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5توسعه گلخانه ای امسال معادل 5 سال گذشته 3حوزه ی  پرخبر“خوش خبر”5خبرنگاران در زمینه نشاط و امیدواری قلم بزنند

عکس: اکبری

خط قرمز رسانه منافع ملی است 
انتقاد استاندار از خط قرمزهای ساختگی سازمانها در استان

صفحه  5

*هرم پور

آن مرد قهرمان!
خواستم حداقل برای خودم این آیه شریفه 
را تکرار کنم که »َوال تَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقتِلوا 
ِ أَمواًتا بَل أَحياٌء ِعنَد َربِِّهم  في َسبيِل اللَّ
ُیرَزقوَن « اما باز گفتم توی مدعی را چه 
به این کلمات نورانی و بزرگ! خجالت 
هميشگی، بيشتر هوادار و روادار توست 
تا هر چيز ديگری. داستانی بود آن روز 
غروب تابستانِی همين امسال که اگر چند 
نفر از شهروندان بيرجندی هم صحنه را 
ديده اند حتماً به یاد دارند آن روز را. مدتی 
مزار شهدای  به قطعه دوم  قبل گذرم 
بيرجند افتاد. با کمال تعجب ديديم دختر 
خانمی حدوداً بيست ساله درست روی 
قبر شهيد بزرگوار »محمد ناصر ناصری« 
نشسته و زیر  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

باید مبارزه با فساد در 
دستگاه قضا را تشدید کنیم

رئیسی : 

صفحه  2

آمریکایی ها   عالقه ای به 
جنگ با ایران ندارند  

سردار سالمی :

خیلی ها به خاطر زود رنجی  
از قطار انقالب پیاده شدند

موحدی کرمانی :

صفحه  2

صفحه  2

چه خوش باشد در این دنیای فانی
به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ
نماند جز نکونامی نشانی

هفتمین سالگرد درگذشت شادروان

 محمـد تقـی کاشانی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

احمد عبداللهی

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 ۹۸/5/۱۹ 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: ۳۲۴۵۰۲۴۰

جناب آقای دکتر سید رضا سرافرازی
انتخاب شایسته ، بجا و بحق آن استاد فرهیخته را به عنوان

عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  
که مبین شخصیت علمی و حرفه ای ارزشمند جناب عالی و مایه مباهات جامعه مهندسی و هیئت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد را تبریک عرض می نماییم.
امید است با لطف و توجه پروردگار و با تکیه بر دانش و تجارب ارزشمند شما به همراه دیگر اعضای شورای 

مذکور موجب تحقق اهداف عالیه و اعتالی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باشید.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

نور چشم عزیزمان امیرحسام سپاهی
ما چه  شادیم و چقدر شاکر درگاه خدای،

میوه کوشش ها عددی زیبا بود
5۴ سیب لطیف از  درخت کنکور

و گوارایت باد شهد و شیرینی این پیروزی.
پدربزرگ، مادربزرگ، خاله ها و شوهر خاله ات

فروش بره آماده کشتار مناسب عید قربان   09155615119-  09335707650

آگهی مناقصه عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
شرح در صفحه 2

به کارهای گران مرد کاردیده فرست
هیئت مدیره محترم شرکت سیمان باقران

کاردانی،  شایستگی، لیاقت و صداقت مدیران پس از گذشت زمان 
مشخص می شود. اکنون که پس از گذشت یک سال از انتخاب مجدد و شایسته 

آقای مهندس حمیدرضا  امینی 
به عنوان مدیرعامل آن شرکت

می گذرد، تدبیر و دانش منحصر به فرد ایشان پس از 14 سال شکوفایی  
و رونق تولید و افزایش ارزش سهام را به دنبال داشته و برق امید را در دل 
سهامداران روشن نموده است. ضمن قدردانی از زحمات ایشان، به حسن انتخاب تان تبریک و آفرین 

گفته ؛ توفیقات روزافزون شما و ایشان را از خداوند منان مسئلت داریم.
گروهی از سهامداران شرکت سیمان باقران

به کارگیری نیروی قراردادی کار معین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: جهت تامین 

نیروی انسانی واحدهای تابعه و از محل مجوزهای تخصیصی سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تعداد 125 نفر را از افراد واجد شرایط، از طریق فراخوان و طی 
مراحل قانونی پس از انجام  آزمون کتبي یا مصاحبه تخصصی  و یا هر دو ، به صورت قراردادی کار معین 
پس از تامین اعتبارات الزم به کارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط جهت ثبت نام و دریافت اطالعات 

بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس www.bums.ac.ir مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام : از روز جمعه مورخ 1398/05/18 لغایت پایان روز جمعه مورخ 1398/05/25

شرکت صنایع سنگ پاسارگاد در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد ذیل 
دعوت به همکاری نماید. متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

افراد مورد نیازسابقه کاررشته شغلی
۳۲ سالمهندسی مکانیک - گرایش جامدات

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار نوآوران، نبش نوآوران 3، مجتمع تولیدی سنگ پاسارگاد 
ارسال نمایند.

پست الکترونیک: info@stonepasargad.com     تلفن: ۰5۶۳۲۲55۶5۲-۳ 

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جهت تکمیل کادر فنی و 

تولیدی خود نیاز به نیروهای ذیل دارد:
* لیسانس شیمی )آقا و ترجیحا دارای سوابق مدیریتی(

* تکنسین برق صنعتی دارای 5 سال سابقه کار مفید و مسلط به نقشه خوانی
از کلیه عالقه مندان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم استخدامی و تعیین تاریخ مصاحبه به آدرس 
بیرجند، کیلومتر 9 جاده اسدیه، منطقه ویژه اقتصادی، مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران 

مراجعه نمایند و یا با شماره 32370045 داخلی  171 تماس حاصل فرمایند.

تاکسی سرویس شبانه روزی پارک
۳۲۳۵7۲۰۰ -۳۲۳۵7۴۰۰ -۳۲۳۵7۰۳۰ 

ضمنا به تعدادی راننده با خودرو به صورت تمام و نیمه وقت نیازمندیم
درآمد باال تضمینی - پورسانت کم - زنگ خور باال

انتهای مدرس ۲۰ مقابل پارک وحدت - مدیریت واحدی ۰۹۳۶5۶۱۳5۳۶

شماره گیری کد  7۰۳۰#*۱*۶۶55*
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مهلت سازمان مالیات به پزشکان برای نصب کارتخوان

فارس- مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: مردم اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه 
کارتخوان نداشت، موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره 02135019 اعالم کنند. وی اضافه کرد تا 23 مرداد که شاید 

تمدید شود به پزشکان مهلت دادیم که دستگاه های کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند.

آن مرد قهرمان!
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( روی قبر شهید بزرگوار »محمد ناصر 

ناصری« نشسته و زیر عبور نگاههای سؤال آلود رهگذران،  
به سایر قبرهای روبرو  چشم دوخته است! با کمی تحمل 
و تأمل، احساس کردم نباید عمدی در کار باشد، بعد از 
چند دقیقه ای به بهانه خواندن فاتحه ای کنار مزار شید  
بزرگوار ایستادم و با احترام، خواهش کردم به خاطر تکریم 
شهید از روی قبر بلند شود. با تعجب و بدون لج بازی 
بیرجندی نیستید؟ گفت چرا،  بلند شد. پرسیدم حتماً 
بیرجندی هستم .چطور؟ گفتم برای این که احساس 
کردم شاید صاحب این مزار را نمی شناسید که روی 
قبر نشسته بودید. نگاهی به مزار و نگاهی به من کرد 
و خجالت زده عذرخواهی کرد و گفت اولین بار است 
که این مکان را می بیند، شنیده که استان شهیدی به 
نام شهید ناصری دارد ولی اینکه که بوده و مزارش 
کجاست، واقعا خبر ندارد. بعد همانجا کنار بنای یادبود 
روی پله ای دیگر نشست. باور کنید آن روز خجالت 
من از  خجالت آن دختر جوان صدها برابر بیشتر بود؛ 
خجالت یک مدعی رسانه ای از مخاطبی در جامعه 
که آنقدر ناموفق در شناساندن قهرمان های سرزمینش 
عمل کرده که حتی هم نسل های او هم شاید اثری یا 
نامی یا نشانی از آنها ندارند. عیب مسؤولین یا مجریان 
یا متولیان امر نیست که هر سال، در تکاپو و غوغای روز 
عزیز خبرنگار، نام و نشان این سردار رشید اسالم گم 
می شود یا حداقل آنچنان که باید و شاید شناسانده 
نمی شود! عیب مسؤولین و متولیان نیست که نسل 
امروز نمی داند ناصری که بود؟ چه کرد؟ چرا و چگونه 
و به دست چه کسانی شهید شد؟ گالیه ای از مدیران 
و برنامه ریزان نیست که چرا از این شهید بزرگوار تنها 
به نام خیابانی یا کتابی یا مستندی بسنده کرده اند و 
برای رفع تکلیف وجدانی، هر سال مراسم یادبودی در 
جایی برگزار می  کنند. ما ناصری ها را باید محتوایی 
تر بشناسیم، عمیق تر و فعاالنه تر، صریح تر و شفاف 
تر. حداقل تا مرزهای گفتنی هایی که به امنیت ملی 
و منافع و مصالح کشورمان آسیب نمی رساند، حداقل 
تا آنجایی که تصمیم های وقت برخی مدعیان امروز 
سیاسی ما را زیر سؤال نمی برد، حداقل تا آنجا که می 
توان از واقعیت ها و حقیقت ها سخن گفت و نوشت 
و احیاناً روشنگری کرد. من مطئمن هستم نسل فردا، 
بیشتر و بهتر از ما که مدعی هم نسلی با دوران حضور 
و فعالیت این شهید عزیز بودیم درباره این سردار رشید 
اسالم سخن خواهد گفت و روشنگری خواهد کرد. 
اما وظیفه ما در این سالها چه می شود؟ بی خیالی و 
دست روی دست گذاشتن؟ و با دو دست تقدیم کردن 
بزرگی های این قهرمانان به فراموشی و نسیان؟  شهید 
ناصری مرد بزرگی بود، آنقدر بزرگ که گاهی خودش 
در بزرگی کارهایش هم گم می شود و گاهی بزرگی 
کارهایش در بزرگی شخصیتش ناپیدا می شود. این 
آنسوی مرزهای  تغییر و تحولی که در  با هر  روزها 
همسایه شرقی ما روی می دهد بیشتر احساس می 
شود عطر حضور او و اثرگذاری کارهایش نمایان شده 
است. صدای گام های امنیت آفرین ناصری ، بارها و 
بارها در این سالها تا پشت اتاق های مدیران ما آمده 
است و من معتقدم دست های مهربان این شهید عزیز 
هر شب و روز آرامش را به دستگیره خانه هایمان آویز 
می کند، کوبه در را می زند و آرام و نجیبانه می گوید 
حرمت تالش ها و زحمت های ما یادتان نرود! اصاًل 
بگذارید ساده تر بگویم، از 17 مرداد سال 1377 که 
شهید ناصری، حسین گونه در کنسولگری ایران در 
مزار شریف افغانستان شهید شد، عطر نفس های گرم 
حضورش را با هر بارانی در این شهر می توان احساس 
کرد. ناصری را آن سوی مرزها بیشتر از این سو می 
شناسند؛ کودکان افغان که فرزندان مجاهدان دیروزند، 
تیغ ذوالفقار حیدری را سالها پیش از دست ناصری ها 
گرفته اند که این روزها اینچنین بر فرق ناپاک داعشیان 
فرود و برای ما امنیت به ارمغان می آورند. ما بسیار 
بیشتر از آنچه تصورش را بکنید مدیون خون شهیدان 
قوت  و  حرمت  به  هستیم.  ناصری  چون  عزیزی 
همین خون هاست که این روزها با سری بلند و پرچمی 
افراشته، و با کمال قدرت . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سرمقاله( می گوییم آینده برای ما و به نفع ماست، چه 

در همسایگی ما، چه در هزاران کیلومتر آن طرف تر از 
مرزهای ما باشد. به همت دستان پرتوان او در سالهای 
مجاهدت و در سایه صبوری خانواده بزرگ اوست که امروز 
با کمال افتخار و قدرت و بی هراس از گزندی، از توسعه 
پایدار خراسان جنوبی در کنار نا امن ترین کشور دنیا سخن 
می گوییم. پس بجاست که قدرشناسان بهتری باشیم. 

روحش شاد و راهش همیشه پر رهرو.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

توجیه نوبخت برای واردات برنج

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 
واردات برنج قانونی است اما نباید در زمان فروش برنج 
ایرانی انجام شود، گفت: قیمت برنج بسیار افزایش یافته 
است اما این پول به جیب دالالن می رود، دولت جلوی 
این کار را می گیرد و برای حمایت از کشاورزان از ورود 

برنج وارداتی جلوگیری می کنیم.

ارزش سهام عدالت به ۴ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان رسید

تسنیم- رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: ارزش 
سهام عدالت کسانی که یک میلیون تومان کامل سهام 

داشته اند به 4 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

معاون وزیر راه: ساختار قیمت گذاری 
بلیت هواپیما تغییر می کند

تسنیم - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 
بحث نرخ بلیت هواپیما کارهایی در حال انجام است تا 
دامنه قیمتی مشخص تر شود، گفت : وقتی دامنه قیمت ها 
بازتر است تشخیص این که عدد چقدر باالست سخت 
است. با سازمان هواپیمایی در تالش هستیم که دامنه 
قیمتی محدود و مشخص تر شود. یعنی مردم بدانند که 
قیمت بلیت که از سایت معتبر خریداری می شود گران 

است یا خیر یعنی قابل مقایسه باشد.

خبر خوش برای کارکنان
 قراردادی دستگاه های اجرایی

عضو کمیسیون مشترک اصالح قانون خدمات کشوری 
این  اخیر  جلسه  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
کمیسیون از تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف نیروهای 
قراردادی دستگاه های اجرایی خبر داد. گودرزی تصریح 
کرد: همچنین دولت موظف شد ظرف مدت 3 سال حقوق 

بازنشستگان را تا 90 درصد شاغلین همسان سازی کند.

نقوی حسینی: آمریکایی ها در 
خلیج فارس به دنبال تنش هستند

کمیسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی  حسین  سید 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این 
که آمریکایی ها با راه انداختن ائتالف نظامی با ادعای 
برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس به دنبال 
افزایش تنش، درگیری و کشمکش در منطقه هستند 

گفت که قطعا این ائتالف به نتیجه نخواهد رسید.

ضرغامی: با آقای روحانی 
آشتی کرده ام

ضرغامی درباره بحث اخیرش با رئیس جمهور توضیح 
داد: در شورای عالی فضای مجازی، بحثم با آقای 
روحانی فراتر رفت و بدون مالحظه پاسخ می دادم تا کار 
به بگومگو رسید و آقای روحانی جلسه را ترک کرد و 
دیگر به من اجازه شرکت در جلسات را نداد، اما شش ماه 
بعد که به دستور رهبرمعظم انقالب جلسه با حضور همه 
اعضا تشکیل شد، ما عادی با هم صحبت کردیم. در هر 
جا یک سری مرزبندی ها را باید رعایت کرد و درگیری 

را نباید به جایی رساند که کل سیستم زیرسوال برود.

فروزنده: مشکالت اقتصاد به دلیل 
سیاست های غلط اصالح طلبان است

لطف ا... فروزنده معاون پارلمانی دولت دهم اظهار کرد: 
مشکالت کنونی اقتصاد به دلیل سیاست های غلط در 
تیم اقتصادی دولت است که در این راستا می توان به 
عدم حمایت از تولید، عدم حمایت از صادرات و فساد و 
رانت هایی که به وجود آمده اشاره کرد؛ آنها )مسئوالن 
اجرایی( وعده داده بودند مسائل اقتصادی را سروسامان 

دهند، نه تنها سامان نیافت بلکه اوضاع وخیم تر شد.

خیلی ها به خاطر زود رنجی از امام 
و رهبر، از قطار انقالب پیاده شدند

آیت ا... محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه 
تهران گفت: زودرنج نباشید و اگر کار اشتباهی کردید 
آن را بپذیرید. خیلی ها در انقالب به دلیل برخوردهایی 
که امام و مقام معظم رهبری با آنها داشتند، رنجیدند و 

از قطار انقالب پیاده شدند.

مطمئنیم آمریکایی ها    عالقه ای
 به جنگ با ایران ندارند  

سردار سالمی فرمانده سپاه با اشاره به اینکه ما در یک 
جنگ تمام عیار با قدرت های بزرگ هستیم، گفت: 
مطمئنیم  آمریکایی ها   عالقه ای به جنگ با ایران ندارند  
چرا که  جنگ جدید  رژیم صهیونسیتی را در معرض 

تهدید تمام عیار  قرار می دهد .

خبرآنالین- سوت رکود در حالی در بازارهای 
ایران به گوش می رسد که سال گذشته، عطش 
تبدیل نقدینگی به کاال، اقتصاد ایران را در بحرانی 
عجیب فرو برد. قیمت ها افزایشی دیوانه وار را 
در بازارها تجربه  کردند و داغی تنور خرید سبب 
شده بود که تغییرات قیمت ها به شکل لحظه 
ای فضای اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. 
هر چند جرقه اول از پس تهدید ترامپ برای 
خروج از برجام تشدید تحریم های ایران خورد 
اما کارشناسان بر این اعتقادند که سیل نقدینگی 
پیش از آن به رغم هشدارهای فراوان به راه افتاده 

بود و صحنه گردانی اتفاقا بر عهده آن بود.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در 
این خصوص می گوید:پیش تر بارها و بارها در 
خصوص رشد شتابان نقدینگی هشدارهای الزم 
داده شده بود اما کشیدن ترمز رشد نقدینگی نیاز 
به اصالحات ساختاری پیچیده ای داشت که از 

قدرت اقتصاد تازه بیرون آمده از تحریم گویا خارج 
بود. وی با اشاره به تغییر ترکیب سپرده ها گفت: 
وقتی سود سپرده های بانکی به بزرگترین سرمایه 
گذاری برای مردم عادی بدل شدند، طبیعی بود 
که بانک ها به ماشین خلق پول بدل شوند چرا 
که هر روز سود بیشتری را نسبت به قبل پرداخت 
می کردند و در نتیجه خواب پول در بانک ها 
خود به خود به خلق پول در اقتصاد منجر می 
شد. وی تاکید کرد: در این فضا پیش بینی می 
شد کوچکترین جرقه منجر به افزایش شدید نرخ 
تورم شود اما با این حال دوره سرمایه گذاری در 
بازارهای ایران، به همان سرعتی که ایجاد شد، 
پایان یافت و جو روانی جامعه حاال تغییر کرده 
است. وی کاهش شدید تقاضا را از یک سو تحت 
تاثیر کاهش قدرت خرید می داند اما از سوی دیگر 
می گوید وقتی انتظارات روانی معکوس می شود 
و افراد انتظار ارزانی را می شکند، رکود اقتصاد 

ایران را فرا می گیرد چرا که تجربه ثابت کرده 
است هر چه کاالها گران تر شوند، مردم عطش 
بیشتری برای خرید آن کاال نشان می دهند. 
در ضمن باید توجه داشت تورم سال گذشته 
تحت تاثیر ریزش ارزش پول ملی بود و سرمایه 
گذاران در بازارها در نهایت در قیاس با قدرت 
خرید سودی نبردند بلکه ارزش سرمایه خود را 
حفظ کردند. وی در پاسخ به این سوال که چرا 
انتظارات روانی بر کاهش قیمت ها در شرایط 
کنونی استوار است، گفت: پاسخ این سوال را 
باید در مدیریت بازار ارز جستجو کنید چرا که 
سیاستگذاران بازار ارز توانستند باالخره از پس 

نوسان های گسترده دالر را مهار کنند و فعال 
در قفسی آهنین گرفتار آورند اما باید مراقبت 
کنند تا این مهار بار دیگر سال ها به طول 
نیانجامد چرا که در این صورت ما در کمتر از 
یک دهه بار دیگر به ناچار باید تبعات جهش 
ارزی را پذیرا شویم. وی ادامه داد: من معتقدم 
روند کاهشی قیمت ها در بازار تداوم خواهد 
یافت و به تدریج در ماه های پیش رو کاالهای 
روبرو  قیمت  کاهش  با  ای  سرمایه  و  بادوام 
کاهش  بر  تورمی  انتظارات  می شوند.وقتی 
قیمت استوار می شود بدان معناست که باید 

انتظار عقب گرد قیمت ها را داشته باشیم. 

منتظر عقب گرد قیمت ها باشید!

مبارزه  اینکه  اعالم  با  قضائیه  قوه  رئیس 
تشدید  باید  قضا  دستگاه  در  را  فساد  با 
کنیم،گفت: اگر اعالم کردند 3 نیروی فاسد 
از مجموعه کنار رفتند، این تضعیف دستگاه 
که  است  این  ما  باور  آن؟  تقویت  یا  است 
معلوم  باید  قضاست.  دستگاه  تقویت  این، 
شود در دستگاه سالم، دو لکه سیاه در نظر 
مردم جلب توجه کرده و این حرکت عظیم 
اثربخش تحت الشعاع 4 نفر آدم فاسد قرار 
شرط  اولین  رئیسی،  ا...  است.آیت  گرفته 

را  اطالعاتی  نیروی  یک  عنوان  به  فعالیت 
داشتن ظرفیت باال عنوان کرد و افزود: فرد با 
ظرفیت، اطالعات را تحلیل می کند و با تدبیر 
و اندیشه، آن را در جهت بهره وری صحیح 

به کار می گیرد.
رئیس قوه قضائیه، ظرفیت افراد را متناسب 
با میزان عبودیت و اخالص دانست و اظهار 
قوه  در  اطالعات  و  حفاظت  نیرو های  کرد: 
نیرو های  و  اطالعاتی  دستگاه های  قضائیه، 
از مجموعه  وظیفه صیانت  واقع  در  مسلح، 

را  اسالمی  امت  از  صیانت  نهایتا  و  نظام 
برای  اساسی  شرط  بنابراین  دارند؛  برعهده 
سالمت  رصدکننده،  دستگاه های  موفقیت 

خود نیرو های این دستگاه هاست.
ا... رئیسی گفت: به همکاران خود در  آیت 
سراسر کشور گفته ام که اگر افراد ناصالحی 
بودند که نبودن شان در دستگاه موجب خلل 
و تأخیر در رسیدگی به پرونده ها می شوند، به 
مردم اعالم کنید که ما ترجیح می دهیم در 
کار شما تأخیر رخ دهد، اما کار را به دست 
افراد ناصالح نسپاریم. قطعا مردم نیز به این 

امر رضایت دارند.
اقتصادی را ریشه  رئیس قوه قضائیه، فساد 
بسیاری از فساد ها از جمله فساد اخالقی و 
سیاسی دانست و با تأکید بر اینکه برخورد 
با قضات و یا کارکنان فاسد موجب تقویت 
نباید  کرد:  اظهار  می شود،  قضایی  دستگاه 
اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره ای فساد 
سرمایه  و  عمومی  اعتماد  زیرا  شود،  آلوده 
آیت ا... می دهیم.  دست  از  را  اجتماعی 

از اطالعات مردم پایه را  رئیسی، بهره مندی 
بنا به فرموده امام راحل بسیار مفید دانست و 
افزود: مشارکت مردم در اصالح امور کشور 
بسیار مهم است؛ باید به گونه ای عمل کنیم 
همکاری  و  مسئولیت  احساس  مردم  که 
کنند و نسبت به محیط پیرامونی خود حس 
مسئولیت داشته باشند. در روایات آمده است 
در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر  که 
است.  مرده  جامعه  آن  ترک شد،  جامعه ای 
اگر راهنمایی های مقتدای بصیرت آفرین ما 
مردم را حساس نمی کرد، امروز داعش در 
منطقه همچنان مشغول جنایت و خونریزی 

بود.
وی ادامه داد: بسیاری از مواقع، نوجوان ها و 
جوان هایی از نسل سوم و چهارم انقالب نزد 
من می آمدند که برای حضورشان در سوریه 
با داعش، واسطه شوم. این نشان  و مقابله 
دهنده احساس مسئولیتی است که از جانب 
جوان ها  این  وجود  در  انقالب  معظم  رهبر 

زنده شده است.

باید مبارزه با فساد در دستگاه قضا را تشدید کنیم
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198 -1255
خرید لوله پلی اتيلنHDPE  80 درسایزهای 90تا 200ميليمتر و 

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 26,944,600,800فشار اسمی 10 و 16 اتمسفر به وزن 207تن
9صبحیک ماه1،350,000,000

خرید لوله فوالدی گالوانيزه در سایزهای 3 تا 8 اینچ و ضخامت 1256- 298
ضمانتنامه  معتبر25,621,200,000های 4,5تا 7,2 ميليمتر به ميزان 15144متر

9:15صبحسه ماه به مبلغ 1,290,000,000

398- 1257
خرید لوله چدن داکتيل تایتونی در سایزهای 200 و 250 ميليمتر و 

ضمانتنامه  معتبر43,880,000,000فشار اسمی 25و 40 اتمسفربه ميزان 11200متر
9:30 صبحسه ماه به مبلغ 2,194,000,000

498 -1258
خرید  لوله جی آر پی با سفتی اسمی 10000 در سایزهای 200 و 
ضمانتنامه  معتبر25030,791,100,000ميليمتر و فشار اسمی 10 و 16 اتمسفر به ميزان 15054متر

9:45 صبحدوماه به مبلغ 1,540,000,000 

1- زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/05/19 الی 1398/05/23      2- تاریخ ارسال پيشنهادات: تا ساعت 14:30 مورخ 1398/06/03
3- تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1398/06/04- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    4- دبيرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 
صندوق پستی 813-97175  5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد. ضمناً : 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. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

  آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: احداث پروژه 14 واحد مسکونی در روستای حسین آباد سادات شهرستان بیرجند به شرح جدول ذیل
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تاریخ خرید اسناد مناقصه: 98/05/19 لغایت 98/06/02    محل خرید اسناد: امور مالی اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان 
پاسداران 30   آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/06/02  محل تحویل پاکات: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران 30  تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/06/03 ساعت10 صبح     
** هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد.          روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان شهید مطهری ۸ 
 تلفن تماس: 32227322 - 32227۸7۸ - ۰9155615۸۴3 - ۰9151613171

ضمنا گوسفند زنده در محل موجود و از ساعت 6 صبح آماده خدمات رسانی می باشد
مجتمع مسجد عاشورا )هیئت فاطمیه - دارالشفاء فاطمه زهرا)س( - داراالیتام فاطمه زهرا )س((

عید  بر عاشقان مبارک داراالیتام هیئت فاطمیه آماده دریافت هدایا و نذورات )گوسفند قربانی( 
شهروندان محترم در روز عيد سعيد قربان می باشد.



3
پیام شما

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

شنبه * 19 مرداد  1398 * شماره 4418

مراسم تشییع  حجت االسالم حاج شیخ هادی فقهی برگزار شد

به گزارش آوا -  مراسم تشییع جنازه حجت االسالم فقهی امام جمعه اسبق بیرجند روز سه شنبه 15 مرداد در مسجد الرضا تهران برگزار شد. مرحوم فقهی دومین امام جمعه 
ونماینده حضرت امام )ره(  در بیرجند و  بعد آن در دفتر مقام معظم رهبری  منشا خیر و برکت در تمام  زمینه برای ایران اسالمی بود.  وی از بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسالمی 

سالم صمیمانه و خالصانه ساکنان خیرآباد را به مناسبت روز و علوم پزشکی بیرجندهمراه بادیگر یاران خود ازجمله آقایان دکتر علوی و درویش در سخت ترین شرایط برای منطقه  تالش  و پیکارکرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خبرنگار وخسته نباشید به تمام عوامل آوا را از طرف ما ابالغ 

فرمایید تا شاید کمی از زحماتشان جبران شود.
915...492
تشکر از نیروهای دلسوز و مهربان آوا . انصاف نیست اکنون 
که شهر بیرجند به عنوان تمیزترین شهر کشور مطرح شده 
با بی توجهی بعضی از همشهریان و با انداختن سطل های 
زباله جهت برداشتن مقداری پالستیک و غیره مورد بی 

مهری قرار گیرد لطفا پیگیری فرمائید.
ارسالی به تلگرام آوا

چرا مسئوالن اینقدر نسبت به پیام های اهالی شهرک امام 
علی )ع( بی تفاوت هستند و حاضر به پاسخگویی نیستند. تا 
چه زمانی باید منتظر باشیم تا نسبت به نصب سطل آشغال 
در فاز 2 اقدام کنید؟مسئوالن محترم دفتر تعاونی مسکن 
شما که برای خود مراسم تقدیر و تشکر مهیا می کنید و از 
اعضا مبلغ ۸ تا 14 میلیون تومان مازاد دریافت کردید پیگیر 
مسائل باشید.تا کی باید درگیر نواقص فاز 2 باشیم؟ مطمئنا 
اگر جواب قانع کننده نداشته باشید از مراجع قضایی به جد 
پیگیر این امر خواهیم شد. لطفا دستگاه های مربوطه به این 

شهرک بیایند و پای درد و دل مردم بنشینند.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم.من مراجعه داشتم به شرکت ... واقع در سایت 
اداری،وارد که شدم فکر کردم اینجا سردخانه هست از 
بس که کولر روشن داشتند و سرد بود، متاسفانه کسانی 
که باید الگوی مصرف باشند، کولر داخل هر اتاق روشن 
وکولرهای داخل راهرو ها همه روشن! به نظرم همون 

کولرهای داخل اتاق ها محیط رو سرد میکنه!
936...601

در حاشیه همایش روابط عمومی و رسانه:
کارهای ابتکاری را باید توسعه داد

رهبر معظم انقالب می فرمایند: »باید مردم به دستگاه ها 
اطمینان پیدا کنند. در بیان حقیقت زبان صدق الزم است. 
ما بایستی بلندگوی مردم نسبت به خود را همواره باز نگه 
داریم... بسیاری از اخباری که به رسانه ها داده می شود 
از طریق روابط عمومی انجام می شود و باید از افراط و 
تفریط دور باشد. در عین حال مسئوالن در تنظیم خبر و در 
ارایه خبر مسئول هستند. نکته دیگر این است که برادران 
باید قدری در توسعه دادن به انتشارات روابط عمومی ها 
قناعت کنند. زیرا زیاد شدن خبرها هم هیچ لزومی ندارد. 
روح مصوبات مجلس هم همین بود که جلوی این کار 
را بگیرند. اما این توسعه متأسفانه هنوز هم وجود دارد. اما 
کارهای ابتکاری را باید توسعه داد... «.به راستی که روابط 
عمومی، ترکیب علم و هنر و از مهمترین ارکان موفقیت 
هر سازمان است و رسانه هم ابزاری برای انتقال پیام و 
بستری مناسب برای برقراری ارتباط محسوب می شود.

بدون تردید ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومی و رسانه، 
عالوه بر ارتقاء عملکرد هر یک از این حوزه ها، پیوند مردم، 
مسئوالن و بهبود مسیر تحقق جریان آزاد اطالعات را به 

دنبال دارد و این همانا دغدغه رهبری است که اشاره شد.
بهره گیری مناسب روابط عمومی ها از ظرفیت ها و 
توانمندی های اطالع رسانی رسانه های جمعی برای 
ارتباط و اثربخشی از موضوعات مهمی است که همواره 
در اولویت برنامه رسانه ای روابط عمومی های کارآمد قرار 
می گیرد و بدون شک روابط عمومی ها برای تحقق این 
هدف نیازمند ایجاد برقراری ارتباطی علمی- تخصصی 
و منطقی با تمام رسانه های ارتباطی هستند. از دیگر سو، 
در جریان اطالع رسانی درست و بموقع هم رسانه هایی 
موفق تر بوده اند که اخبار و اطالعات مورد نیاز خود را 
از طریق مجموعه روابط عمومی و بدون واسطه دریافت 
نموده اند چرا که این حذف واسطه ها و تکیه و تأکید 
نکردن بر شایعات و اخبار کوچه بازاری، نقل خبر را صریح 
تر و سریع تر می سازد.همه این ها حقایقی است که 
سالهای سال از چشم خیلی از رسانه ها و البته مدیران 
روابط عمومی برخی دستگاه های اجرایی استان به دور 
مانده، و هر کدام از این دو حوزه، رسالت های تعریف 
شده خود را معتبرترین راه نتقال اطالعات می دانسته اند.

روابط عمومی و  آقای وفادار، مدیر کل محترم  جناب 
تشریفات بین الملل استانداری و سرکار خانم ساالری، مدیر 
عامل محترم خانه مطبوعات  بدینوسیله مراتب سپاس و 
تشکر اصحاب رسانه و مدیران روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی را به جهت برپایی همایش روابط عمومی و رسانه 
بپذیرید. به راستی که برگزاری این همایش در فضایی آرام 
و صمیمی به دور از محیط کاری، با حضور آقای استاندار 
که فارغ از مشغله های کاری همیشگی، صحبت های 
همه را با طیب خاطر شنیدند و با ایراد مطالبی درخصوص 
تدوین سند توسعه رسانه ای استان، خط و مشی ها و چشم 
اندازهای آینده درخشان استان را در سایه تعامل همه حوزه 
روابط  است.همانا همایش  نمودند، ستودنی  ترسیم  ها 
عمومی و رسانه استان خراسان جنوبی، فرصت و مجالی 
بود که ساختارهای غلط قبلی در هم بشکنند و خبرنگاران 
و مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی در کنار هم از 
کاستی ها و کمبودهای دو حوزه بگویند و از ساز و کارهایی 
سخن برانند که می تواند راه های رسیدن به هدف های 
غایی در راستای توسعه استان را هموارتر سازد.بدون شک! 
برپایی نشست هایی این چنینی و برقراری ارتباطات چهره 
به چهره، ضمن ایجاد اخوت و همدلی بیشتر، افراد را با 
خصوصیات اخالقی و ویژگی های فردی یکدیگر بیشتر 
آشنا می سازد و در این میانه، فرصت مغتنمی است برای 
شناخت مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه ها از 
خط و مشی و سیاست های رسانه ها و همین طور اشراف 
اصحاب رسانه بر روند اجرای برنامه ها در ادارات و دستگاه 
های اجرایی! بی تردید ادامه این مسیر و تکرار این دیدارها 
البته با هدف رفع نواقص اندکی که گاه کدورت هایی را 
به همراه داشته،می تواند مدیران پاسخگو در حوزه روابط 
عمومی و خبرنگاران پیگیر و واقع نگر در حوزه رسانه ها 
را تقویت  نماید.اگر چه هماهنگی های الزم برای تکرار 
اتفاقات این چنینی،به راحتی مقدور نیست اما امید که این 
اقدام شایسته به همین یک نشست بسنده نگردد و علیرغم 
برنامه ریزی درست و اصولی، در  با  تنگاهای موجود، 
فواصل زمانی مختلف-2 ماهه، فصلی، 6 ماهه و....-ادامه 
یابد، باشد که در سایه تعامل بیشتر، روزهای خوشایندتری 

در انتظار آینده استان باشد.
 از طرف جمعی از فعاالن رسانه ای و 
روابط عمومی های استان

محمودآبادی-معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار 
در نشست دو ساعته با مدیر و خبرنگاران روزنامه ی آوا 
دست پر آمده بود.برنامه هایی که در آن بال مردمی 
حرف اول را می زند. در نکته سنجی هایش خوش 
خبر از بررسی های میدانی و سازمانی بود که مژده فتح 

مشکالت پر چالش استان را دارد.

تعدد موسسات بانکی
معاون سیاسی،امنیتی،اجتماعی خراسان جنوبی نیز مانند 
هر مهمان دیگری در خراسان جنوبی اولین نکته ای که 
توجهش را به خود جلب کرده است تعداد بیش از حد 
بانک ها و موسسات مالی در بیرجند بوده است، بنگاه 
های اقتصادی که توانسته  ریسک ناپذیری مردم را به 
به نفع خود برگرداند و هر آنچه از سرمایه است را از 
خرد و کالن در خود ذخیره کند.دکتر ناصر خوش خبر 
خرسند از اینکه به طور حتم گردش مالی زیادی در این 
شهر است در این باره پرس و جو می کند و درباره نتیجه 
ی آنچه می جسته است گفت: مردم بانک را سوپاپ 
اطمینانی می بینند، چرا که سرمایه شان به دلیل بازار 
اقتصادی دچار تغییر نمی شود، به همین دلیل در بعد 
اقتصادی نقش ما بسیار سخت می شود چرا که باید 
اطمینان مردم را به سرمایه گذاری در بازار باال ببریم.وی 
در بازدید از روستاهای حاشیه ی شهر نیز به نکته مهم 
ی اشاره کرد و آن اینکه دربرخی از این روستا ها انگار 
بحث های شهری و روستایی با هم مخلوط شده است 
چرا که در دل روستا کارکردهای شهری را نیز می توان 
دید، و برعکس در شهر نیز مکان هایی مانند شمال شهر 
وجود دارد که همسایه ها با هم نزدیکی بیشتری دارند، 
و حتی در تعامالت و رفتار ها به گونه ای مانند روستا با 

یکدیگر برخورد می کنند.
وی تمام ضعف ها و قوت ها را کنار هم در یک معادله 
گذاشته است و نتیجه ی این معادله را این گونه مطرح 
می کند که نخست  در راستای استان به نگاه مشترک 
برسیم و ، سیاست گذاری هایی که استاندار انجام داده 
است را تبیین کنیم.وی درباره ی موانعی که بر سر راه 
توسعه ی استان وجود دارند نیز این طور گفت: برخی 
از دست اندازهای توسعه ی استان به فرهنگ مربوط 
نیست و باید همگرایی شکل بگیرد،سیاست دولت و 

مشی دولت در حال پیگیری است.

حوزه کار های  گوناگون 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کارهای 
حوزه اش را تشریح کرد که به گفته ی خودش بخش 
های زیادی را مانند امنیت، سیاست، فرهنگ، اجتماع 
پدافند غیر عامل و . . . در برمی گیرد ، حال با این همه 
بهترین سیاست این است که شفاف باشیم، و دلسوز 

نظام و مردم باشیم.

ظرفیت های پراکنده 
خوش خبر با اشاره به اینکه خرده فرهنگ ها در این 
استان زیاد است و باید آن ها را هم سو و هم جهت 
کنیم ادامه داد: ظرفیت های خراسان جنوبی در حوزه 
ی منابع انسانی بسیار باالست اما گاهی نگاه های جزیره 
ای که کاهنده ی شتاب فرهنگی بوده است، در توسعه 
ی استان تاثیر گذار بوده است.وی اضافه کرد: آنهایی 
که دغدغه ی توسعه ی استان را دارند باید از منافع 
فردی خود بگذرند که خوشبختانه با جلب مشارکت های 
مردمی امروز نخبگان ، فرهیختگان و اقتصاد دانان و 
حتی رسانه ها و اهل فن توانسته اند سیاست ها توسعه 
استان را مشخص کنند.وی با توجه به گرامی داشت روز 
خبرنگار تاکید کرد: خبرنگار را باید در هر روز و هر ساعت 
در کارمان ببینیم چرا که موتور محرکه ی هر فکری 
خبرنگاران هستند، چه به نظر امنیتی و چه اجتماعی  بر 
این اساس امروز انسجامی که در حوزه ی امنیت وجود 
دارد به نحوی رسانه ای شده که باعث شده دولت مردان 

بتوانند حرف توسعه را بزنند.
وی ادامه داد: رابطه ی بین مسئوالن و خبرنگاران نباید 
منعطف به یک زمان  باشد و در این مدت باید یک اقتدار 
وجود داشته باشد. چرا که از کوچکترین تا بزرگترین تاثیر 

را همه از یکدیگر می گیریم.

ستاد انتخابات 
وی با توجه به موضوع انتخابات و این که این استان 
نیز مانند استان های دیگر آماده ی انتخابات می شود 
گفت: ستاد انتخابات در استان شکل گرفته است و 
راه استاندار و تاکیدات استاندار بر مولفه های قانونی 
و مشارکت های حد اکثری است و همه ی این ها 
باید در بستری امن تامین شود.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار  با اشاره به اهداف دشمن که مهمترین 

آن شکاف بین مردم و مسئوالن است اضافه کرد: با 
همت همین مردم و دلسوزان نظام توطعه های دشمنان 
نقش بر آب شده است. فعالیت سیاسی همه ی حزب 
ها در راستای نظام است و اگر بخواهیم در سیاست بین 
المللی حرفی داشته باشیم هم گرایی و همسویی است.
برای خوش خبر جالبترین موضوع سیاسی این استان 
میزان مشارکت مردم در انتخابات بود چرا که در دهمین 
دوره ی مجلس شورای اسالمی میزان مشارکت کشور 
62 درصد بوده که در خراسان جنوبی بیش از 72 درصد 
ذکر شده است،این نشان می دهد که مردم باور به این 

دارند که باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: امسال نیز سالی است که مردم با بینش و 
درایت می خواهند کاندیدای مورد نظر خود رای بدهند 
تمام تالش ما نیز این خواهد بود که بستر امنی برای 
مردم فراهم کنیم.وی با اشاره به اینکه هر چه خروجی 
صندوق ها باشد مبارک مردم جمهوری اسالمی باشد 
حتی اگر آن خروجی در گرایش های ما نباشد. به گفته 
ی وی در این زمینه 5 کمیته تشکیل شده که کمیته ی 
حقوقی اسلی ترین کمیته ی ماست برای اینکه بتوانیم 
کاندید ها را حد و حدود قانون تجاوز نکنند و مردم با 
شناخت بیشتر در انتخابات شرکت کنندو امیدواریم با 
تمهیداتی که انجام شده اجازه نمی دهیم اموال دولت 

برای یک کاندیدای خاص مصرف شود.

اقدام به خودکشی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار درباره آسیب 
انجام  که  رصدی  اساس  بر  استان  اجتماعی  های 
داده است نیز این طور گفت: آمار افرادی که اقدام به 
خودکشی داشته اند نسبت به استانی که مذهبی،متوسل 
به امام رضا)ع(، پیشگام در کمک به عتبات و عالیات 
است و همچنین آوازه ی فرهنگی بودن دارد، قابل قبول 
نیست و چه بسا نگران شده است.وی وجود مولفه هایی 
مانند عدم شناخت نسبت به حل مسئله ،نداشتن مهارت 
های الزم در زندگی و . . . تاثیرگذار در این آمار می باشد 
و شاید هم یک اشاره باشد به کمک خواستن ، اینکه 
من گرفتار این مشکل هستم پس به داد من برسید 
تا ما نیز به سراغش برویم و راهکارهایی که در حوزه 
ی اورژانس اجتماعی است را پیاده کنیم.خوش خبر به 
موضوع کودکان کار نیز اشاره کرد که یکی از آسیب 

های فراگیر بوده و چهره شهر را بد جلوه داده است.
این کودک به هر حال در شرایطی است که باید با تمام 
ظرفیت های استان به او کمک کنیم.بحث متکدیان 
نیز از دیگر آسیب های اجتماعی استان بود که معاون 
استاندار استفاده از ظرفیت های مردمی را در این زمینه 
الزامی عنوان کرد و گفت: در سال قبل  400 میلیون 
توما ن در بحث های فرهنگی اجتماعی در دفتر معاونت 
اجتماعی با پیمان سپاری کار ها را مدیریت کردیم که 
باز امسال هم نیازمند این است که برنامه های جدیدی 
را پیاده کنیم.وی ادامه داد از 252   متکدی که شناسایی 
شده اند 30 مورد مربوط به شهرستان نهبندان بودند 
که با کمک سازمان های مردم نهاد و بهزیستی به 
کانون خانواده هایشان برگشتند.220 مورد نیز در بیرجند 
شناسایی شدند که خوشبختانه یک موسسه خیریه با 
کمک 100 میلیون تومانی در راستای ساماندهی این 

افرادی گام هایی برداشته است.

دغدغه من تصادفات است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار  در حوزه 
فرهنگی باید یادبگیریم که در رانندگی گذشت داشته 
باشیم، به نظر من در شهر بیرجند سرعت های غیر مجاز 
در قشر خاص زیاد است،افرادی که از قوانین راهنمایی 
و رانندگی عبور می کند به طور حتم راننده ی خوبی 
نیستند و باید رسانه ها به این موضوع بیشتر بپردازند.

وی کاهش تعداد فوتی های تصادفات را از جمله اهداف 
خود در حوزه ی اجتماعی و فرهنگ رانندگی عنوان کرد 
و افزود: شاید آن عزیزی را که در رانندگی از دست می 
دهیم تکیه گاه یک خانواده باشد و با این حادثه یک 

خانواده داغدار می شود.

 ایجاد پایگاه های 
مردم نهاد در حاشیه شهر

وی با توجه به دستور ویژه ی استاندار مبنی بر ایجاد 
پایگاه های مردم نهاد یکی از برنامه های اصلی خود 
را مربوط به این موضوع عنوان کرد و گفت: توجه 
به حاشیه ی شهر ها و حاشیه نشینی و مسائلی که 
مربوط به مهاجرت روستاییان ما است و مشکالتی 
که در روستاهای اطراف بیرجند به وجود آمده باعث 
شده یک گروه کاری ویژه تشکیل دهیم.خوش خبر 

اضافه کرد: این گروه کاری در حال حاضر شمال 
شهر بیرجند را رصد می کند که بخشی از آن در 
ی  همه  در  است  قرار  است.و  فرهنگی  ی  حوزه 

شهرستان ها این گروه را داشته باشیم.

پدافند غیرعامل
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فعالیت 
کاهش  به  توجه  ی  حوزه  در  باید  که  دیگری 
مهاجرت روستاییان انجام گیرد را اشتغال زایی برای 
آنها دانست بنابراین پدافند غیر عامل با ارائه ی طرح 
های اساسی توانسته سهم زیادی از اتاق فکر این 
مسئله را به خود اختصاص دهد.خوش خبر طرح شتر 
داری را از اقدامات مهم دراستان دانست و گفت: در 
خاص  آزمایشگاه  فراوری،  خاص  مراکز  زمینه  این 
دامپزشکی،مکان قرنطینه ی وحوش و . . . در استان 

راه اندازی می شود.وی جا به جایی مخازن سوخت را 
از برنامه های دیگر حوزه ی پدافند غیرعامل عنوان 
کرد و افزود: نباید جمعیت ما تهدید شود به همین دلیل 
همین امسال برنامه هایی برای این موضوع داریم.وی 
قاچاق و بحث کشفیات را مورد دیگری دانست که 
تمام توان نیروهای امنیتی و مرزی و انتظامی استان 
را به خود اختصاص داده است با این حال چون بحث 
های مالی را به دنبال خود دارد و این استان مانند 
یک داالن برای قاچاقچیان محسوب می شود همیشه 

متاثر از حمل مواد مخدر هستیم.

کاهش سن اعتیاد
وی ادامه داد: اما اینک هشهروندان ما مصرف کننده 
ی مواد مخدر نباشند برای ما از اهمیت ویژه تری 
برخوردار است،اینکه جامعه ی ما آلوده شود آن هم در 
استان فرهنگی که ظریف تربیتی استاد و آموزشی در 
آن باالست زیبنده نیست.چرا نباید بتوانیم مردم خود را 
از آلودگی به مواد مخدر دور کنیم؟معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار آمار 20 هزار نفری را از تعداد معتادان 
در استان اعالم کرد و گفت: من نگران کودکان و مادران 
معتاد هستم،کودکانی که سرمایه ی انسانی 20 سال 
آینده در این استان هستند.خوش خبر کاهش سن اعتیاد 
را نیز نگران کننده توصیف کرد و ادامه داد: بیشترین آمار 
معتادان ما مربوط به مردها بوده که خود تبعات بسیار 
زیادی را به دنبال دارد.مهم  برای من معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار این است که نتیجه ی 
پیگیری ها را ببینم تا ما دوباره برنامه ای را دنبال نکنیم. 
خوش خبر گام های مهم و ارزشمندی را برای توسعه 
ی این استان در حوزه ی فعالیت خود برداشته است 
که امیدواریم با تکیه بر توان تمامی دلسوزان توسعه ی 
استان هر چه زود تر خبرهای خوش به نتیجه رسیدن 

این طرح ها را بشنویم و ببینیم.  

حوزه ی  پرخبر“خوش خبر”
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در اولین گفتگوی رسانه ای با روزنامه آوا از تنوع مأموریت ها  گفت

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
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تخفیف

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

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

سالم و درود به خیرین گرانقدر که همانند همیشه 
ما را در امر قربانی در روز عید سعید قربان

 یاری نمودند؛ بدینوسیله به اطالع می رساند
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

 از هم اکنون آمادگی خود را جهت دریافت 
"قربانی"  اعالم می دارد.

خیرین بزرگوارچنانچه نیت قربانی دارند باتوجه به 
این که هزینه گوسفندان باالست لذادرنظرگرفتیم 
به هر مقدار که نیت دارند به صورت شراکتی با 
به ذکر  انجام پذیرد. الزم  حداقل نقدی قربانی 
است خیرین بزرگوار فقط مبلغ در نظر گرفته 
شده را اعالم فرمایند ما به خاطر رفاه حال همه 
عزیزان تمهیدات الزم اعم از کشتارگاه، توزیع 
 بین ایتام، زیر نظر پزشک و .... انجام شده است.

جهت اطالع شما عزیزان گوسفند آماده خریداری 
شده ، در قیمت های متفاوت و در محل کشتارگاه 

نگهداری می شود.
 شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با تماس با 
شماره ذیل، نذر خود را ادا کنید. 09155616521
شماره حساب بانک ملی: 0105543248003
 شماره کارت بانک ملی جهت کمک های مردمی:

6037991199511233 
 مؤسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(                                                                                                              

به اطالع تمامی همشهریان عزیز می رساند

مراسم دعای پرفیض عرفه 
طبق سنوات گذشته با حضور مداحان 

برگزار می گردد
 زمان : روز یکشنبه 98/5/20 ساعت 14:30
 مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی

مجتمع فرهنگی مذهبی 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 



موفقیت و انرژی

روان صحبت کردن

با افسرده ها چگونه برخورد کنیم؟

روبه رو شدن و تسکین دادن فردی که افسردگی 
دارد، ساده نیست. افسردگی یک نوع بیماری است، 
بنابراین نباید بی فکر با آن برخورد کرد. شاید شما 

بخواهید با حرف ها و نصیحت هایتان افسردگی طرف 
مقابل تان را  کم کنید اما ممکن است که این تالش 
شما تاثیری برعکس دهد. از گفتن جمله هایی که در 
اینجا برایتان آورده ایم، به شدت بپرهیزید.زمانی که 
شما به فردی که ناراحت و افسرده است می گویید 
که فراموش کن و خوش باش، در واقع ناراحتی او را 
نادیده گرفته اید. برای افرادی که با افسردگی دست و 
پنجه نرم می کنند، فراموشی و خوش بودن کار ساده 
ای نیست. شما نیز باید این را به یاد داشته باشید که 

آنها هم چون دیگران دوست دارند که خوش بگذرانند 
اما نمی توانند.

چگونه روان صحبت کنیم؟ 

آیا وقتی قصد دارید چیزی را برای دیگران توضیح 
دهید، در بیان روان کلمات مشکل دارید و احساس 
می کنید گفتارتان روان نیست؟ اگر پاسخ مثبت است 
آرام باشید؛ در مرحله اول شما می توانید با مراجعه به 
یک آسیب شناس گفتار و زبان، به یک گفتار روان 
و راحت برسید اما راه حل های ساده ای هم وجود 
دارد که با انجام آن ها می توانید تا حدی گفتار روانی 
را برای خود به ارمغان آورید.  آرام و آهسته صحبت 
 کنید. از عجله کردن در صحبت کردن خود پرهیز کنید.

با شتاب زدگی، انجام هرکاری سخت است.
 معمولی، طبیعی و آرام نفس بکشید؛ به نحوی که موقع 

صحبت کردن نفس کم نیاورید.
آرام شروع به صحبت کنید. شروع آرام در حین صحبت 
کردن باعث آرام تر شدن چین های صوتی تان خواهد 
 شد. زمانی که اعتماد به نفس کافی به دست آوردید، 

می توانید به آرامی سرعت خود را افزایش دهید.
سعی کنید صحبت کردن در برابر دیگران را تمرین کنید. 
با کسب تجربه های بیشتری از صحبت کردن در محضر 
عموم به بهبود مهارت های سخنرانی و آسان و روان تر 

شدن صحبت کردن تان کمک فراوانی خواهید کرد.
 به کیفیت و آهنگ صدای خود اهمیت دهید. صدایی 
با فرکانس باال یا تو دماغی ممکن است شما را عصبی 
یا نامطمئن نشان دهد.اگر از فرکانس درست استفاده 

کنید، ارتباط موثرتری خواهید داشت.
 از عصبانی شدن پرهیز کنید. منظور ما این نیست که 
عصبانی نشوید.عصبانی شدن در بیشتر مواقع یک رفتار 
غیرارادی است. منظور ما این است که عصبانیت خود 
را به قدرت و هیجان در صحبت هایتان در مقابل جمع 
تبدیل نمایید.عصبانیت در موقع صحبت کردن معموال 
ناشی از کمبود اعتماد به نفس است؛ اما شما باید از آن 

به درستی استفاده نمایید.

اگر پوستی نرم و شفاف
 می خواهید از سدر استفاده کنید

از خواص سدر این است که باعث نیکویی رنگ رخسار 
می شود. در صورتی که مشکل پوست شما کدری آن 
است و می خواهید پوستی شفاف داشته باشید، بهتر 

است سدر را با روغن بادام تلخ مخلوط کرده یا با ماست 
ترکیب کنید و تازه به تازه استفاده کنید. از آنجا که روغن 
بادام تلخ چرب است مشکلی برای پوست ایجاد نمی کند 
و می تواند یکی دو ساعت روی پوست بماند. برای این 
کار سدر را بجوشانید و آبش را با هم وزن خودش روغن 

بادام تلخ مخلوط کرده  و استفاده کنید.

درمان فوری 
جوش صورت

اولین درمان سریع جوش یخ است. برای جوشی که 
هنوز به طور کامل عفونی نشده است، استفاده از یخ 

به کاهش التهاب کمک می کند. 

جوش  از  خالصی  برای  دیگر  معجزه آسای  راه 
است.  شده  گرفته  تازه  آبلیموی  از  استفاده 
است.  فوق العاده  جوش  درمان  برای  خمیردندان 
حتما از خمیردندان های سفید رنگ و غیرسفید کننده 
ژل مانند  خمیردندان های  انواع  از  کنید.  استفاده 

استفاده نکنید.

شدیدترین آلودگی
 به شپش هم قابل درمان است

علت  است؛  سر  شپش  عالمت  شایع ترین  خارش 
خارش های شدید، بزاق شپش است که دارای مواد 
ضدانعقادی به منظور جلوگیری از لخته شدن خون 

می شود. پوسته پوسته شدن، قرمزی و عفونت از دیگر 
عالئم این بیماری است. بزرگترین مشکلی که باید با آن 
با آرامش و تدبیر مناسب برخورد نمود مشکالت روانی 
است که برای دانش آموزان و خانواده آنها به وجود 
می آید. شدیدترین آلودگی به شپش سر نیز قابل درمان 

است پس نگران نباشید.

پیشگیری از » گرمازدگی« 
درون خودرو

تا حد امکان ماشین را در سایه پارک کنید. در غیر 
این صورت پنجره ها را با سایه بان و حتی پارچه 
بپوشانید تا تابش پرتوهای خورشید به داخل کمتر 

باشد.  مقدار بسیار کمی از یکی از پنجره ها را هنگام 
توقف باز بگذارید تا هوا جریان داشته باشد. همیشه 
تهویه و کولر را کنترل کنید. این مسئله به خصوص 
پیش از سفر و گردش اهمیت بیشتری خواهد داشت. 
اگر داخل خودرو گرم شده است، پیش از سوار شدن 

حتما چند دقیقه ای درها را باز بگذارید.

مردها به کرم 
ضدآفتاب نیازی ندارند؟

در هر سنی و با هر جنسیتی که باشید، نه فقط  به خاطر 
جوان نگه داشتن پوست که برای پیشگیری از سرطان 
پوست هم باید دست به دامان کرم های ضدآفتاب 

شوید. موضوع فقط لکه های روی پوست یا خال خالی 
با  را  روز صبح صورتتان  اینکه هر  نیست.  شدنش 
ضدآفتاب بپوشانید کافی نیست. شما باید هر دو، سه 
ساعت یک بار کرِم روی پوست تان را تجدید کنید و 
عالوه بر صورت، روی دست هایتان هم یک الیه کرم 

ضدآفتاب بزنید.

گیاه بابونه دارای خاصیت ضد التهاب و ضد اسپاسم عضالت است و خاصیت تب بری فوق العاده ای دارد. 
محققان دانشگاه بیرمنگام عصاره برگ گیاه بابونه را به گونه ای مهندسی کرده اند که یک قاتل قوی سرطان 
است. ترکیب گرفته شده از برگ بابونه پارتنولید نام دارد و ترکیب ضد سرطان فوق العاده ای است. تهیه این 
ترکیب به روش های دیگر بسیار پرهزینه است، ولی گیاه بابونه حاوی مقادیر باالی آن است.محققان ترکیب 
پارتنولید را روی سلول های سرطانی لوسمی مزمن لنفوسیتی آزمایش کرده اند و نتیجه کامال رضایت بخش 
بوده است.این مطالعه از دو جهت ارزشمند است؛  یکی آن که قادر به تولید مقادیر باالی پارتنولید برای مصارف 
گوناگون است و دیگر آنکه خاصیت ضد سرطانی دارد و می تواند به عنوان دارویی با حداقل عوارض جانبی، 

مورد استفاده قرار گیرد.

چند نمونه از پنیر های سفت عبارتند از: پنیر گودا یا هلندی، پنیر سفید، پنیر های سوئیسی و پنیر پیتزا. در نگهداری از این 
پنیرها به موارد زیر دقت کنید.

فضای نگهداری از پنیر باید خشک باشد.برای نگهداری این نوع پنیر، قسمت پائین یخچال مناسب تر است.
یک تکه کاغذ روغنی را نه خیلی سفت و نه خیلی آزاد، دور پنیر بپیچید. هر بار که بسته بندی پنیر را باز 
می کنید، کاغذ دور آن را عوض کنید. زیرا پنیر های سفت، روغنی هستند و جذب این روغن توسط کاغذ، 
مانع تنفس پنیر و در نتیجه کپک زدن آن می شود.قرار دادن پنیر های سفت در روغن زیتون همراه با 
طعم دهنده هایی نظیر سبزیجات معطر یا چند حبه سیر و یا مقداری فلفل، یک روش فوق العاده عالی در 

نگهداری این نوع پنیر هاست.

روش نگهداری از پنیر های سفتساخت داروی ضدسرطان با عصاره برگ گیاه بابونه

مدیریت موفق و اثرگذار در محیط کار نکته بسیار مهمی است که 
سبب رشد و ارتقای سازمان و همکاران در آن محیط می گردد، 
همچنین باید دانست این اثرگذاری تنها با علم تئوری به مباحث 
مدیریت حاصل نمی شود بلکه می توان با رعایت نکات کوچکی 

به مدیری موفق بدل شد.
لبخند  بزنید: چند بار تاکنون شنیده اید که کسی بگوید: »او مدیر 
خوبی ست. همیشه بداخالق است« هیچ وقت. مدیران خوب 
می دانند که نمی توانند الهام بخش باشند اگر رفتار بدی با دیگران 
داشته باشند. مدیران خوب مثبت اندیشی و جذبه معنوی را در هر 

کاری که انجام می دهند، تزریق می کنند.

زود سر کار حاضر شوید: یک راه موثر و راحت برای جهش سریع 
این است که روز خود را خیلی زود شروع کنید. بسیاری از مدیران 
موفق و رهبران عالی، در ساعات غیرمعمولی نظیر ۴ یا ۵ صبح از 
خواب بیدار می شوند. البته الزم نیست شما هم این کار را بکنید 

بلکه کافی است اندکی انعطاف پذیر باشید. 
اقتدار صحبت کنید: صحبت کردن یا خطاب قرار دادن  با 
دیگران، با حس اعتماد به نفس، بسیار مهم است و شما باید 
این کار را قاطعانه انجام دهید. به خودتان اعتماد داشته باشید و به 

آرامی و در عین حال محکم صحبت کنید.
از سکوت حتما استفاده کنید: بعضی وقت ها سکوت بهترین 

از  ابزار است چرا که در برخی موقعیت ها بسیار قدرتمندتر 
کلمات عمل می کند. همچنین، استفاده استراتژیک از سکوت 

می تواند تاثیر ماندگاری داشته باشد.
محترمانه رفتار کنید: هیچ کس از توهین خوشش نمی آید بنابراین شما 
جزو افرادی که توهین می کنند نباشید. برای یک مدیر خوب الزم 
است تا با همه، از کارآموز گرفته تا راننده و سرایدار، با احترام رفتار کند. 
دست دیگران را بگیرید: بسیاری از افراد رئیس بودن را در راس 
همه مسئولیت های خود قرار می دهند اما این کار برای آنها احترام 
و ارزش به دنبال ندارد بلکه برای آنکه رئیس موثری باشید باید 

همکاران خود را هم باال بکشید و اجازه ندهید کسی درجا بزند.

نکاتی که یک مدیر موفق رعایت می کند

آیه روز

آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود ]چرا[ که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند 
می  گرفتند. )سوره روم/ آیه ۱۰(

سخن روز

اگر شما به یک مرد آموزش دهید، در بهترین حالت تنها به یک مرد آموزش دادهاید، اما اگر به یک زن 
آموزش دهید. به یک نسل آموزش دادهاید . )بریگم یانگ(
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علي  دكتر  از  اثري   1- افقی: 
شريعتي -2 همانندان و نظاير - 
هواي باراني - ايالت سابق آلمان 
اتاق درس - مقدار - خاطر   3-
-4 حرف فاصله - آماس - برابر 
- شاعر اهل نيكاراگوئه خالق اميد 
-5 همسايه - كامل و همه - بله 
فرنگی   -6 مزرعه محصور كوچك 
- پارچه ابريشمي رنگين - ستون 
خيمه -7 باركش كوچك شهري 
- بردگي - در مقابل -8 خربزه 
خام - بخشي از پيراهن - عالي و 
برترين و صفت بهشت -9 مردمي 
- از تقسيمات كشوري - خوراكي 
شيرين صبحانه  -10 بسنده - 
منحرف - انسان -11 كار يكدنده 
- دوست خاموش!  - پارچه كوتاه 
چيندار تزييني جلوي پرده -12 
معروف - تير پيكاندار - از صور 
فلكي - بز كوهي -13 پيش در 
آمد اصول - باتري و قوه - خواب 
رومي  اسطوره   14- كودكانه  
خداي جنگ - سازمان خواربار و 
كشاورزي جهان- غرامت -15 هر 
اندازه -  صمغی است خوشبو كه 
از درخت بدست آورند - پيامبر 

ايرانی نقاش

از  استفاده  شيوه   1- عمودی: 
براي  رزمي  نيروهاي  و  امكانات 
مقابله با دشمن - اثري از خواجوي 
 - كار  كرماني-2 ديكته - شيوه 
بر  گريستن  گنجايش -3  داراي 
مرده - داراي جالي فلزي - بازيگر 
مستر  و  جكيل  دكتر  آمريكايي 
هايد -4 مكز استان كهگيلويه و 
بوير احمد - پاسخ منفي - پژواك 
- ميزان سال هاي عمر-5 نيمه 
-تهمت  ساده  و  آسان   - ديوانه 
-تخم  پهناور  قاره   - كارها   6-
 - معدن   7- زمين  در  كاشتن 
جاوداني   8- نترس   - مديريت 

طالق  نوعي   - نورسته  شاخه   -
-9 سختي و تلخي - سلسله اي 
رخ   فارس -چهره،  فرمانروايان  از 
-10 لغزنده - امروزي و نوين - 
لقب هر فرمانروا در هر بخش از 
هند قديم -11 راهنمايي - توليد 
كننده -12 عضوي در صورت - 
دستور - خشكي - عروس زاگرس 
-13 ديگر و غير -  قافله،  كاروان 
- صدا -14 پيشمرگ - بسيار و 
فراوان - بزرگ و كبير -15 كشور 
دهلي نو - كارگردان معروف زن 
ايران با  فيلمهاي سوپر استار و 

تسويه حساب.
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1234567891۰1112131415
سمداوسیراکهدب1
هضعقاروامیشرو2
اراتدیلوتبابد3
مامسیایاسماج4
یبکرلکرتقدنه5
تاودنویامب6
شورفدوساسرتان7
ورایلیجنمهعمد8
راشمتخیراگدای9
اهلیوتامرد1۰
یتسوتلامیزپک11
عیبهیرالدکاا12
امرخلایماسویر13
لاپوکتخادگشیپ14
یرابتعانهارنت15

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

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

به یک ناخن کار برای انجام مانیکور 
و پریکور و کاشت تخصصی ناخن 
نیازمندیم.    0905588۷113

به تعدادی نیروی آقا جهت کار
 در کارگاه لبنیات نیازمندیم.

۰۹۳۷۵۵۷۸۸۶۱ 

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

09155119641

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

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر )سهامی خاص( 
نماینده انحصاری محصوالت  پارس حیات)مولفیکس -ببم - تنو  
پاپیا - مولپد( محصوالت شوینده testو Bingo و نماینده انحصاری 
محصوالت سانی نس در استان خراسان جنوبی استخدام می نماید.

جنسیتمدرک تحصیلینیروی مورد نیاز

آقا / خانمدیپلم به باالویزیتور )حضوری(

خانمترجیحا مدیریت صنایع غذاییمسئول اداری

آقا / خانملیسانسحسابدار

آقا / خانملیسانسسرپرست فروش

خانملیسانساپراتور فروش

افراد واجد شرایط به شماره های 324450۷9  
)09902684308 واتساپ( تماس حاصل نمایند.

آدرس:بیست متری سوم مدرس )باهنر غربی( پالک 43
شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  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 

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 3647  363  ۰915

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   09155614880

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی



۵
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

دیدار اصحاب رسانه با امام جمعه بیرجند

کاوش-اصحاب رسانه خراسان جنوبی پنجشنبه به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار با حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه  دیدار کردند. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  در این دیدار گفت: 1۲۰ نشریه در بخش های گوناگون استان به شکل ماهنامه، دو هفته نامه، فصل نامه و روزنامه 

منتشر می شود که انتشار این حجم نشریه ظرفیت گسترده ای است که امیدواریم بتوانیم در چارچوب اهداف نظام از آنها استفاده کنیم.

*مراسم شب شهادت امام محمد باقر )ع(  در آستان باقریه 
بیرجند با حضور عالقه مندان به اهل بیت برگزار شد
* فرمانده انتظامی قاین از کشف 1۰ دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال به ارزش۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.
*گروه جهادی جوش الحیدر با حضور در روستا های 
حاتم آباد، آچونی و ده میر شهرستان قاین به اهالی این 

روستا ها خدمات عمرانی ارائه می کنند.
*۳میلیارد تومان از سوی شهرداری بیرجند امسال 
آرامستان برای ساخت سردابه،  به سازمان مدیریت 

زیباسازی و بهسازی بهشت متقین اختصاص یافت.
*مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: در اثر وزش 
باد شدید تا کنون محصوالتی از جمله آلو، انار، انگور 
و عناب در شهرستان های سربیشه، خوسف، نهبندان، 

فردوس و درمیان دچار ریزش شده است.
*اجرای 1۰سازه آبخیزداری در حوضه های آبخیزخوشتر 
آیسک، نرم و نوده و سد شهید پارسای شهرستان 

سرایان به پایان رسید.
*شکارچی متخلف که دو راس قوچ و میش وحشی را در 
شهرستان قاین، غیرمجاز شکار کرده بود، دستگیر شد.
*جانشین رئیس پلیس راه اظهار کرد: در برخورد سواری 
تیبا و تریلی راننده و ۲ سرنشین سواری در دم جان دادند.

از سفرهای پیاپی معاونان رئیس 
جمهور تا مرز محور توسعه استان 

مهدی آبادی- هفته گذشته، خراسان جنوبی  رویدادهای 
گوناگونی را پشت سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
سفرهای پیاپی معاونان رئیس جمهور، ماست گرانی” 
گزارشی از بازار لبنیات”، شروع 4۰ پروژه بازآفرینی 
شهری در 7 شهرستان  و تفسیر قوانین به نفع فعاالن 
اقتصادی در روز شنبه اشاره کرد.  توسعه 1۰ هزار متر 
مربعی پارک بانوان، بسته بندی حبوبات؛ بهانه افزایش 
۳۰ درصدی،  حذف؛ جذب و سهم در مرز  و اختالف 
شهرداری و نوسازی مدارس از مهم ترین خبرهای روز 
یکشنبه بود. روزنامه های استان دوشنبه به  تخلیه 
17۰۰ روستا، ۳ محصول در شیب قیمت، آمار وحشناک 
مهاجرت در استان و مسافران تازه از پایتخت پرداختند. 4 
راه توسعه استان، خوسف شهر ملی مله بافی، تیغ گرانی 
بر گوشت قربانی و خوشه سنگین خام فروشی روی 
درختان عناب مهم ترین تیترهای روزنامه های استان 
در روز سه شنبه بود. چهارشنبه روزنامه ها  به تامین آب 
۵۰۰ روستا  در دستور کار، آمادگی جهاد دانشگاهی برای 
تامین متخصصان ناباروری، مرز محور توسعه استان، 
دیدار مسئوالن استانی با معاون اول رئیس جمهور و 
رتبه 1۰ کنکور دانش آموز بیرجندی پرداختند. آخر هفته 
رسانه های مکتوب  به  خداحافظی با مدیران کم کار،  
تعیین تکلیف اراضی پادگان و قدردانان قلم پرداختند. 
سفرهای پیاپی معاونان رئیس جمهور به خراسان جنوبی 
واکنش مثبت بسیاری از مردم را به همراه داشته است. 

آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی
 در بیرجند برگزار شد

رئیس جهاددانشگاهی  استان گفت: براساس تفاهم نامه 
منعقد شده با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، 
نشانی  آتش  عملیاتی  مشاغل  استخدامی  آزمون 
استان توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار 
شد.صادقی افزود: بر این اساس این آزمون برای جذب 
۳۵ نفر در مشاغل آتش نشانی شامل؛ ۲۰ آتش نشان و 
1۵ راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین برگزار شد. معاون 
امور عمرانی استاندار  نیز از روند برگزاری آزمون مشاغل 
آتش نشانی در دانشگاه بیرجند بازدید کردند. این آزمون 

با شرکت ۹۵۸ داوطلب از استان برگزار شد.

گالیه فرماندار از کم کاری مدیران
 برای ارائه پروژه های هفته دولت

تسنیم-فرماندار بیرجند از کم کاری برخی مدیران برای 
ارائه پروژه های هفته دولت گالیه کرد و گفت: مدیران 
کم کار بدون شک بازخواست خواهند شد. ناصری اظهار 
کرد: برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به هیچ وجه 

به اعالم پروژه ها در وقت مقرر توجه ندارند.
وی از برگزاری انتخابات مجلس در اواخر امسال خبر داد 
و افزود: مهم ترین هدف دولت حضور حداکثری مردم در 
انتخابات بوده که در این راستا جلب مشارکت مردم یکی 
از فاکتورهای تقویت عمومی و پشتوانه مردمی است. 
سیدمهدی رونقی معاون فنی و امور عمرانی فرماندار 
بیرجند نیز در این جلسه گفت: از مجموع دستگاه های 
اجرایی استان فقط 1۲ دستگاه برای افتتاح طرح ها 
پست   اداره  رئیس  کردند.  آمادگی  اعالم  پروژه ها  و 
بیرجند نیز از اضافه شدن تولیدات کویرتایر به فهرست 
خریدهای اینترنتی خبر داد و گفت: روزانه حدود ۲ هزار 
حلقه الستیک به روش الکترونیکی توسط شرکت 

پست استان به فروش می رسد.

“ خطبه های آدینه”

استکبار توان و جرأت تقابل
 نظامی با ایران را ندارد

حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند در 
خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه فلسفه خلقت 
انبیاء تزکیه نفس و اخالق است، گفت: استکبار توان و 

جرأت تقابل نظامی با ایران را ندارد.

خبرنگاران در زمینه نشاط 
و امیدواری قلم بزنند

گروه خبر-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گفت: درخواست داریم خبرنگاران با جدیت تمام در 
زمینه ایجاد نشاط، امیدواری، کارآمدی نظام و مقابله با 
تهدیدها قلم بزنند و ما را در رسیدن به اهداف توسعه در 
استان یاری کنند. خوش خبر در آیین گرامی داشت روز 
خبرنگار در بیرجند اظهار کرد: دروضع فعلی که دشمن 
بارها ما را تهدید کرده و جنگ اقتصادی تمام عیار را 
رقم زده است خبرنگاران می توانند با این تهدیدها مقابله 
کنند. استاندار هم در این مراسم گفت: خبرنگاران نقش 
مهمی در رفع مشکالت مردم، اطالع رسانی شفاف، 
آگاهی  بخشی و هدایت افکار عمومی دارند.وی افزود: از 
زحمات و تالش های خبرنگاران که شبانه روزی برای 
اطالع رسانی دقیق، به موقع و شفاف به جامعه تالش 
می کنند، قدردانی می کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
هم   با بیان این که روز خبرنگار، روز مردم است چون 
خبرنگار صدای مردم است افزود: روز خبرنگار روز ارج 
نهادن به قلم و فرهیختگانی است که با قلم و حرمت 
آن دریچه ای به سوی مردم می گشایند. وی گفت:  
پاسداشت خبرنگار، پاسداشت حق جویی و حق گویی و 

توجه به بالندگی و پیشرفت است.

مهدی آبادی-در دوسال گذشته توسعه گلخانه ها  
1۰ درصد رشد داشته است اما در سال جاری با توجه 
به دستور ریاست جمهوری، ۵۸۰۰ هکتار گلخانه در 
کشور احداث می شود که 6۰ هکتار سهم خراسان 
جنوبی است .رییس سازمان جهاد کشاورزی  با با 
بیان اینکه با توجه خشکسالی های چند ساله اخیر 

و محدودیت های آبی در استان، توسعه گلخانه از 
سیاست های اصلی این سازمان است، گفت: در 
دوسال گذشته توسعه گلخانه ها  1۰ درصد رشد 
با توجه به دستور  داشته است اما در سال جاری 
ریاست جمهوری، ۵۸۰۰ هکتار گلخانه در کشور 
احداث می شود که 6۰ هکتار سهم خراسان جنوبی 

است. غالمرضا قوسی اضافه کرد: در ۵ سال گذشته 
فقط 67 هکتار گلخانه در استان احداث شده که با 
مقایسه آن با توسعه 6۰ هکتاری در سال جاری، خبر 

خوشی برای استان است.
 وی افزود: 1۳۲ پرونده تسهیالت در سامانه این 
سازمان ثبت شده که قالب بر 16 هکتار می شود 

و در بانک های استان در حال بررسی است. رییس 
جهاد کشاورزی از دستورعمل ها و بخشنامه هایی 
برای تسهیل صدور درخواست پروانه گلخانه خبر 
داد و عنوان کرد: از این پس صدور پروانه تاسیس 
گلخانه در جهادکشاورزی استان انجام می شود که 
تاکنون پروانه 1۲۰ گلخانه را صادر کردیم.  وی 

محدودیتی  تسهیالت  معرفی  برای  کرد:  اضافه 
وجود ندارد و با توجه به نوع محصول به بررسی 
آنها می پردازیم که تاکنون بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان 
از طرح های بررسی شده در بانک های عامل تایید 
شده است. قوسی بهره این تسهیالت را 7 درصد با  

بازپرداخت ۵ ساله  عنوان کرد.

توسعه گلخانه ای امسال معادل 5سال گذشته 

محمودآبادی- استاندار با تاکید براینکه دستگاه های 
اجرایی را مکلف خواهیم کرد تا شفافیت و گردش آزاد 
اطالعات داشته باشند افزود: در این خصوص هیچ خط 
قرمزی نداریم جز خط و خطوطی که به عنوان منافع 
ملی کشور مطرح است. پنجشنبه ی گذشته در اولین 
همایش رسانه و روابط عمومی ها که به مناسبت روز 
خبرنگار در سالن باغ فتح بیرجند برگزار شد استانداربا 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و روز خبرنگار 
از ماموریتی برای  معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری،خبر داد که بر اساس آن سند توسعه روابط 
عمومی ها به منظور تعیین چشم انداز فعالیت روابط 
عمومی ها در این حوزه تدوین  می شود. معتمدیان 
ادامه داد: ما اینجا جزیره نیستیم و بنا نیست خط 
قرمز ما با استان های دیگر متفاوت باشد ، سیاست ها، 
برنامه ها و اهداف ما در چارچوب خط قرمز نظام است و 
اجازه نخواهیم داد که توسعه ای خارج از این چارچوب 
انجام شود.باید از خط قرمزهایی که خود ساخته است، 
پرهیز شود و فقط توسعه استان را دنبال کنیم. استاندار  
همچنین دستور  تهیه ی سند توسعه روابط عمومی ها 
را صادر کرد.معتمدیان افزود: در این سند چشم انداز 
فعالیت ها یی که باید در روابط عمومی ها انجام شود، 
در یک ماه آینده با مشارکت روابط عمومی ها تدوین، 
ابالغ و عملیاتی می شود.وی برتعامل بیشتر بین روابط 
عمومی ها و رسانه تاکید و گفت: رسانه ها نقش پل 
ارتباطی بین مردم، دستگاه های اجرایی و مسئوالن را 
دارند و روابط عمومی ها نقش پل ارتباطی بین رسانه 
و دستگاه ها هستند.وی با توجه به وجودحدود 1۳۰ 
دستگاه اجرایی، گفت: نیروهای توانمندی که بتوانند 
ماحصل زحمات شبانه روزی بخش های حاکمیت و 
نظام را به اطالع مردم برسانند، باید انتخاب شوند زیرا 
اگر روابط عمومی ها منفعل باشند، خدمات مجموعه ها 
و نظام زیر سئوال خواهد رفت که باید در این زمینه 

برنامه هایی برای دستگاه ها تبیین و تکلیف شود تا 
شاهد پویایی بیشتر فعالیت روابط عمومی ها باشیم و در 
خراسان جنوبی علیرغم محدودیت ها، خبرنگاران نقش 

پررنگ و تالش شبانه روزی دارند.

در حد مقدور مشکالت
 خبرنگاران را رفع می کنیم

استاندار با اشاره به اینکه حرفه خبرنگاری جزو مشاغل 

سخت، زیان آور و پرخطر است گفت: خبرنگاران با 
حداقل امکانات، دریافتی ها و مشکالت شبانه روزی 
تالش می کنند بنابر این باید سعی کنم در حد مقدورات 
مشکالت این قشر را رفع کنیم.وی یادآور شد: از ابتدای 
ورود به استان جلسات متعددی با رسانه ها برگزار کرده 
ایم و در این خصوص تعامل حداکثری مدنظر ماست 

و مرزبندی نداریم.

نمره ی قابل قبول به رسانه ها
 وی با اشاره به اینکه در استان شاهد حضور همه 
جناح های سیاسی هستیم اضافه کرد: توسعه همه جانبه 
استان مدنظر است و خراسان جنوبی با ظرفیت کمتر از 
یک درصد جمعیت و ۹ درصد مساحت کشور نسبت به 
منابع، مساحت، فرصت ها و پتانسیل  ها هنوز به توسعه 

ی مطلوب نرسیده است. معتمدیان با تاکید براینکه باید 
تالش کنیم به سرعت توسعه استان بیفزاییم گفت: 
نقش رسانه ها در این زمینه برجسته است و در زمینه 
اطالع رسانی به عنوان وظیفه رسانه ها، نمره قابل 
قبولی به استان می دهیم.وی ادامه داد:مطالبه ما از 
رسانه ها تبیین وضع استان و دنبال کردن اهداف، 
برنامه ها و سیاست های اجرایی دولت و نظام  است.

معتمدیان با اشاره به این که باید فعالیت رسانه ها عمقی 

باشد افزود: در معرفی ظرفیت ها، بیان مشکالت واقعی 
، تبیین مشکالت موجود و آینده پژوهشی باید عمق 
فعالیت های رسانه ای در استان افزایش یابد. وی گفت: 
در شورای اطالع رسانی  پیش نویس سند توسعه 
رسانه ای که از مطالبات خبرنگاران است تهیه و به 
زودی نهایی می شود.وی آموزش را بال مهم ارتقاع 
رسانه ها عنوان و توضیح داد: در  آموزش نیازمندیم 
از ظرفیت های استانی و ملی استفاده کنیم،در دیداری 
که با مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
داشته ایم، قول مساعد گرفتیم که با توجه به ظرفیت های 

آموزشی ملی که دارند، به استان کمک کنند.

جشنواره ای برای مشاهیر
استاندار ازبرنامه ریزی برای جشنواره ملی در استان 

با توجه به مشاهیر و بزرگان از جمله دکتر معتمدنژاد 
پدر علم ارتباطات خبر داد و گفت:باید از فعالیت های 
استانی به فعالیت های ملی گرایش پیدا کنیم ، در این 
خصوص از درخواست ها و مطالبات ما این است که 
بتوانیم استان را به کشور معرفی کنیم.به گفته ی 
وی خراسان جنوبی، ناشناخته است و ظرفیت های 
نیازمند  که  دارد  مختلف  بخش های  در  متنوعی 
برنامه های مدون برای معرفی است وکم کاری هایی 
که در گذشته شده باید در برنامه مدون و زمان بندی 
پوشش داده شود.استاندار توسعه استان را دغدغه 
جدی خود عنوان کردکه برای برون رفت ازاین وضع 
به پایه اصلی توسعه استان که فرهنگ است باید 
توجه ویژه تری شود.وی گفت: اگر بناست در بخش 
گردشگری پیشرفتی داشته باشیم، مستلزم این است 
که از نظر فرهنگی اقداماتی انجام و موانع فرهنگی 
رفع شود و در این خصوص تدوین بسته فرهنگی در 
موضوع گردشگری از موضوعاتی بود که در یکی از 

جلسات شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.

نبود بازار 
به گفته وی مخرج مشترک همه مشکالت اعم 
و  کارگران  مطالبات  بیمه ای،  کارگری،  مشکل  از 
ورشکستگی واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن بازار 
است. یکی از بازارهای بکر که در سیاستگذاری  دنبال 
کردیم، بازار کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق 
است که پیشرفت های خوبی در این زمینه انجام شده و 
توجه ملی به این موضوع جلب شده و امید است برخی 

از مشکالت تولید،واردات و صادرات را رفع کنیم.
معتمدیان عنوان کرد: با توجه به مسائل آب استان 
نشستی با معاون اول ریاست جمهوری و مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور داشته ایم که 
طی برنامه ای ۲ ساله با استفاده از مدل چند ضلعی 

تا پایان دولت موضوع کم آبی خراسان جنوبی برای 
همیشه حل خواهد شد. وی با بیان اینکه 4۰۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل مجتمع های آبرسانی با حدود 6۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی نیاز است گفت: با تکمیل 
این مجتمع ها ۵۰۰ روستا به آب سالم و بهداشتی 
دسترسی پیدا خواهند کرد. وی با تاکید بر اینکه به 
عنوان آسیب در استان نتوانسته ایم مدیریتی بر منابع 
آبی داشته باشیم افزود: استان ما خشک و استثنایی و 
تبخیر آب در آن بیش از چهار برابر نرم جهانی است.

هدیه ی خبرنگاران 
وی با تاکید بر اینکه باید تالش شود حواشی در 
استان نباشد گفت: کسانی که به دنبال دوقطبی 
سازی و شایعه سازی هستند، خواسته با ناخواسته در 
زمین دشمن بازی می کنند و تکلیف آنان مشخص 
است و در این خصوص دستگاه هایی که مسئولیت 
دارند، اجازه نخواهند داد.استاندار به اطالع رسانی ها 
در فضای مجازی اشاره و گفت: در فضای مجازی 
خیلی ها از ضدانقالب و منافق دارند کار می کنند 
و موضوعی که امروز در دستور کار تمام دشمنان 
است، تفرقه افکنی و ناکارآمد جلوه دادن سیستم 
حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی است.وی افزود: 
دولت جمهوری اسالمی از ارکان نظام و ذیل نظام 
تعریف شده است و دولتمردان همه منتخبان مردم 
هستند لذا رسانه ها به دنبال برجسته کردن برنامه ها 
و سیاست ها باشند.به عقیده ی معتمدیان رسانه ها 
نقش موثری در ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی 
دارند و باید صدای مردم را به گوش مسئوالن در 
مرکز برسانند.به گفته ی استاندار مبلغ پنج میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه در اختیار خانه مطبوعات 
استان گذاشته شده که به عنوان هدیه در اختیار 

خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

خط قرمز رسانه، منافع ملی است 
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شعبه 1: نبش معلم 50         
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

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

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

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

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

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳۲۴۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸۴۶

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

به گزارش همکار اعزامی ما به مکه مکرمه، زائرین 
بین ا... الحرام این استان همراه سایر زائرین در کمال 
عرفات  به سمت  دیروز  و سالمت عصر  صحت 
تقویم  به  الحجه  ذی  نهم  امروز  و  کرده  حرکت 
عربستان تا غروب در عرفات مانده و بعد از انجام 
مراسم برائت از مشرکین و مراسم دعای عرفه به 

سمت مزدلفه و منا حرکت می کنند. 
علی جعفر پور مقدم گفت: ابتدا بانوان و معذورین 
و افراد مسن وقوف اضطراری در مزدلفه نموده و 
به منا منتقل می شوند و برای رمی جمرات عقبه 
شبانه به محل حرکت می کنند، مردان نیز تا اذان 
صبح در مزدلفه بیتوته نموده و به دعا و نیایش 

پرداختند و بعد از اذان صبح عازم منا شده و در 
چادرهای خود مستقر و پس از ۳ روز بیتوته و انجام 
اعمال رمی جمرات، قربانی و وقوف در منا برای 

انجام باقی اعمالشان به مکه بازمی گردند. 
ضمن التماس دعا از  تمامی زائران بیت ا... حجی 

مقبول برایشان آرزومندیم.

زائران حج تمتع عازم عرفات شدند
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
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چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام باقر علیه السالم : 
دِق فِي األعماِل  تََزیَّن للّ ِِ بِالصِّ

با راسْت کرداری، خود را برای خدا بیارای. 
)گزیده تحف العقول، ح135(

       

12:39
19 :43
23 :53
4 :23
5 :52

میهمانان آوا در قاب دوربین
در  آوا  روزنامه  آبادی-  مهدی 
روزی که به نام خبرنگار مزین 
از  زیادی  تعداد  میزبان  شده، 
مسئوالن استانی و مردم شریف 
و قدرشناس بود. مطابق هر سال 
خبرنگار  مقام  پاسداشت  به  و 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
مدیران  و  مسئوالن  میزبان 
گوناگون و مردم بود که با تقدیم 
رسیدن  فرا  شیرینی  و  گل 
اندرکاران  به دست  را  روز  این 
گفتند.  تبریک  آوا  روزنامه 
پرورش،  و  آموزش  مدیرکل 
 ، بیرجند  دانشگاه   رئیس 
جمعه  نماز  ستاد  مسئول 
بهزیستی،  مدیرکل  بیرجند، 
رئیس هیئت اسکواش استان، 
خراسان  استان  ناجا  معاون 
و  آموزش  رئیس  جنوبی، 
پرورش بیرجند، معاون اداره کل 
 ،  مالیات، مدیرکل هواشناسی 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
دانشگاه  رئیس  آبخیزداری، 
اعضای  از  جمعی  فرهنگیان، 
فاطمیه،  داراالیتام  و  هیئات 
زهرا  فاطمه  دارالشفاء حضرت 
)س(، درمانگاه حضرت ولیعصر 
ابوالفضلی،  هیئت  و  )عج( 
مدیرعامل  ها،  زندان  مدیرکل 
انجمن  مدیرعامل  دیه،  ستاد 
حمایت از زندانی ها، مدیر بنیاد 
خودکفایی زندان، دبیر انجمن 
بیرجندی های مقیم تهران و 
استان  اسالمی  شورای  رئیس 
که  بودند  آوا  روزنامه  مهمانان 
برای گرامیداشت مقام خبرنگار 
در جمع خبرنگاران این رسانه 
این  در حاشیه  یافتند.  حضور 
انجام  نیز  گفتگوهایی  دیدارها 
محدودیت  دلیل  به  که  شد 
صفحات در شماره های آتی به 

تناوب منتشر خواهد شد. 

عکس : مهدی آبادی

خیرین گرامی
پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید قربان و آرزوی قبولی نیات خیرخواهانه شما  مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 
همانند سنوات گذشته با افتخار آمادگی خود را جهت قربانی به نیابت از شما و نیز قربانی مشارکتی )با هر هزینه ای که پیش بینی کرده اید(  با 

حفظ موازین شرعی و تحت نظارت سازمان دامپزشکی و بهداشت استان 
اعالم می دارد. پایگاه های ثبت سفارش این موسسه امروز و فردا در آدرس های ذیل آماده خدمت رسانی می باشند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با 32252050 داخلی 222 و 09153636314 تماس حاصل نمایید 
و یا به موسسه واقع در معصومیه، بلوار صنعت و معدن، خیابان شهیدشهاب مراجعه نمایید.       

شماره کارت واریز وجه قربانی     4506 9966 9918 6037     نذرتان قبول و عمرتان دراز باد

مـژده 
قربانی نیابتی

این پایگاه ها در جوار 
مراسم پرفیض عرفه نیز 

مستقر خواهند بود 
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