱4

4۲۶4۷۸۵۹۱

۸۹۵۲۱4۷۳۶

۱۳۷۵۹۶4۲۸

۷4۲۱۶۵۳۸۹

۹۶۳۷۸۲۱4۵

۵۸۱4۳۹۲۶۷

جدول سودکو

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

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

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

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

5/5 و 6/5 متر - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام 
جهت  بیرجند  صنعتی  شهرک  در  واقع 
تکمیل کادر حسابداری خود به یک نفر 
آقا یا خانم با مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
است.  نیازمند  حسابداری  لیسانس  یا 

متقاضیان  محترم جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره 

  4-  ۰۵۶۳۲۲۵۵۵۹۰ تماس حاصل نمایند.

یک طبقه ۷5 متری شیک و مدرن 
واقع در مهرشهر به زوج فرهنگی 
و یا کارمند اجاره داده می شود.   

 09228۷643۷0

به تعدادی نیروی آقا جهت کار
 در کارگاه لبنیات نیازمندیم.

۰۹۳۷۵۵۷۸۸۶۱ 
آب شیرین کن کولر
فروش -  سرویس

۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶4۲۳۷۷  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 

به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

09155119641
به یک کارگر با تجربه کاری جهت کار 
در رستوران ادیب )بلوار شعبانیه( 

نیازمندیم.   09155610352
به یک نفر کارگر ساده خانم

 جهت کار در آشپزخانه رستوران 
در شیفت شب  نیازمندیم.

32425092 -09359۷04328
ساعت تماس: 8 الی 13

1۷/30الی  20/30 گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: ۳۲4۳۱۱۶۹ - 0۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹
آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

سردست برزیلی  ۵0/۵00 تومان
مرغ منجمد دیرپز   

  ۶/۵00 تومان

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹4۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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خبر ویژه

جلسه مشترک  معاون اول رئیس جمهور با استاندار و نمایندگان مجلس نتیجه داد:

حوادث

اخبار کوتاه

گازمشترکانبرخیازروستاهایبخشنیمبلوکقطعمیشود

تسنیم- روابط عمومی شرکت گاز استان اعالم کرد به منظور عملیات وصل گرم  و تزریق گاز واحدهای صنعتی روستای دهشک، گاز مشترکان واقع در روستاهای 
دهشک، خوگ و بنرگ امروز از ساعت 8 صبح به مدت 12 ساعت قطع خواهد شد. مشترکان واقع در این مناطق باید تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ و به منظور 

جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.

در  گفت:  استان  زورخانه ای  ورزش  هیأت  *رئیس 
مسابقات قهرمانی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
نونهاالن کشور پهلوان های استان با کسب 9 مدال 

رنگی در جایگاه سوم این ماراتن ملی ایستادند. 
*فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه از کشف 28 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی کامیون کشنده 

به ارزش 2 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 
برگزاری  از  همگانی  ورزش های  فدراسیون  *دبیر 
چند  در  کشور،  خانوادگی  ورزشی  المپیاد  نخستین 

استان از جمله خراسان جنوبی خبر داد. 
*مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گفت: برای 
تکمیل ۳4 مجتمع آبرسانی نیمه تمام در سطح روستاهای 
استان 2 هزار و 8۳2 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

*رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: پژوهشگران جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی در مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی 1۰ محصول فراسودمند از عناب تهیه کردند. 
*جانشین پلیس آگاهی استان گفت: با تالش مأموران 
پلیس آگاهی چهار میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال ارزاق 

عمومی احتکار شده در شهرستان بیرجند کشف شد. 
*تیم7 نفره سوکیوکوشین کاراته شهرستان خوسف 
نماینده خراسان جنوبی برای رقابتهای انتخابی تیم ملی 

برای مسابقات جهانی 2۰2۰، راهی تهران شد.
*مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی ازاجرای طرح 
قرائت کنتورو چاپ آنی صورتحساب گاز در مرکز استان 
خبر داد و گفت:قبض گاز مشترکان در هنگا م قرائت 

شماره کنتور صادر می شود. 
*مسئول میراث فرهنگی شهرستان سربیشه گفت: 
ساخت  رشته  در  دستی  صنایع  آموزش  دوره  اولین 
شهرستان  در  اشتغالزایی  هدف  با  سنتی  زیوراالت 

سربیشه آغاز شد.
* منزل مسکونی واقع در خیابان آیت ا... منتظری 

بیرجند طعمه حریق شد.

سهمخراسانجنوبیازکنکور
رتبه۱۰گروهعلومتجربی،
امیرحسامزارعازبیرجند

کاری- روز گذشته  اسامی 1۰ نفر برتر هر کدام از 
و  تجربی  علوم  انسانی،  علوم  آزمایشی  گروه های 
علوم ریاضی و فنی و همچنین اسامی ۳ نفر برتر 
هر یک از گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجه 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  شد.   اعالم 
جنوبی گفت: دانش آموز امیر حسام زارع از بیرجند، 
موفق به کسب رتبه 1۰ کشور در گروه آزمایشی 
علوم تجربی آزمون سراسری سال 98 شد. واقعی 
اظهار کرد: کنکور همچنان پر تب و تاب ترین رقابت 
علمی ایران است که هر سال چند هزار نفر را درگیر 
خود می کند. وی، با بیان این که ایمان، پشتکار و 
تالش مستمردانش آموزان استان در سایه آموزش، 
هدایت و مشاوره ی صحیح معلمان خراسان جنوبی 
نقش بسزایی در موفقیت های دانش آموزان مستعد 
استان دارد، تاکید کرد: موفقیت دانش آموزان استان 
در آزمون سراسری موید قدرت باالی علمی ایشان و 
ارتقای شاخص های نظام تعلیم و تربیت در بهارستان 
علم و ادب است. مدیر کل آموزش و پرورش ، توکل به 
خدا و بهره مندی از معلمان مومن؛متعهد و اندیشمند را 
رمز دیگر موفقیت دانش آموزان استان در عرصه های 
گوناگون برشمرد و اضافه کرد: مهمترین مسأله  برای 
موفقیت، تالش است و هر چقدر که تالش بیشتر 
باشد می توان منتظر نتیجه بهتری بود .  امیرحسام 
زارع نفر دهم رشته تجربی   نیزدر گفتگو با خبرنگار آوا 
گفت:  از سال دهم مطالعه را شروع کردم و در سال 
دوازدهم به جدیت پشت کار داشتم.وی با بیان اینکه 
از سال دهم  بود مطالعه برای کنکور را  شروع کردم،  
خصوصی  ای  العاده  فوق  کالس  هیچ  داد:  ادامه 
نداشتم فقط در آزمون قلم چی شرکت می کردم. 
وی خاطر نشان کرد:  در سال دوازدهم مطالعه را 
جدی ادامه دادم و میانگین مطالعه ام به روزی 1۰ 
ساعت می رسید.وی با اشاره به اینکه  لطف خداوند و 
کمک پدر و مادرم بسیار در قبولی تاثیر داشت، خاطر 
نشان کرد:  زمانی که آرامش و حس دلگرمی در خانه 
باشد قطعا موفقیت بیشتر می شود. رتبه دهم کنکور 
تجربی عنوان کرد: مطمئن بودم رتبه خوبی کسب 
می کنم و االن حس خوبی دارم و این خوشحالی 
را مدیون خانواده و مربیان خود هستم.زارع با اشاره به 
اینکه هنوز تصمیم نگرفته ام چه رشته ای بخوانم، 
خاطر نشان کرد: قصد دارم با مطالعه و عالقمندی ام 
یکی از رشته های پزشکی را ادامه دهم و این ادامه 
تحصیل تا مقاطع باال ادامه خواهد داشت. وی به 
دانش آموزانی که موفق نشده اند در کنکور امسال 
کرد:   توصیه  کنند  کسب  را  خود  دلخواه  موفقیت 
کنکور یک آزمون آزمایش و خطا است باید از آن درس 
بگیرند و روش های اشتباه  مطالعه خود را پیدا کنند 
و آن را برطرف کنند. . ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

جلسه دیدار مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با معاون 
اول رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز برگزار شد. به 
گزارش مهر، جهانگیری در این جلسه با اشاره به 
ظرفیت ها و مزیت های استان برای رشد و توسعه 
گفت: تجارت مرزی از مهمترین محورهای توسعه  
خراسان جنوبی است و هم مرز بودن این استان با 
افغانستان زمینه ای مناسب برای گسترش تجارت 

مرزی و تحول در اقتصاد آن است. 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مقطع 
فعلی فعال شدن تجارت خارجی در استان های 
مرزی می تواند به کاهش آسیب پذیری اقتصاد 

کشور کمک کند، اظهار کرد: استان های مرزی 
از  تا  دارند  دوش  بر  بزرگی  رسالت  امروز  کشور 
و  گسترش  زمینه  مرزی  تجارت  تسهیل  طریق 
افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور را فراهم 
کنند.  جهانگیری وجود معادن متنوع در خراسان 
استان  توسعه   های  ظرفیت  دیگر  از  را  جنوبی 
برشمرد و با تاکید بر لزوم تالش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای مطالعه، شناسایی و استخراج 
معادن جدید، گفت: البته محدودیت منابع آب و 
زیرساخت های  از  ای  نقل جاده  و  مسأله حمل 
اصلی و پیش نیاز هر گونه توسعه در استان است 

به  اشاره  با  گیرد.  وی  قرار  توجه  مورد  باید  که 
تصویب طرح سند سازگاری کم آبی در  خراسان 
آب،  منابع  مصرف  مدیریت  ضرورت  بر  جنوبی، 
آبخیزداری و آبخوان داری، استفاده از روش های 
نوین آبیاری و توسعه کشت گلخانه ای در استان 
تاکید و تصریح کرد: باید در کنار اقداماتی نظیر 
تغییر الگوی کشت و تالش برای انتقال آب به 
استان، برنامه ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از 
انجام گیرد. معاون اول رییس  منابع آبی موجود 
جمهور همچنین با اشاره به معضل تأمین آب شرب 
بویژه در روستاهای استان افزود: باید در کوتاه مدت 

برای حل مسئله تأمین آب شرب مردم روستاهای 
استان اقدامی جدی انجام گیرد و در برنامه بلند 
مدت نیز از طریق انتقال آب از دریای عمان و فعال 
شدن بخش خصوصی برای راه اندازی آب شیرین 
کن، کاری ماندگار برای خراسان جنوبی انجام شود.
وی از وزارت نیرو و معاونت توسعه روستایی و مناطق 
محروم خود خواست موضوع تامین آب شرب پانصد 
روستای خراسان جنوبی را در دستور کار خود قرار دهند 
تا هرچه زودتر شاهد حل این مشکل برای مردم 
روستاهای استان باشیم. جهانگیری انسجام و وحدت 
موجود میان مدیران و نمایندگان استان را سرمایه ای 

بزرگ برای توسعه استان دانست و از معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم خود خواست با تخصیص 
منابع مالی از محل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری، صنایع تبدیلی کشاورزی برای محصوالت 
اصلی استان نظیر زعفران، عناب، زرشک و انار، زمینه 
اشتغالزایی و بهبود وضع اقتصادی و معیشتی مردم در 

روستاهای  خراسان جنوبی را فراهم کنند.
 جهانگیری در این دیدار به دعوت استاندار برای سفر به 
خراسان جنوبی  همراه با تعدادی از وزرا پاسخ مثبت داد 
واز وی خواست درجلسه هیات دولت شرکت ومسائل 
استان را مطرح نماید .در این جلسه که معاون رئیس 
جمهور در امور مجلس نیز حضور داشت، استاندار 
گزارشی از کارهای انجام شده در استان نیز ارائه و 
گفت: سند آمایش سرزمینی استان که مدتها بالتکلیف 
مانده بود بازنگری شد و به تصویب رسید و با همراهی 
وزارت نیرو سند سازگاری کم آبی استان نیز مصوب 
شد تا از طریق مدیریت مصرف و تغییر الگوی کشت، 
بتوان بخشی از مسائل ناشی از کم آبی را مرتفع کرد.

نمایندگان مردم استان در مجلس نیز در این جلسه 
مسائل کالن استان و مهمترین دغدغه های مردم 
نظیر مشکالت معیشتی، مسئله کمبود آب، معضل آب 
شرب در روستاها، موانع پیش روی تجارت مرزی و 
ضرورت احداث راه آهن را مطرح و رضایت خود را 
از توجه دولت و پیگیری های مجدانه استاندار اعالم 
کردند. احیاء قنوات، راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی 
دیگر  از  استان  تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  و 
موضوعاتی بود که به عنوان مطالبات مردم خراسان 

جنوبی از سوی نمایندگان در جلسه مطرح شد.

تامین آب 500روستا در دستور کاردولت

جابجاییبیشاز۱774هزارتنکاال
دراستان

از یک  دادرس مقدم- طی چهار ماه گذشته بیش 
با حدود 11۳ هزار سفر  هزار و 774 هزار تن کاال 
کامیون و وانت بار در استان به مقاصد درون و برون 
استان جابجا شده است.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: تناژ جابجا شده 
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 97 به میزان 
یک درصد رشد داشته و سفرهای کامیونی نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش یافته  است. 
اضافه کرد: هشت هزار و 882  نفر راننده حمل و نقل 
کاالی استان اعم از ناوگان باری در حمل و نقل کاالی 
استان با استفاده از چهار هزار و 991 دستگاه انواع تریلی، 
کامیون، کامیونت و وانت بار در این حوزه فعال هستند.

درجنکردنقیمتدرصدرتخلفات

فارس-رئیس اتاق اصناف استان از پلمپ 9۳ واحد 
صنفی متخلف در بیرجند خبر داد و افزود: فک پلمپ 
82 واحد نیز انجام شده است.علیزاده اظهار کرد: از 
پنج  از  بازرسی  مرداد  ابتدای  تا  ابتدای سال جاری 
هزار و سه واحد صنفی صورت گرفته است.وی با 
بیان اینکه در این مدت 16 پرونده به تعزیرات ارسال 
شده است، عنوان داشت: به 4۰۰ واحد صنفی در مورد 

تخلفاتی که داشته اند، اخطار داده شده است.
درج    و  کسب  پروانه  نداشتن  کرد:  مطرح  علیزاده 

نکردن قیمت  بیش ترین علت تخلفات بوده است.

توزیع4۰۰بستهورزشیدر
روستاهایخراسانجنوبی

اداره کل  با کمک  ایرنا - قرارگاه محرومیت زدایی 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی 4۰۰ بسته ورزشی به 
ارزش 1۰۰ میلیون تومان بین شهرستان های استان 
توزیع کرد.رئیس سازمان بسیج سازندگی در حاشیه 
این آیین گفت: این اقالم ورزشی با هدف کمک به 
از  فراغت جوانان  اوقات  و  روستایی  توسعه ورزش 
طریق تربیت بدنی و بسیج سازندگی نواحی در اختیار 

روستاهای محروم قرار می گیرد.

مردمراصادقوباصفادیدم

محمودآبادی- در بررسی های میدانی از این استان 
مردم را صادق و با صفا دیدم.روز گذشته معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استاندار با تقدیم شاخه گل در استقبال 
روز خبرنگار به روزنامه ی آوای خراسان جنوبی آمد. 
“خوش خبر” با اشاره به تالش هایی که خبرنگاران 
در انجام رسالت خود انجام می دهند درباره شناخت 
خود از استان گفت : مردم این استان بسیار صادق و با 
صفا هستند. و تالش می کنیم همه برای شتاب توسعه 
ی استان به نگاه مشترک برسیم تا بتوانیم از همه ی 
ظرفیت ها استفاده کنیم.شفاف سازی در اطالعات،توجه 
به صنعت گردشگری، نگاه ویژه به تشکلهای غیر دولتی 
و مشارکت های اجتماعی ،پدافند غیر عامل و مهمتر از 
همه هم سو و هم جهت شدن ظرفیت های فرهنگی 
از جمله نکاتی بود که معاون سیاسی و امنیتی استاندار به 
طور مفصل درباره ی آن توضیح داد.وی به خبرنگاران 
این رسانه خداقوت گفت و خواستار تالش ویژه ی آنها 
برای تولید محتوا به نفع توسعه استان شد  .خوش خبر 
ابراز امیدواری کرد تا بتواند با همکاری رسانه ها برای 
در  خبر  این  مشروح  باشد.  خبر  خوش  استان   این 

شماره های آتی روزنامه منتشر خواهد شد.

یکهکتارازاراضیکشاورزی
اسالمیهدرآتشسوخت

ایرنا - رئیس مرکز جهاد کشاورزی باغستان فردوس 
گفت: بی احتیاطی یکی از کشاورزان بخش اسالمیه 
فردوس سبب آتش سوزی یک هکتار از اراضی و باغات 
این شهرستان شد. امیرعباسی افزود: کشاورز فردوسی 
برای از بین بردن علف های هرز، مزرعه خود را آتش 
زد. وی ادامه داد: از آنجایی که آتش به طور کامل مهار 
نشده بود شب هنگام به علت وزش باد شدید، آتش به 

جان مزارع افتاد و درختان مثمر و غیرمثمر را سوزاند. 

سریع  واکنش  تیم  اعضای  از  نفر   15 غالمی- 
از  نفر  به همراه سه  احمر خراسان جنوبی  هالل 
مربیان امداد و نجات کوهستان با هدف تقویت و 
ارتقا توان عملیاتی اعضای تیم واکنش سریع غار 
بتون سرایان  را پیمایش کردند.معاون امداد و نجات 
هالل احمر استان بیان کرد: نیروی انسانی ازموثر 
ترین و مهمترین منابع سازمان بوده که اگر تربیت 
شده و توانا باشد، می تواند خدمات شایسته ای ارائه 
کند. اسعدزاده ادامه داد: از این رو اجرای طرح های 
گوناگون به صورت ادواری برای حفظ آموخته ها 

و افزایش ارتقای توان نیروها می تواند در افزایش 
آمادگی نقش بسزایی داشته باشد.وی با بیان اینکه 
افزایش  راستای  در  جنوبی  خراسان  احمر  هالل 
توان نیروهای امدادی همواره برنامه های متنوعی 
اجرایی می کند، افزود: پیمایش غار بتون از جمله 
برنامه های جمعیت در راستای توان افزایی بوده که 
با هدف تقویت و ارتقا توان عملیاتی اعضای تیم 
واکنش سریع انجام شده است. اسعد زاده ادامه داد: 
در این راستا تعداد 15 نفر اعضای تیم واکنش سریع 
ستاد خراسان جنوبی به همراه سه نفر از مربیان 

امداد و نجات کوهستان استان غار بتون را پیمایش 
کردند. این غار در نزدیکی روستای چرمه در 12 
کیلومتری مرکز شهر سرایان واقع شده است. این 
غار آهکی دارای مجموع فرود )عمق( حدود 4۰۰ 
متر و طول حدود ۳ کیلومتر است، پس از دهانه غار 
یک محوطه 5۰متری قرار دارد که در انتهای آن 
چاهی به عمق حدوداً 25 متر به خوبی قابل رؤیت 
است. این غار دارای دو دهانه بوده که دهانه ورودی 
»اژدها« نامیده می شود و دهانه خروجی که بسیار 

مخوف و عظیم است، »بتون« نام دارد.

پیمایش غار “بتون” توسط امدادگران
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ای  منطقه  مخابرات  عامل  مدیر  آبادی-  مهدی 
خراسان جنوبی و همراهان روز گذشته از روزنامه آوا 
بازدید کردند. حسن آذری نصرآباد ضمن تبریک هفته 
خبرنگار گفت: شرکت مخابرات از همه امکاناتش 
برای توسعه استان بهره می گیرد و کمک اصحاب 
رسانه و بویژه روزنامه آوا در این موضوع بسیار مهم 
است.وی افزود:  فعالیت های زیادی  برای باالبردن 
کیفیت، افزایش سرعت و کاهش هزینه ها در این اداره 

انجام می شود که نیاز به همیاری اصحاب رسانه برای 
پیشبرد آن داریم. آذری نصرآباد با بیان اینکه” آی تی” 
زیربنای توسعه است، افزود:  در جهان محور اصلی 
توسعه بخش های گوناگونی همچون کشاورزی، 
صنعت و ... آی تی است و در بستر توسعه آی تی سایر 
بخش ها پیشرفت می کند. آذری نصرآباد به توسعه 
فناوری اطالعات اشاره و گفت: دغدغه های مردم در 
موضوع ارتباطات افزایش یافته است و تالش کارکنان 

انتقال اطالعات به طور شفاف و راحت  مخابرات 
می باشد. مدیرمسئول روزنامه آوا نیز در این دیدار 
گفت: پیام های مردمی در ارتباط با اداره مخابرات با 
پاسخگویی سریع کارکنان این اداره مواجه شده که 
جای تشکرو قدردانی دارد. جعفرپور هدف روزنامه آوا را 
توسعه استان دانست و گفت: این روزنامه برای حفظ 
ارزش های نظام برای حل مشکالت مردم قدم بر می 

دارد و حریم والیت تنها خط قرمز آوا است.

توسعه استان نیازمند کمک اصحاب رسانه است

ری
خض

س:
عک

ری
 اکب

س:
عک

دی
 آبا

دی
: مه

س
عک

امسال  سیل  خسارت  جبران  اعتبارات  درصد   ۳.5
کشور به بخش کشاورزی استان اختصاص یافت. به 
گزارش صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  
در کارگروه استانی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق 
سیل زده گفت : 95 میلیارد تومان تسهیالت بالعوض 
و 175 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به استان 
اختصاص یافته اما تاکنون 5۰ درصد این اعتبارات 
جذب شده است . معاون امور عمرانی استاندار نیزعنوان 
کرددر این راستا 47 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 
اعتبارات بالعوض و 87 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت ارزان قیمت به استان اختصاص یافت که در 

سیل اخیر، واحدهایی که تخریب شده بود در اولویت  
اعطای تسهیالت قرار گرفت.میرجعفریان گفت : 
15۰ واحد در مرحله اول  شناسایی و برای اعطای 
اقدام شد.وی همچنین  واحدها  این  به  تسهیالت 
از کشاورزان خواست که ازبیمه کردن محصوالت 
کشاورزی ودامهایشان غفلت نکنند.میرجلیلی مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری نیز در این کارگروه با بیان 
اینکه پرونده های خسارت سیل دقیق بررسی می 
شود از خسارت دیدگانی که تاکنون برای دریافت 
تسهیالت اقدام نکرده اند خواست تا 2۰مرداد به 

ادارات جهادکشاورزی شهرستانها  مراجعه کنند. 

اختصاص 3.5 درصد اعتبارات جبران خسارت سیل کشور به بخش کشاورزی
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چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران 
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

غـذاآمـاده
بــرادرانخزیمــه

قورمه سبزی  چهارشنبه هر هفته 

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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کاوش - سامانه میز خدمت الکترونیک و سامانه مدیریت بحران و اطالع رسانی 
به مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در مراسمی با حضور 
مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر رونمایی و افتتاح 
شد. به گزارش آوا و به نقل از روابط عمومی شرکت برق، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان در مراسم رونمایی از این طرح ها  که با حضور مهندس 
رخشانی مهر معاون  هماهنگی توریع شرکت توانیر، مدیران عامل و معاونان 
استان های هرمزگان، جنوب کرمان، شمال کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد 
و خراسان جنوبی در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در بیرجند برگزار 
شد، اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان در بحث پیاده سازی کامل 
سیستم GIS تا سطح لوازم اندازه گیری مشترکین در کل استان به عنوان اولین 
شرکت توزیع برق کشور است. شرکاء شروع فعالیت این سیستم را از سال ۸۶ 
عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تکمیل فعالیت این سیستم در سال ۹۴ بوده است.

شرکاء از راه اندازی سامانه آنالین اعالم زلزله به منظور تشخیص سریع 
محدوده تحت تاثیر زلزله برای اولین بار در کشور خبر داد و بیان کرد: تهیه 
اطلس پایابی شبکه و شناسایی نقاط تداخل شبکه با گسل ها و مسیر سیالب 
و همچنین پایه های فرسوده نیز انجام شده است. وی از تهیه الیه های 
مختلف از جمله اطالعات هواشناسی، ایستگاه های مخابراتی شرکت و نیروگاه 
های خورشیدی خبر داد  و افزود: بعد از تکمیل زیرساخت های مذکور و در 
راستای هدف ارتباط هر چه بیشتر با مشترکان جهت تسریع در ارائه خدمات و 
افزایش رضایت مشترکان سامانه مدیریت بحران و اطالع رسانی به مشترکان 
)CMS( در دستور کار این شرکت قرار گرفت. شرکاء هدف از اطالع رسانی 
به مشترکین را افزایش آگاهی مشترکین در خصوص مدیریت مصرف برق 
و مقابله با بحران دانست و گفت: ارسال اطالعات شرایط مواجهه با بحران 
و حوادث و ارسال اطالعات مدیریت مصرف به مشترکان جهت مدیریت 
اضطراری بار در راستای احترام به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از 
جمله قابلیت های این سامانه می باشد. وی همچنین به میز سامانه خدمت 
الکترونیک شرکت اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این سامانه کلیه مشترکان 
www. می توانند از خدمات این شرکت با مراجعه به سایت شرکت به آدرس

SKEDC.ir از هر مکانی بهره مند گردند.شرکاء حذف مراجعات حضوری 
و  کمک به حفظ محیط زیست، افزایش رضایت مشترکان و  همچنین ارائه 
 خدمات الکترونیک با سرعت و کیفیت باالتر را از جمله اهداف راه اندازی

 سامانه میز خدمت الکترونیک عنوان کرد و افزود: 2۴ خدمت شناسنامه دار در 
این سامانه قابل دسترسی و استفاده مشترکان گرامی استان می باشد.

تعویض 1500 کنتور پر مصرف آنالوگ به دیجیتال
 و نصب بیش از4 هزار کنتور فهام در خراسان جنوبی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق هم در جلسه 
 هماهنگی شرکت های توزیع برق منطقه 3 با بیان اینکه یک هزار و 500 کنتور 
پر مصرف آنالوگ به کنتور دیجیتال تعویض شده است، گفت: تاکنون برای 
۴ هزار و ۶3 مشترک کنتور فهام نصب شده و تمام مشترکین دیماندی 30 
کیلووات و باالتر و ۶1 مشترک سه فاز غیر دیماندی به کنتور فهام تجهیز 
شده است. بخشایی اظهار کرد: تاکنون روند پیک بار خراسان جنوبی روند 
منطقی بوده است.وی با بیان اینکه امسال پیک بار خراسان جنوبی 2۸۸.۶ 
بوده است، افزود: این کار با اجرای پروژه های مدیریت مصرف و همکاری 
از جمله صنایع، کشاورزی و مشترکین  مشترکان در بخش های مخلف 
خانگی حاصل شده است. بخشایی به وضعیت ثبت نام مشترکین در برنامه 
پاسخگویی بار ۹۸ اشاره کرد و تصریح کرد: تعداد ۶57 مشترک در سامانه 
پیک بار کشور ثبت نام شده اند که در این راستا بخش کشاورزی با ۴۴2 
مشترک و صنایع با ۶۹ مشترک همکاری بیشتری را با شرکت توزیع نیروی 
برق داشته است.همچنین وی افزود: کل 2۴ جایگاه سی ان جی فعال در 
استان در پیک بار امسال همکاری داشته اند. بخشایی با بیان اینکه یک 
هزار و 500 کنتور پر مصرف آنالوگ به کنتور دیجیتال تعویض شده است 
 اظهار کرد: در بحث روند پیک روز، هیچ روزی از پیک مجاز رد نشده ایم 
و در پیک شب نیز در محدوده پیک سبز بوده ایم. وی به اقدامات انجام شده 
برای پروژه همکاری  ۴ ساعت چاه های کشاورزی در ساعت  های پیک بار 
اشاره کرد و افزود: نصب 22۴ کنتور فهام، جهت چاه های کشاورزی با اعتبار 
۴۴۸0 میلیون ریال  در شش ماه دوم ۹7 و نصب سه دستگاه کلید برای 
مدیریت از راه دور مجهزبه RTU ، آنتن و مودم با اعتبار3۶00 میلیون ریال 
روی فیدرهای کشاورزی از جمله اقدامات انجام شده است. وی به اقدامات 
انجام شده برای بهینه سازی مصرف به پروژه تعدیل روشنایی معابر اشاره کرد 
و گفت: تعویض 2 هزار و ۴5۶ چراغ روشنایی از چراغ گازی پرمصرف به کم 
مصرف در نیمه دوم سال ۹7 با اعتبار  ۸۴۹۶ میلیون ریال در استان از جمله 
اقدامات انجام شده در این راستا است. وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام 

شده برای پروژه استفاده از مولدین خود تامین خاطرنشان کرد: شناسایی کلیه 
مولدین قابل بهره برداری به تفکیک مشترکین صنعتی، تجاری، اداری و نظامی  
انجام شده و مکاتبه جهت آمادگی مولدین در پیک تابستان و هماهنگی الزم 
با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان جهت تامین سوخت مولدین 
انجام شده است. همچنین به منظور برداشت پروفیل بار مولدین خود تامین با 
اعتباری به مبلغ 1000 میلیون ریال 2۹ کنتور هوشمند فهام نصب شده و 32 
تفاهم نامه همکاری با مشترکین دارای مولد منعقد شده است. معاون فروش و 
خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به آخرین وضعیت 
نصب کنتورهای فهام در شرکت برق اشاره کرد و گفت: تاکنون برای ۴ هزار 
و ۶3 مشترک کنتور فهام نصب شده و تمام مشترکین دیماندی 30 کیلووات 
و باالتر و ۶1 مشترک سه فاز غیر دیماندی به کنتور فهام تجهیز شده است.

بخشایی با بیان اینکه همچنین مقدمات نصب 300 دستگاه کنتور فهام مستقیم 
برای چاه های کشاورزی غیر دیماندی در حال انجام است، افزود: درصورت 
تخصیص 175 کنتور سه فاز مستقیم، کل چاه های کشاورزی سه فاز )دیماندی 

و غیردیماندی( به کنتور فهام تجهیز خواهد شد.
افزایش 100 نقطه پایانه کنترل از راه دور جدید

 در شبکه برق استان تا پایان سال جاری
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق نیز صبح دیروز 
در حاشیه جلسه هماهنگی شرکت های توزیع برق منطقه 3 با بیان اینکه در 
حال حاضر 7۹ پایانه کنترل از راه دور در شبکه برق استان وجود دارد، گفت: تا 
پایان سال جاری 100 نقطه دیگر به این مجموعه اضافه خواهد شد که با نصب 
تجهیزات الزم تا انتهای سال تحت اتوماسیون و کنترل از راه دور قرار خواهد 
گرفت. هادی منصوریان با اشاره به نصب و راه اندازی اتوماسیون شبکه های 
توزیع اظهار کرد: کنترل تجهیزات حفاظتی و توانایی فرمان از راه دور آن به 
منظور کاهش مدت زمان خاموشی ها، یکی از اهداف شرکت های توزیع است. 
وی افزود: در این خصوص شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با مشاوره 
شرکت داده پرداز نوین انرژی و راه اندازی نرم افزار سات )سیستم اتوماسیون 
توزیع( در سال ۸۸، سیستم اتوماسیون شبکه های توزیع را راه اندازی کرد. معاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: 
در حال حاضر با ارتقای این نرم  افزار و آموزش همکاران، امکان افزایش پست 
های زمینی و تعداد نقاط تحت کنترل در شرکت وجود دارد. وی به احداث شبکه 

فیبر نوری در مرکز استان اشاره کرد و  گفت: در راستای به کارگیری فن آوری 
های جدید و افزایش سرعت عمل تجهیزات و امنیت باالتر شبکه فیبر نوری در 
چندین فاز طراحی شده و در حال انجام است.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به پوشش کامل مخابرات و بی سیم 
اشاره کرد و یادآور شد: شرکت توزیع خراسان جنوبی با اخذ فرکانس از سازمان 
ارتباط رادیویی در سال 13۸3 و عقد قرارداد پیمانکاری نسبت به برقراری کامل 
پوشش مخابرات و بی سیم در استان اقدام کرده است.منصوریان با بیان اینکه 
در حال حاضر پوشش مخابراتی و بی سیم در 11 مرکز شهرستان و همچنین 
شعبات سطح استان به صورت کامل برقرار است اظهارکرد: همچنین قطع و 
وصل شبکه به صورت متمرکز از طریق مرکزکنترل راهبری انجام می شود.وی 
به سناریوی مانور و بحران اشاره کرد و افزود: کنترل  شرایط  اضطراری،  استفاده  
از  فلوچارت های  مانور  و  برقدار  کردن مشترکین حساس  در زمان بحران و حوادث 
احتمالی جز و اهداف  شرکت و شهرستان های  استان  است که  با  تهیه  سناریوی  
مانور و بحران و همچنین  تنظیم  فلوچارت های  نحوه  برقدار  کردن فیدرها ، در 
زمانهای بحرانی وصل برق مناطق بی برق به سهولت انجام می شود.منصوریان 
همچنین با اشاره به نصب سیستم موقعیت یاب خودروها گفت: سیستم کنترل 
ناوگان خودرویی برای ردیابی مناسب خودروهای عملیاتی، کنترل به موقع و 
ایجاد بستر ارتباطی منظم بین مراکز اتفاقات و اکیپ های عملیاتی از سال ۹3 در 
شرکت برنامه ریزی و اجرایی شد که در حال حاضر تمامی خودروهای اتفاقات، 
 AVL عملیات و باالبرهای خط گرم به تعداد ۶0 دستگاه مجهز به سیستم
و GPS شده اند.منصوریان از راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله در امور 
دیسپاچینگ خبر داد و بیان کرد: در راستای افزایش آمادگی شرکت در مقابله با 
حوادث طبیعی همانند زلزله، با توجه به این که اطالع از محل دقیق خاموشی 
احتمالی و اعزام اکیپ جهت امداد رسانی، در ساعات اولیه حادثه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی بر روی دو گسل فعال 
زلزله، با همکاری مرکززلزله نگاری خراسان جنوبی وابسته به مرکز ژئوفیزیک 
زلزله نگاری ایران، سامانه هشدار سریع زلزله در امور دیسپاچینگ و فوریت های 

برق جهت راهبری عملیات در زمان زلزله راه اندازی شد.
مرکز پاسخگویی و فوریت های برق خراسان جنوبی افتتاح شد

همچنین در مراسمی با حضور آقای مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر مرکز پاسخگویی و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی 

برق خراسان جنوبی افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان در  این مراسم اظهار کرد: مرکز 
پاسخگویی و فوریت های برق به عنوان پل ارتباطی با مردم و ایجاد سهولت 
در ارتباطات مردم با شرکت برق از ابتدای امسال به صورت آزمایشی راه اندازی 
و روز گذشته به صورت رسمی افتتاح شد. مهندس هادی منصوریان با بیان 
اینکه در حال حاضر به تماس شهروندان ۴ شهرستان قاین، بیرجند، سربیشه 
و زیرکوه با سامانه 121 در این مرکز پاسخ داده می شود،بیان کرد: تا یک ماه 
آینده تماس شهروندان در تمام شهرستان های استان به این مرکز پاسخگویی 
121 منتقل می شود.وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی مرکز فوریت های برق 
استان300 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است، ادامه داد: هم اکنون شش 
نفر در سه نوبت کاری به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس شهروندان 
هستند. وی افزود: سیستم پاسخگویی به مشترکین در سامانه فوریت های برق 
به صورت هوشمند است به گونه ای که تمامی تماس های مردمی با این سامانه 
به صورت اتوماتیک هدایت و پاسخگویی شده و چنانچه مشترک قباًل با سامانه 
فوریت های برق تماس گرفته باشد با تماس مجدد بالفاصله درسیستم شناسایی 
شده و وضعیت رسیدگی به خاموشی یا موارد درخواستی مشترک ردیابی شده و 
آخرین وضعیت آن به مشترک اعالم می شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر 
از کارکردهای این مرکز پاسخ به مشترکانی است که می خواهند برای حذف 
قبوض کاغذی اطالعات خود را در سامانه ثبت کنند، یادآور شد: این سامانه هیچ 
زمانی مشغول نیست و به طور همزمان به ۶0 تماس پاسخ می دهد.منصوریان 
افزود: مرکز پاسخگویی و فوریت های برق عالوه بر پاسخ دهی به خاموشی 
های احتمالی شبکه برق مشترک، مرکز رسیدگی به شکایات شرکت نیز بوده 
و مشترکین برق میتوانند هر مشکلی که با شرکت توزیع برق دارند از طریق 
این سامانه پیگیری نمایند.معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت افزود: مرکز 
پاسخگویی و فوریت های برق پاسخگوی مشترکینی که احتماال ولتاژ مناسبی 
ندارند نیز می باشد و درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی در این سامانه 
قابل پیگیری است.وی همچنین اعالم نمود: مشترکین برق می توانند خاموشی 
های روشنایی معابر را نیز از طریق همین سامانه پیگیری نمایند. منصوریان از 
این سامانه به عنوان یک سامانه هوشمند که قابلیت های زیادی دارد یاد نمود و 
اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این مرکز ارتباط مردم با شرکت توزیع نیروی 

برق استان به صورت روان و آسان تری انجام پذیرد.  

سامانه میز خدمت الکترونیک و سامانه مدیریت بحران و اطالع رسانی به مشترکین
  درشرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی رونمایی شد :

عکس: رفیعی

پایگاه مشاوره و انتخاب رشته کنکور سراسری 

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
 مشاوره دو مرحله ای 

با حضور اساتید برجسته دانشگاه و مشاوران مجرب 
ساعت کار: ۸ صبح الی ۸ شب

پایگـاه انتخـاب رشتـه دهخـدا
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

 جناب آقای حاج غالمرضا حسین پور
بازرس محترم توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

بیرجند
با کمال مسّرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرعامل ستاد دیه استان خراسان جنوبی
 که نشان از مدیریت توانمند و تعهد خالصانه تان می باشد،
 تهنیت عرض می نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات تان را مسئلت داریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

اجرای نمای ساختمان  گرانولیت، رومی، شسته
۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی

آدرس: میدان ابوذر، نبش خیابان شهید اسد زاده ۳
تلفن: ۳۲۲۲۲۹4۳ - 0۹15۷5۷1۸۶۶


