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۱52 عنوان برنامه هفته دولت روی آنتن شبکه خاوران می رود3سقوط آجر به آجر بنای تاریخی در پاسکاری ادارات2امدادرسانی به 965 حادثه دیده در طرح تابستانه هالل احمر

روزهای پربار هفته ی دولت

ری
 اکب

س : 
عک

*سردبیر

امید ، ارمغان سبک 
جدید مدیریت مقام 

عالی دولت در استان
ابتدای شهریور هر سال برای ما آوایی 
ها روزهای پرترافیکی است . از یک 
سو لطف زیاد هم استانی هایی که با 
حضور خود یا ارسال پیام و تماس ، 
سالگرد انتشار روزنامه را تبریک گفته و 
از دگر سو آغاز هفته دولت ولزوم تشریح 
خدمات این عزیزان که حجم زیادی از 
محتوا را بر اساس رسالت ذاتی مان در 
حوزه اطالع رسانی ، به خود اختصاص 
این چند  امروز  اما موضوع  می دهد. 
خط که توفیق نگارش آن را در جوار 
خانه خدا و به یاد همه خوانندگان و 
هم استانی های ..  ادامه در صفحه 2

 

 

 

انتقاد از دولت بی هزینه
 و حتی همراه با جایزه بوده 

رئیس جمهور:

صفحه  6

مدعیان »انتخاب اصلح«
 چه موفقیتی داشته اند؟

حجت االسالم ابراهیمی :

اصولگرایان پیروز
 انتخابات ۱۴۰۰ هستند

زیباکالم :

صفحه  6

صفحه  6

پیام استاندار به مناسبت
فرا رسیدن »هفته دولت«

هفته دولت یادآور فداکاری  فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقالب و 
احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر 
است.تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی یادآور ایثار بزرگ مردانی است 
که خدمتگزاری بی ادعا، منش و روش آنان بوده است. شهیدان 
رجایی و باهنر نیز تجلی راستینی از روحیه خدمتگزاری به مردم 
اند؛ بی شک ترسیم نمایی دقیق از زندگی این دو شهید ، می تواند 
الگوی خدمتگزاران مردم باشد تا در زندگی فردی و اجتماعی خود 
به آنان، تأسی نمایند.هفته دولت فرصت مغتنمی است تا نیروهای 
خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر، افق های 
تازه ای از پیشرفت و توسعه را با وحدت و همدلی ترسیم و به منصه 
ظهور رسانند.در شرایط حساس کنونی که به فرموده مقام معظم 
رهبری »ناامیدی برای کشور سم است«، بر همگان فرض است تا با 
تالش مضاعف و تدبیر، زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور 
و گسترش روحیه امید و نشاط را در دل تمامی ایرانیان فراهم آورند.
خطه پهناور خراسان جنوبی نیز با قابلیتهای بی نظیر و ظرفیت های 
فراوان فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و... شایسته بهترین خدمات از 
سوی دولتمردان است و امروز به فضل الهی عزم ملی برای توسعه 
خراسان جنوبی شکل گرفته است.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای واالمقام دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته 
دولت را به همه دولتمردان و کارمندان، خاصه کارگزاران و کارمندان 
خدوم و متعهد دولت در استان خراسان جنوبی تبریک عرض نموده 
و در سال »رونق تولید«، از درگاه خداوند متعال، توفیق دولت تدبیر 
و امید را در راستای تحقق اهداف و آرمان های بلند نظام مقدس 

جمهوری اسالمی مسئلت می نمایم.

صفحه  5

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان ابوالفضل آرزم جو 
را به اطالع می رساند:

 مراسم تشییع و تدفین آن روانشاد امروز یکشنبه 
98/6/3 ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر از محل سالن 

اجتماعات  بهشت متقین برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: آرزم جو ، احمدی ، دادرس مقدم 
و سایر بستگان

 جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

پیگیری های مجدانه جناب عالی و معاون محترم آقای مهندس جویبان در اختصاص سهمیه 
الستیک برای خودروهای سنگین درون شهری استان که موجبات آرامش بازار و کامیون داران 

منطقه را فراهم نموده، ارج نهاده و صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم. 
هیئت مدیره اتحادیه صنف لودر، کمپرسی و کوره داران بیرجند

آگهـی  استخـدام
شرکـت یکتـا پخـش شـرق

 با ۱5 سال سابقه پخش مواد غذایی و بهداشتی با شرایط ویژه استخدام می نماید.
1- بازاریاب: حداقل دیپلم- کارت پایان خدمت - آشنا به بازار و داشتن فن بیان 

2- حسابدار )خانم/آقا(: حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری 
متقاضیان محترم می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت واقع در

 سجاد شهر-  امامت ۷- پالک ۲ مراجعه نمایند. ساعت مراجعه: 9 الی ۱۲ روزهای کاری
     تلفن در ساعات اداری: 6- 3۲3۲۷۱۴۴

                                        تجدید مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای 1247/2-98 ، 1254/2- 98 ، 1252/2- 98     شناسه آگهی: 575251                            شماره:67/619    تاریخ: 98/5/31
 

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

ساعت بازگشاییتاریخ بازگشاییمدت نوع تضمین و مبلغ)ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

۱۲ ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ ۱3,۱۰۷,668,8۰6656,۰۰۰,۰۰۰اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان درمیان۱۲۴۷/۲- ۱98

۱398/۰6/۲3

9

۱۲9:۱5 ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ  ۱6،۰۰6،63۲،۲۲۱8۰۱,۰۰۰,۰۰۰اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان نهبندان۱۲5۴/۲- ۲98

۱۲9:3۰ ماهضمانتنامه معتبر به مبلغ ۷,۷98,۲68,5۴۷39۰,۰۰۰,۰۰۰اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان فردوس۱۲5۲/۲- 398

۱( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/06/03 لغایت 1398/06/07 ۲( آخرین تاریخ ارسال پیشنهادات: 13:30 مورخ 1398/06/21 3( محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    
۴( رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات یا دارای گواهینامه صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

  5( دبیرخانه مناقصه گزار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813
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.   

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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قبوضکاغذیتلفنثابتدرخراسانجنوبیحذفمیشود

تسنیم-سرپرست مخابرات منطقه  استان گفت: قبوض کاغذی کارکرد مشترکان تلفن ثابت همزمان با سایر مناطق کشوراز مهرماه سال جاری حذف می شود.  آذری نصر آباد اظهار کرد: در راستای نهادینه 
سازی و تحقق فرایندهای دولت الکترونیک، از مهرامسال )سیکل چهارم( قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت، چاپ و توزیع نمی شود. وی با تاکید بر استفاده بهینه از تمام ظرفیت های دولت الکترونیک 

خاطرنشان کرد: در راستای سیاست های شرکت مخابرات ایران و با توجه به ایفای مسئولیت های اجتماعی مخابرات منطقه نیز قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکان را حذف می کند.

امید ، ارمغان سبک
 جدید مدیریت

 مقام عالی دولت در استان 
*سر دبیر

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(  توفیق نگارش آن را در جوار خانه 

خدا و به یاد همه خوانندگان و هم استانی های عزیز 
دارم بحثی فراتر از یک روز و هفته است . رسانه به 
عنوان یک رکن در جامعه مردم ساالر همیشه عالوه بر 
اطالع رسانی ، نقش به سزایی در تنویر افکار عمومی 
داشته و در این گذر تبیین چگونگی تلفیق اطالع 
رسانی خدمات در سطوح مختلف با امید بخشی به 
جامعه ای که در چهل سالگی انقالبش آن را ارزیابی 
مجدد کرده و به دیده قضاوت به آن می نگرد نیز 
یک مقوله مهم و الزم به توجه است. اگر بخواهیم در 
سالگرد مشترک انتشار روزنامه آوا و آغاز هفته دولت 
گریز مشترکی به این موضوع بزنیم، باید اذعان کنیم 
نگاه ما در رسانه در طول دوره های مختلف و دولت 
های متفاوت به مقوله تشریح خدمات دولت ، صرفا 
اطالع رسانی اقدامات بخشی از نظام بوده که رئیس 
آن با تنفیذ رهبر معظم انقالب خدمت می کند و این 
نگاه در آوای مردم خراسان جنوبی طی خدمت دولت 
های اصولگرا و اصالح طلب و اعتدالی هیچ تغییری 
نداشته است . تلفیق سیاست امید بخشی به مردم در 
فراز و نشیب های سطوح خدمات رسانی به جامعه 
و میزان رضایت مندی ایشان در خراسان جنوبی نیز 
در دولت های  مختلف و به طور ریزتر در مدیریت 
های استانی متفاوت،  همیشه  دغدغه ای بوده که به 
 اذعان بسیاری از مطلعان روزنامه آوا به طور نسبی ، 
سربلند از آزمون هایش بیرون آمده است. اما در چهل 
سالگی انقالب و در هفته دولت سال جاری این وظیفه، 
به نوعی دیگر پررنگ تر احساس می شود چرا که 
تغییر در نوع مدیریت استانی و عملکرد استاندار جدید 
و بازخوردهای آن در جامعه - که خود به عنوان یک 
رسانه قوی عمل کرده -  و بار سنگین تجمیع دو مقوله 
دور از هم، انتظارات و عملکردها را برایمان سبک کرده 
است. باید واقعیت را بپذیریم  که ضمن تقدیر از تالش 
های گذشته؛ پس از حضور محمد صادق معتمدیان در 
استان مفهوم مصداقی چون خدمات نظام و دولت برای 
خراسان جنوبی رنگ دیگری به خود گرفته است و این 
امید به آینده در سخت ترین روزهای نظام و انقالب 
و با سنگین ترین هجمه های چند جانبه نظام سلطه 
بهترین و گرانمایه ترین سرمایه جامعه شده است که 
توسعه استان ، فقط بخشی از دستاوردهای آن خواهد 
بود .به عنوان یک فعال رسانه ای امسال راحت تر می 
توانم از خدمات دولت بگویم چرا که پس از سال ها 
استان شدن خراسان جنوبی و سبک های مدیریتی 
متنوع  ، فاصله مردم و دولت به کمترین حد رسیده و از 
پیرزنی در دورترین نقطه مرزی استان تا جوانی در مرکز 
خراسان جنوبی ، همه و همه تجربه جدیدی از خدمت 
رسانی را لمس کرده و به عنوان دستاورد نظام اسالمی 
به دیده امید به آن می نگرند. شاید طرح و تشریح کل 
خدمات دولت در استان در این چند خط نگنجد اما 
تالش های استاندار و همکارانش  هیچگاه از دید مردم 
پنهان نخواهد شد. از نگاه استراتژیک استاندار به مرز که 
دریچه اقتصادی استان بود و سفرهایی که به آن سوی 
مرزها برای پیگیری مشکالت شد تا ظرفیت هایی که 
در این حوزه ایجاد گردید همه موفقیت های دولت بود 
و لبخند رضایتمندی غیور مردان مرزنشین در زمانی 
که حاکمیت در کنار مصایب و مشکالتشان ، سهمی 
 خوب از عواید را نیز به حسابشان واریز کرد توانست

لمس شدن خدمات دولت را در دورترین نقاط استان 
به خوبی نمایش دهد . پیگیری های مقام عالی دولت 
در حوزه راه و راه آهن و خبر خوشی که از تصویب 
آن در دولت طی همین چند روز گذشته کام استان 
را شیرین نمود هم بر کسی پوشیده نیست. حضور 
را به  استاندار و مدیرانش در جمع مردم تمام سال 
هفته دولت تبدیل کرد و این شناخت گسترده که از 
بررسی میدان محیط استان برای مسئولین ایجاد شد 
در تصمیم های آتی نتیجه خود را به نمایش خواهد 
گذاشت. رفت و آمد زیاد مسئولین کشوری به استان 
در  پیش  وقت  چند  همین  تا  که  را  بیرجندی  هم 
با بجنورد و بروجرد اشتباه گرفته می  وزارتخانه ها 
 شد  بر سر زبان ها آورد. پایلوت بسیاری از طرح ها ، 
خراسان جنوبی قرار گرفت و مصوبات خوبی برای استان 
به ارمغان آورد  و دغدغه های استان از جمله آب را به 
چالشی ملی تبدیل کرد تا آنجا که یک روز بعد از سفر 
وزیر به استان طرحی در همین خصوص در باالترین 
انتقال نیز  رده های ملی مصوب و همچنین طرح 
سرعت قابل توجه ای گرفت.با اذعان به تمامی اتفاقات 
خوبی که از هفته دولت گذشته تا کنون اتفاق افتاده، 
الزم می دانیم خداقوت جانانه ای را به دولتمردان 
استان تقدیم کنیم و  امیدواریم رویه فوق الذکر که 
کم کم به جمع هنجارها و رفتارهای مدیریتی در 
استان اضافه شده و انشاا... به عنوان فرهنگ عالی 
خدمتگزاری نهادینه خواهد شد، همچنان ادامه دار 
بوده و موجب رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان 

این نظام اسالمی را تامین نماید.

۱۵عنوانبرنامههفتهدولترویآنتنشبکهخاورانمیرود
مدیرکل صدا و سیماگفت: ۱۵ عنوان برنامه ویژه 
هفته دولت در حوزه های مختلف صدا و سیما 
و خبر شبکه خاوران تولید و پخش می شود. به 
گزارش ایرنا،آینه  دار روز شنبه در نشست خبری 
افزود: این برنامه ها شامل هفت عنوان برنامه در 
حوزه سیما، هفت عنوان برنامه در حوزه صدا و 
یک عنوان برنامه در حوزه خبر است. وی گفت: 
رسانه به عنوان حامی همه دولت ها همیشه به 
عنوان دستگاهی است که خدماتی را که انجام 
می شود به سمع و نظر مردم می رساند و امسال 
هم در هفته دولت به همه بخش های صدا، سیما 
و خبر این ماموریت را داده ایم که به شکل ویژه 

خدمات دولت به مردم را پوشش کامل دهند.
مدیرکل صدا و سیما اظهارکرد: در حوزه سیما ۲ 
برنامه گفتمان هفته را داریم که یکی با حضور 
استاندار خراسان جنوبی است و ۶ برنامه بازتاب 
را در بخش سیما داریم که خدمات دولت را در 
استان منعکس می کند و برنامه مشترکی در صدا 
تولید شده و در سیما تکرار می شود که هر روز 

صبح در رادیو به شکل زنده پخش می شود و روز 
بعد ساعت هشت صبح در سیما تکرار آن را پخش 
می کنیم.وی یادآور شد: برنامه های صبحانه در 
سیما، شب های زعفرانی، رویداد ورزشی و غیره 
نیز به شکل تخصصی به اقدامات دولت در هفته 

دولت می پردازند.
آینه دار گفت: در بخش صدا برنامه آینه تالش، 
میز خدمت و میز خبر و برنامه گفت و گوی ویژه 
خبری در حوزه خبر در هفته دولت پخش می شود.

وی افزود: همه پروژه ها و برنامه هایی که در استان 
و  فرمانداران  استاندار،  معاونان  استاندار،  توسط 
مدیران استان افتتاح شود توسط صدا و سیمای 

استان پوشش داده می شود.
مدیرکل صدا و سیما اظهار کرد: چند ایستگاه 
دیجیتال نیز هفته دولت امسال توسط صدا و 

سیمای خراسان جنوبی افتتاح می شود. 
آینه دار افزود: تا پایان شهریور کار تولید دو تله 
فیلم فاخر در استان شروع می شود اما برنامه ما 
تولید چهار تله فیلم در سال ۹۸ است.وی گفت: 

تله فیلم یاور با موضوع شتر و ظرفیت های آن در 
مرحله پیش تولید است و تله فیلم بوی خوش 
زعفران هم در مرحله تولید قرار دارد.مدیرکل صدا 
و سیما اظهار کرد: تولید این آثار فاخر، فرصت 
خوبی است تا استان و قابلیت های آن را در قاب 
شبکه های سراسری و ملی، بهتر و بیشتر معرفی 

کنیم.وی افزود: در حوزه پویانمایی سه مجموعه 
مرحله ابتدایی تولید را گذرانده و در حوزه مستند 
فاخر  هایی  برنامه  استان،  های  اولویت  با  هم 
مصوب شده است. وی به آخرین وضعیت پوشش 
شبکه های دیجیتال در خراسان جنوبی اشاره کرد 
و گفت: پوشش دیجیتال در استان ۸۸.۹ درصد 

است که حدود ۶ درصد از میانگین کشوری کمتر 
است. وی با بیان اینکه بیشترین پوشش دیجیتال 
در استان مربوط به شهرستان طبس و کمترین 
پوشش در شهرستان درمیان است افزود: تالش 
می کنیم تا پایان امسال، پوشش دیجیتال را در 

خراسان جنوبی به ۹۰ درصد افزایش دهیم.

یرنا
س : ا

عک

امدادرسانی به 965 حادثه دیده در طرح تابستانه هالل احمر
دادرس مقدم-معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
نجات  و  امداد  تابستانه  طرح  به  اشاره  با  احمر 
این  اجرای  قالب  در  استان، گفت:  احمر  هالل 
طرح به ۹۶۵ حادثه دیده امدادرسانی شده است. 
اسعدزاده، معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
روز گذشته، در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح 
تابستانه امداد و نجات هالل احمر استان بیان 
کرد: این طرح از 3۱ خرداد آغاز  به کار کرده و به 
مدت ۹4 روز اجرایی می شود. وی با بیان اینکه در 
راستای اجرای این طرح ۲3 پایگاه ثابت و شش 
پایگاه موقت در محورهای مواصالتی و حادثه خیز 
استان مستقر شده اند، افزود: همچنین ۱4۰ نجاتگر 
با 4۶ خودرو آمبوالنس و خودرو نجات به صورت 
شبانه روزی در آمادگی کامل بوده و به حوادث 

امدادرسانی می کنند.اسعدزاده با بیان اینکه تیم 
امداد و نجات هوایی آماده پوشش امدادی حوادث 
طبیعی و غیر مترقبه است، گفت: این تیم متشکل 
از سه نفر کاپیتان و مسئول فنی، دو نفر نجاتگر از 
۲۲ بهمن ماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح ۲۹۲ 
فقره حادثه به وقوع پیوسته است، افزود: از این 
تعداد ۱۹۶ مورد جاده ای، 4۲ مورد شهری، ۱۰ 
مورد کوهستان، یک مورد ریزش آوار، یک مورد 
زلزله و یک مورد سیل و آبگرفتگی بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه در قالب اجرای این طرح به ۹۶۵ حادثه دیده 
امدادرسانی شده است، افزود: از این تعداد ۶۰۲ نفر 
در حوادث جاده ای، ۲73 نفر به صورت حضوری، 

داد:  ادامه  کرده اند.وی  دریافت  امدادی  خدمات 
همچنین پنج نفر غرق شده در استخرها و سدها، 
دو نفر در حادثه ریزش آوار، ۱۵ نفر کوهستان و ۶۸ 

نفر هم مربوط به حوادث شهری بوده اند.
در  احمر  نیروی هالل  اینکه ۹۵۲  بیان  با  وی 
قالب  3۹۶ تیم عملیاتی به این حوادث امدادرسانی 
داشته اند، افزود: همچنین ۲3۹ دستگاه آمبوالنس 
برای امدادرسانی به حوادث به کارگیری شده اند.
اسعدزاده از اسکان ۲7۱ نفر در قالب اجرای طرح 
تابستانه امداد و نجات خبر داد و گفت: در قالب 
اجرای این طرح دو مورد حریق اطفا شده است.
وی خاطرنشان کرد: میانگین مدت زمان عملیات 
در حوادث جاده ای، از آغاز تا پایان عملیات، یک 

ساعت و 7 دقیقه و 33 ثانیه بوده است. ری
خض

س : 
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روکشآسفالتگرممحور
بیرجند-اسدیهافتتاحشد

ایرنا- همزمان با نخستین روز هفته دولت طرح 
روکش آسفالت گرم بخشی از محور بیرجند - اسدیه 
با حضور استاندار افتتاح شد. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان روز شنبه در آیین افتتاح این 
پروژه گفت: امسال روکش آسفالت گرم ۸.۵ کیلومتر 
از محور بیرجند - اسدیه در بخش گوگچین - 
منصورآباد انجام شده است. شهامت افزود: برای 
اجرای این پروژه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
هزینه شده است. وی یادآور شد: از ابتدای امسال 
۱۰۰ کیلومتر روسازی، ۱3۰ کیلومتر روکش حفاظتی 
و ۱۵ کیلومتر فوکسیل به ارزش 33 میلیارد تومان 
در شهرستان های استان انجام شده است.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
گفت: این پروژه ها از محل تکمیل اعتبارات ۹7 
انجام شده و برای پروژه های ۹۸ و بازسازی سیل 

نیز به دنبال انتخاب پیمانکار هستیم.

ری
 اکب

س :
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اجرایپایشهوشمندمصرفانرژی
دردانشگاهبیرجند

کاوش-به منظور پایش هوشمند مصرف انرژی 
دانشگاه  اماکن  تمامی  در  دیتاالگر  نصب  پروژه 
بیرجند اجرایی شد. به منظور پایش مصرف برق 
3۰ دستگاه دیتاالگر و ۲۸ دستگاه کنتور برق برای 
تمامی ساختمان های دانشگاه بیرجند با هزینه کرد 
۵۱4 میلیون ریال نصب شد. دیتاالگرها وظیفه پایش 
مصرف الکتریکی تمام مجموعه را به صورت آنالین 
برعهده دارند و هرگونه خطای سیستم را به صورت 
لحظه ای ثبت، ضبط و قابل مشاهده می نماید.

نمودارهای مصرف ارائه شده توسط این دستگاه 
قابل پردازش بوده و برق مصرفی هر دیتاالگر به 
صورت لحظه ای در حافظه ثبت می شود و ساعات 
اوج مصرف، میان باری و کم باری با این وسیله 
مشخص می شود. میزان مصرف، مشخص کردن 
اضافه ولتاژ و افت ولتاژ و نمایش ضریب توان فاز نیز 

از دیگر مشخصات این دستگاه است.

00:16 بازسازی واقعه غدیر- بازپخش
00:33 نقش عشق

01:08 فیلم تلویزیونی پرواز-  بازپخش
02:32 آب و رنگ

03:35 اسب های افسونگر
04:37 اذان صبح به افق بیرجند

04:50 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:50 سخنرانی

06:29 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 مجموعه در حاشیه- بازپخش
09:00 سفرنامه

09:20 مزه غذای ایرانی
09:52 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:15 پسر شجاع
11:36 سخنرانی 

12:12 بازسازی واقعه غدیر

12:35 اذان ظهر به افق بیرجند
12:50 خروس زیرک روباه کلک 

13:11 شب های زعفرونی- بازپخش
14:20 فیلم تلویزیونی-پرواز

16:00 خبر استان
16:18 بازتاب- بازپخش

16:45 استارت
17:20 سیمای سالمت-بازپخش
18:20 مستند من رجایی هستم

18:45 صد فرسخ
19:25  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:22 گفتگوی ویژه خبری- زنده

20:45 ناخونک
21:20 شب های زعفرونی- زنده

22:35 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه درحاشیه

جدولپخشبرنامههایتلویزیونیشبکهخاوران
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0۹155۶1۴۸۸0

دعوت نامه تشکیل مجمع عادی به طورفوق العاده )نوبت اول( 
                    شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح       تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح ساعت 
17:3۰ روز  چهارشنبه ۲۰ /۹8/۰۶ درمحل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه - بقیه ا...)عج( 38 برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
 خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.

 1- تصمیم گیری درخصوص واحدهای تجاری پروژه بقیه ا...)عج( 
۲- تصمیم گیری درخصوص فروش واحدهای مازاد پروژه بقیه ا...)عج( 

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن 
خراسان جنوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت 34۹ و شناسه ملی 
1۰3۶۰۰14۰5۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ 13۹5/۰5/۲۰ و نامه شماره ۶1151 مورخ 
13۹5/1۰/۲7- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - صورت های مالی سال 13۹4 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )575144(

گهی تغییرات شرکت صنایع شیر خشک ژیان مهد مود )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 57۹۹ و شناسه ملی 14۰۰77۰5۰۰۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹7/۰7/۲1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- برابر بند ۲ ماده 158 الیحه قانون 
تجارت و گزارش بازرس قانونی شرکت و هیئت مدیره سرمایه 
شرکت از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از 
مبلغ چهل میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: “سرمایه 
شرکت: مبلغ 14۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به سه میلیون و 

پانصد هزار سهم ، چهارهزار ریالی با نام می باشد. “
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)575140(

آگهی تغییرات موسسه فرزانگان کرامت شهرستان بشرویه موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 14۰۰78385۰۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
13۹8/۰۲/1۰ و مجوز شماره 118۶/۹8/1۲5 مورخ 13۹8/۰3/۰5 
اداره بهزیستی شهرستان بشرویه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
آقای محمد تیموریان با شماره ملی ۰85۹7۶1۹۶7 به عنوان عضو 
پایان مدت تصدی هیئت مدیره  تا  اصلی هیئت مدیره موسسه 

انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )570881(

ملی  شناسه  به   ۶۰15 ثبت  شماره  به   13۹8/۰5/۰5 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  خاوران  ناجی  کارپردازان  شرکت  تاسیس 
گردد.  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14۰۰84۹7884
رابطه  در  پیشخدمتی(  آبدارخانه،  امور  تنظیفات،  تلفن چی،   ، رسانی  )نامه  عمومی  شامل: خدمات  ارائه خدمات  فعالیت:  موضوع 
عقد  خصوصی.  و  دولتی  های  ارگان  مزایدات  و  مناقصات  کلیه  در  شرکت  سبز.  فضای  خدمات  و  نگهداری  شرکت.  موضوع  با 
پس  لزوم  درصورت  ها.  ارگان  و  منزل  در  نظافتی  خدمات  ارائه  شرکت.  فعالیت  زمینه  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  قرارداد 
 ، جنوبی  خراسان  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ   از 
، طبقه همکف کدپستی  نرگس، پالک 8  فرزانگان، خیابان  بیرجند، سجادشهر، خیابان  بیرجند، بخش مرکزی، شهر  شهرستان 
۹718۹47435 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4/۹8/4515 مورخ 13۹8/۰4/18 نزد بانک صادرات 
شعبه 15 خرداد با کد 4515 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم غزاله گنجی به شماره ملی ۰۶4۰5۹5۰۶5 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم بی بی زهرا درخشان به شماره ملی ۰۶51۶۲443۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، 
خانم معصومه فرخنده به شماره ملی 3۶۲1۰51۰۶۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای خانم معصومه فرخنده )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. 
بازرسان: خانم فاطمه الماسی به شماره ملی ۰۶4۰455883 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم هدی تارکی به شماره 
ملی ۰۹44857۲۰5 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )570882(

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- شرکت مجریان توسعه ژئوایرانیان 2- کارخانه فرآورده های مواد غذایی بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 1535۶ / ت 3۶۰۰5 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت 
مجریان توسعه ژئوایرانیان ۲- کارخانه فرآورده های مواد غذایی بیرجند ابالغ می گردد آقای علی کالته بجدی با کد شناسایی بیمه 
۶8۹۰۹۹۰8 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی قصاب 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 15 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
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پرداخت معوقات کارگران شرکت مجری طرح های بیمارستان رازی بیرجند

صدا و سیما- دادستان مرکز استان از پرداخت تمامی معوقه های کارگران شرکت تابان شهر مجری طرح های بیمارستان رازی بیرجند تا ۷شهریور خبرداد. دادستان مرکز استان گفت: در دو 
جلسه ای که با حضور معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و نماینده حقوقی دانشگاه و نماینده مدیرعامل شرکت تابان شهر درباره مطالبات معوق کارگران این شرکت 

در دادستانی مرکز استان برگزار شد، این شرکت متعهد شده حداکثر تا هفتم شهریور  تمامی مطالبات معوق ۶۸نفر از کارگران که تا پایان سال۹۷ برای این شرکت  کار کرده اند پرداخت کند.

یادداشت

سالم آوا با توجه به این که استاندار به محله های 
مختلف بیرجند و شهرستان ها برای بررسی مشکالت 
سفر می کند، می خواستم درخواست کنم یک بازدید 
 از نانوایی های سطح شهر  و کیفیت آردی که پخت 

می شود هم داشته باشند.
ارسالی به تلگرام آوا
با عرض سالم واحترام، بیانات چندباره نماینده ولی 
فقیه در استان درخصوص وضعیت نابسامان شهرسازی 
بیرجند کاماًل صحیح است لیکن تا زمانی که مسئوالن 
با نگاه انتفاعی و درآمدزایی به مسائل می پردازند امیدی 

به بهبود وضعیت موجود نمی باشد.
۹15...۸۹3
باسالم خدمت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی 
درمیان  شهرستان  مرکزی  بخش  نوغاب  روستای 
باروستاهای  نوغاب  روستایی  سالمت  جامع  مرکز 
مرکز  این  پوشش  زیر  نفر  هزار  اقماری خود هفت 
وهمچنین  محروم  دندانپزشکی  ازخدمات  هستند 
تجهیزات آزمایشگاهی ندارد ومحروم هستیم شهرک 
نوغاب که یک کیلومتر ازبافت قدیمی روستا فاصله 
خانه  هستیم  شهرک  دراین  ساکن  2500نفر  دارد 
بهداشت نداریم زمین توسط بنیاد مسکن واگذار شده 
ودردستور کارشبکه بهداشت شهرستان می باشد مدت 
اقدامی نشده است، درخواست  پنج سال است هیچ 
کنید. پیگیری  داریم  را  این مشکالت  به  رسیدگی 
۹15....۸11

سالم شما رو ب خدا فضای سبز کوچک ک درخیابان 
امام رضا )ع( هست رو دریابین! سرسرش ک دوساله 
برداشتین حاال چندماه هست ک تاب هم شکسته ولی 
کسی نیست درست کنه چند مین پیامی هست ک در 

مورد این فضای سبز فرستادم  لطفا رسیدگی کنید.
۹3۶... ۶01
روستای حسین آباد سادات خیابان نصر منتهی به شن 
شویی چند منظوره بنیاد جانبازان به علت تردد زیاد 
کامیون های حمل شن همیشه پر از شن ریزه است 

لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.  
۹15...1۶۸
سالم چندپیامک دررابطه با جداسازی مکان نگهداری 
حیوانات از انسان در روستای فدشک خوسف ارسال 
شده، متاسفانه بهداشت منطقه عمق فاجعه را درک 
نمی کند باید یک نفربعلت ابتال به تب مالت یا سایر 
بیماری های مشترک فوت کند، تا مسئول کم کار 
وخاطی مجازات  شود. موضوع نگهداری گله گوسفند 

در جوارمنازل مردم است.
۹15...011
با عرض سالم و خسته نباشید چرا شهرداری برای 
بقیه پارکها مثل پارک توحید و آزادگان وسایل بازی و 
کفپوشهای ایمن نمی گذارد تا شاهد این همه شلوغی 
دراین دوپارک نباشیم. اگر بهانه بودجه دارید سالی یک 

پارک را در برنامه قراردهید.
۹15...045
آغاز بیست و سومین سال انتشار روزنامه آوای خراسان 
جنوبی که حاصل سالها تالش وسخت کوشی است را 
به دست اندرکاران این مجموعه تبریک عرض میکنم. 
بی شک نقش پررنگ این روزنامه در اطالع رسانی 
صحیح وبه موقع بر همگان آشکار میباشد. انشاءا... 
در پناه حضرت حق سالم و پایدار و موفق باشید .
۹15...2240
سالم. می خواستم تشکر کنم از اعضای فعال  شورا 
وشهرداری که حافظ پول بیت المال هستند. ۶ سال 
است نامه ای نوشتیم برای آسفالت خیابان پر تردد 
مهرشهر)تقاطع دکتر حسابی و امیر کبیر( به دلیل 
احتماالت که 10 سال آینده آسفالت شکافته شود و 
پول بیت المال هدر نرود آقایان از آسفالت این خیابان 
خودداری می کنند واقعا جای تشکر دارد! اینها که مسئول 
مشکالت نیستند. آقای استاندار چه کسی مسئول است؟
۹3۷...01۶
سالم آوای مردم مظلوم خراسان جنوبی؛ دیروز دیدم 
بیست و سومین سال فعالیت خود را آغاز کرده اید.
برخود الزم دیدم دست مریزادی گفته و از زحمات این 
مجموعه در برهه های مختلف استان تشکر و قدردانی 

کنم.امید که پیروز و سربلند باشید.
۹15...101
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار مجترم از اینکه 
میالن ما رو آسفالت کردید. ممنون خیابان مهر 4 

فرعی1 خدا شمارو حفظ کند.
۹15...25۷
مشکل ما تحریم آمریکا نیست، اتباعی هستن که االن 
تجارت بیرجند شاید تمام کشور روبدست گرفتن وکمر 
بازاری رو خم کردن. چون نه شهرداری هست ونه 
دارایی و نه بهداشت و نه هیچ هزینه دیگه. خرج رو 

ازایرانی میگیرند، کسی هم بفکرنیست.
۹03...0۶۶
باسالم آوا برخی از فروشگاه های زنجیره ایبا طرح های 
تخفیفی خود شهروندان رو اغفال میکنند، تحفیف میدهد 
ولی وقتی میری برای خرید اجناسش از جا های دیگر 
گران تر است، لطفا اطالع رسانی کنید به شهروندان.
۹15...۹15
سالم خدمت استاندار زحمتکش مان،آقای استاندار چرا 
ارگ کاله فرنگی که یک اثر ملی است باید در اختیار 
فرمانداری باشه چرا نباید به یک مکان بکر گردشگری 
و تفریحی برای مردم و مسافران تبدیل شود؟ چرا عموم 
از آن استفاده نکنند و درهایش بسته باشد؟ از این قبیل 
آثار تاریخی مان که حق مردم و عموم است زیاد است، 
مثل باغ شوکت آباد، امیرآباد، اکبریه و خیلی بناها و آثار 
دیگر که در اختیار و بازدید عموم مردم و گردشگردان 
نیست اگر همین بناها در جاهای دیگر بود می دیدید چه 
عمارت هایی که از آنها درست نمی کردند و در اختیار 
مردم و گردشگران قرار نمی دادند. از شما بزرگوار می 
خواهیم در جهت رسیدگی به این بناها که هر کدامشان 

یک شاهکار است عنایت بفرمایید.  
یک شهروند 

بهروزی فر- تابستان یا زمستان؟!... فرقی نمی 
کند، مهم این است که سال 1402 فرا رسیده و 
مدیران استان هم در حال و هوایی خوب، برای 
بریدن یک روبان خاص به صف ایستاده اند.محل 
جلسه، جنوبی ترین شهر استان همسایه، گناباد 

است و خبرنگاران هم به یونسی دعوت شده اند.
از دور دست ها می رسد، صدای  تازه،  مسافر 
صلوات فضا را پر می کند و روبان را می برند. 
این همان قطاری است که سال ها پیش وعده 
شده بود، و حاال اولین قطار استان دل دشت را می 
نوردد تا نخستین  مسافرانش را به مرکز خراسان 
جنوبی برساند. قطار وعده ها از راه می رسد. آنها که 
آمده اند، با سالم و صلوات اولین قطار و مسافرانش 
را به آغوِش دیده کشند. باورش سخت است، اما 
باالخره آن چه را گفته بودند، به ثمر نشسته است.

انگار همین دیروز بود که وزیر نیرو گفت؛” استان 
خراسان جنوبی از امروز به بعد باید از برخوردارترین 
بعد  حاال  و  شود”...  قلمداد  کشور  استان های 
از گذشت فقط 4 سال! در ردیف استان های 

برخوردار قرار گرفته ایم. 
برنامه های تعریف شده در“سند سازگاری با کم 
آبی”، نتیجه داده و  با کمتر شدن بیالن منفی 
سفره  های زیرزمینی، مدیریت مصرف در بخش 
آبیاری،  نوین  های  پروژه  توسعه  کشاورزی) 
جایگزینی گونه های کم آب بر، توسعه سطوح 
گلخانه ای و...(، تکمیل مجتمع های آبرسانی 
روستایی و... از یک سو و “ اجرای فازهای اولیه 
پروژه تخصیص آب از دریای عمان  برای استان 
خراسان جنوبی” از دیگر سو، حاال دیگر دغدغه 
کم آبی بزرگترین مشکل منطقه و اصلی ترین 

عامل تخلیه روستاها نیست.
قطار، از راه رسیده تا در ترانزیت کاال در بازارچه 
های مرزی استان که بعد از “تدوین طرح جامع 

برون  همسایگان  توجه  مورد  آنها”  ساماندهی 
مرزی قرار گرفته، سهیم باشد. بنکداران و تجاری 
که از فراسوی مرزهای ایران زمین به این خاک 
پاک پا می گذارند تا از بازارهای این سرزمین بهره 
ببرند و تولید کنندگانی که محصوالت خود را به 
مرزها می رسانند تا با ارسال آنها به” افغانستان، 
پاکستان، عراق و اقلیم کردستان” کیفیت کاالی 
ایرانی را در گوش جهانیان فریاد کنند، همه و همه 
از فرصت حضور قطار بهره می برند.حاال دیگر، 
“خراسان جنوبی سرزمین ناشناخته ها” نیست،از 
جهانی شدن روستای توبافی و ملی شدن شهر 
پارچه مله گرفته تا “تدوین سند توسعه روستایی با 
تأکید بر استفاده حداکثری از پتانسیل ها و ظرفیت 
های موجود”، همچنین “تدوین سند توسعه فرش 
توانمندی های  و  “معرفی ظرفیت ها  و  استان” 
موجود در سند توسعه شهرستانها”، همه و همه 
دست به دست هم داده اند تا “خراسان جنوبی از 

بن بست” خارج شود.و از آن جایی که”توسعه همه 
جانبه، متوازن و پایدار خراسان جنوبي مهمترین 
اولویت مدیریت استان” بود و در همین راستا 
“اشتغال به عنوان اولویت اول در توسعه خراسان 
“مزیت های  گرفته”،  قرار  توجه  مورد  جنوبی 
نسبی استان شناسایی شده و روی آن تمرکز 
حوزه  در  فرآوري  صنایع  توسعه  گشته”،”براي 
صنعت و معدن”گام های زیادی برداشته شده، و ... 
حاال دیگر صدای چرخ تولید از هر گوشه و کنار و 

کوچه و پس کوچه ای شنیده می شود. 
درصدی  جمعیت 41  که  این  مهمتر  همه  از 
روستاییان خراسان جنوبی، به چیزی جز ماندگاری 
در زادگاه خود نمی اندیشند، چرا که دیگر دغدغه 
اشتغال و کم آبی و نبود زیرساخت ها و ... را ندارند.

بیایید کمی خوش بین باشیم! کافی است کمی 
به عقب برگردیم، 15 سال پیش- سال 13۸3 
-که خبر مسرت بخش تفکیک خراسان بزرگ 

را  بعد از مدت ها انتظار، باالخره شنیدیم. اگر 
شرایط موجود را با گذشته ها مقایسه کنیم، نوای 
خوش آهنِگ تغییر را می شنویم، از امکاناتی که 
نداشتیم، توسعه ای که نبود، پروازهایی که مختصر 
بود، ناوگان حمل و نقلی که در غبار فرسودگی 
فرو رفته بود، زیرساخت هایی که وجود نداشت، 
شهرک های صنعتی کم فروغ و واحدهایی که 
با تولید خیلی فاصله داشتند، دانشگاه هایی که 
آمارشان به تعداد انگشتان دست نمی رسید و... 

همه و همه در این مدت رخ داده است.
درست است که در مقایسه با دیگر استان های هم 
تراز، کاستی های مان فراوان است و کم کاری 
نوازی می  به خوبی چشم  های مدیران وقت 
کند، به گونه ای که با توسعه واقعی خیلی فاصله 
داریم و هموز نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید از 
ظرفیت های بالقوه استان مان به نحو شایسته ای 
استفاده کنیم و پتانسیل های موجود را آن طور که 

باید و شاید معرفی نکرده ایم و .... اما ماهی را هر 
وقت از آب بگیریم، تازه است!!بیایید بپذیریم ما با 
توسعه واقعی، فاصله زیادی نداریم، وقتی ظرفیت 
گیاهان دارویی را در اختیار داریم، استان مان در 
تولید زرشک و زعفران و عناب حرف اول را در 
کشور می زند، در تنوع ذخایر معدنی بر خیلی 
از مناطق دنیا ارجعیت داریم، صنایع دستی مان 
حرف ها برای گفتن دارند، جاذبه های گردشگری 
استان آن قدر ها هستند که بتوانند فرصت خوبی 
برای حضور گردشگران داخلی و خارجی باشند، 
از روزهای آفتابی فراوان و وزش بادهای طوالنی 
مدت بهره می بریم، موقعیت جغرافیایی منطقه و 
حضور در مسیر اصلی استان های مختلف و ... از 
همه مهمتر وجود نیروی انسانی مستعد، خالق، 
توانمند و تحصیلکرده که موقعیت ها را به درستی 
می شناسد، از فرصت ها به خوبی استفاده می کند، 
دانش و توانایی اش شهره خاص و عام است و 
...اینها همه می توانند فرصت هایی برای پیشرفت 
باشند، کافی است کمی خوش بین تر باشیم.

حاال که عزم مدیران استان جزم شده تا راه های 
پیشرفت هموارتر گردد، بیایید رفیق راه باشیم ، چرا 
که به گفته آقای استاندار؛ “ خراسان جنوبی و 11 
شهرستان آن همانند قطعات پازل هستند، لذا ما 
زمانی مي توانیم تصویر زیبایي از استان را منتقل 
کنیم که این 11 قطعه در کنار هم قرار بگیرند و 
تصویر زیبایي از ظرفیت ها به کشور معرفي کنند”.و 
این دست در دست هم دادن ها و در کنار هم 
بودن ها؛ یعنی معرفی استان به عنوان منطقه ای 
بکر برای سرمایه گذاری و مکانی ناب برای تأمین 
خواسته های سرمایه گذاران و فضایی امن برای 
دراختیار داشتن تمامی نیازمندی های تولید، یعنی 
غلطیدن استان بر مدار توسعه، یعنی قرارگرفتن 

خراسان جنوبی، در مسیر پیشرفت!!

خراسان جنوبی در مسیر پیشرفت

نت
نتر

س: ای
عک

مهدی آبادی-  بنای های تاریخی بخش بزرگی 
از تاریخ و فرهنگ هر سرزمین است که حفظ و 
نگهداری آن ها حراست از هویت جامعه محسوب 
می شود. حساسیت های عمومی برای محافظت از 
آثار، بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی در سال 
های اخیر برانگیخته شده است؛ به گونه ای که 
حفاظت از میراث فرهنگی بتدریج در حال تبدیل 
شدن به یک مطالبه اجتماعی است. حراست از 
میراث  اما  است،  همگانی  وظیفه  تاریخی  آثار 
فرهنگی به عنوان متولی، نقش موثری در این 
رابطه دارد. تاکنون در حدود 2500 اثر تاریخی در 
بیرجند شناسایی شده که از این تعداد ۸43 مورد در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و اهمیت زیادی در 
بازخوانی تاریخ و فرهنگ و تمدن مردم این مرز و 
بوم داشته است؛ اما بی توجهی در حفظ و حراست 
از آثار، این سرمایه های فرهنگی را با چالش جدی 

مواجه کرده است.  

پاسکاری های پیاپی در باغ زرشکی

ارگ بهارستان بیرجند که با نام باغ زرشکی نیز 
شهرت دارد از آثار ارزشمند تاریخی بیرجند در سال 
13۷۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده  
است. اکنون این بنای باارزش تاریخی از آسیب 
ها در امان نمانده و خرابه ای نیمه ویران از آن 
باقی مانده است.  حسنی از ساکنان خیابان کوشه 
ای درباره این این بنا به خبرنگار آوا می گوید: بی 
توجهی مسئوالن میراث فرهنگی در حفظ و 
مرمت این بنای با ارزش تاریخی موجب شده تا 
روز به روز بر تخریب این بنا افزوده می شود و 
هیچ گونه اقدمی برای مرمت آن از سوی میراث 
فرهنگی و سازمان مالک باغ انجام نمی گیرد. وی 
ادامه می دهد: اکنون این بنا با ارزش تبدیل به 
آغلی برای گوسفندان و انبار ضایعاتی مثل کارتن 
و مصالح ساختمانی شده است. این شهروند با بیان 
اینکه وظیفه میراث فرهنگی جلوگیری از نابودی 
آثار تاریخی است، می افزاید: پاس کاری بین این 
سازمان و بنیاد مستضعفان نابودی این محل را به 
دنبال دارد و باید هرچه سریعتر به این وضع خاتمه 
و به فکر بازسازی ارگ بهارستان باشند. زنگویی از 
دیگر اهالی این منطقه نیز می گوید: عدم توجه 
مسئوالن میراث فرهنگی در حفظ و مرمت این 
بنای با ارزش تاریخی، باعث تخریب روز به روز 
این بنا می شود و اقدام موثری نیز برای مرمت از 
سوی مالک باغ نیز انجام نگرفته است.  به گفته 
وی قدر و جایگاه این اثر تاریخی مورد توجه قرار 
نگرفته و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

متولی اصلی این بنا تاریخی است. 

داستان ادامه دار خانه مهرور

 خانه مهرور نیز که در کنار روزنامه آواست ،   در 

فهرست میراث فرهنگی ثبت شده اما  این خانه 
در گذشت زمان به فراموشی سپرده شده و بخش 
زیادی از آن تخریب شده است. جعفری از اهالی 
خیابان شهدا در این باره می گوید: بناهای تاریخی 
نشانه ارزشمند مفاخر ایرانی  محسوب می شوند 
ولی امروزه با بی توجهی مسئوالن شاهد ویرانی 
بسیاری از این بناها  هستیم. وی ادامه می دهد: این 
تخریب ها مدیران را میراث را از خواب غفلت بیدار 
نمی کند تا چاره ای برای این بناهایی که دست 
روی آن گذاشته اند و آنها را در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسانده اند، انجام دهند. جعفری به ترکیدگی 
لوله و نشست آب  این خانه در سال های گذشته 
اشاره و می افزاید: حتی این اتفاق باعث نشده که 
نگاه به این خانه تغییر کند و این بنا که دیگر به 
شدت تخریب شده ، از بالتکلیفی خارج شود. پاس 
کاری بین متولیان این خانه و اداره میراث فرهنگی 
از نکات دیگر صحبت های جعفری بود. به نظر 
وی هردو اینها، همدیگر را مقصر جلوه می دهند 
و تنها موضوعی که فراموش شده، این بنا است 
که به نظر دیگر حتی ارزشی برای آن نمانده و 
اگر کاری برای آن نشود بستری برای مشکالت 
در آینده خواهد بود که هم اکنون نیز شاهد برخی 
از آنها هستیم. حسنی شهروند دیگری نیز با اشاره 
به اختالف مالکان با میراث فرهنگی به خبرنگار 
آوا می گوید: این بنا دیگر به مخروبه تبدیل شده 
و با این شرایط تخریب بهترین راه حل برای این 

خانه می باشد. حسنی ادامه می دهد: چند وقت 
پیش افرادی را دیدم که از دیوار کنار این خانه 
باال رفته و از این مکان چوب برداشتند که بعد 
که خودم به آنجا رفتم، درهای چوبی این خانه 
را مشاهده کردم که از جای خود کنده شده اند. 
وی با طرح این سوال که با اختالف مالکان و 
میراث فرهنگی آیا باید شاهد نابودی بنا های 
تاریخی باشیم، می افزاید: سازمان میراث فرهنگی، 
متولی حفظ آثار باستانی و با ارزش تاریخی است 
و باید از ضمانت اجراهای مناسبی برای برخورد با 
مالکانی باشد که توجهی به امکان تاریخی نمی 
کنند و در صورت لزوم خودشان برای بازسازی آنها 

اقدام کنند و یا حداقل نگذارند مشکل ساز شود.

مرمت باغ  امیرآباد تمام نشد؟؟

شکوه  با  و  زیبا  باغ های  ازجمله  امیرآباد  باغ 
خراسان جنوبی که در روستایی به همین نام واقع 
شده است. امیرآبادی زاده از اهالی این منطقه 
درباره وضع این باغ می گوید: مرمت این باغ 
در دهه ۸0 شروع شد که سال ۹1 متوقف و 
اکنون نیز دوباره از سر گرفته شده است. وی به 
بازدید استاندار از مکان اشاره و عنوان می کند: 

این مکان اگر همیشه درگیر مرمت و بازسازی 
نباشد، محل خوبی برای شهروندان خواهد بود 
و این سوال از مسئوالن میراث فرهنگی همیشه 
باغ چه  این  در ذهنم مطرح است که مرمت 
زمانی به اتمام می رسد؟ وی این باغ را متعلق به 
زمان قاجاریه می داند که از سال ۷۶ در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است. امارت کاله فرنگی 
در فرمانداری نیز از انتقادات این معلم می باشد. 
امیرآبادی زاده عنوان می کند: وجود این محل 
در مکان دولتی باعث بازدید کم شهروندان و 
پاسخگو نبودن متولی آثار تاریخی خواهد شد و 
بهتر است فرمانداری به جای دیگر منتقل و از 

فضای این محوطه برای بازدید شهروندان فراهم 
شود. وی اضافه می کند: این امارت به دلیل 
کاربری اداری در دسترس عموم نبوده و ظرفیت 
های گردشگری با فعال شدن، عالوه بر حفظ 
میراث فرهنگی، به منبع ارزشمند درآمدزایی و 

اشتغالزایی تبدیل می شود.

آثار باستانی را به راحتی 
تخریب  نکنید

یک فعال آثار باستانی به خبرنگار آوا می گوید: در 
گذشته نیز اماکن تاریخی تخریب شده که نمونه 
ی آن به اولین گاراژ مسافرتی بیرجند روبه روی 
سینما قدس است که در حال حاضر به پارکینگ 
خودروها تبدیل شده است. حسنی ادامه داد: این 
مکان جز اولین ها بوده و نباید اجازه تخریب آن 
داده می شد و با حفظ آن موزه ای برای معرفی 

فرهنگ شهرمان استفاده  می کردیم. 
وی اضافه می کند:  خانه ای در مجاورت سینما 
بهمن وجود داشت که آن نیز چند سال پیش 
تخریب شده است. این فعال فرهنگی با بیان 
اینکه میراث فرهنگی نباید به راحتی مکان های 
تاریخی و با ارزشمند را تخریب کند و حفظ آن 
ها را از وظایف مهم سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری دانست.

گنجینه ملی آب استان در
 ارگ بهارستان

شریعتی منش معاون میراث  فرهنگی اداره کل 
میراث  فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی با بیان اینکه ارگ بهارستان در 
اختیار بنیاد مستضعفان بوده، می گوید: هیچ گونه 
اقدامی برای نوسازی و بهسازی این مجموعه 
انجام نگرفته و میراث فرهنگی در حد اعتبارش 
برای بازسازی این ارگ تاریخی اقدام کرده است. 
شریعتی منش به خریدن ارگ بهارستان توسط 

اداره آب منطقه ای اشاره و می افزاید: شرکت آب 
منطقه ای، گنجیه ملی آب استان را در این مکان 
راه اندازی خواهد کرد و میراث فرهنگی نیز در امر 
بهسازی ارگ بهارستان مشارکت خواهد کرد. به 
گفته وی مالک خانه مهرور اقدامی برای بهسازی 
انجام نداده و اگر اعتباری برای میراث اختصاص 
یابد،  در حد رفع خطر بدون نیاز به مالک مرمت 
این خانه تاریخی را انجام دهد و هیچگونه منع 

قانونی در این زمینه وجود ندارد. 
شریعتی منش درباره مجموعه کال فرنگی نیز 
عنوان می کند: استانداری باید در زمینه واگذاری 
این مکان نظر بدهد اما این اداره مرمت این مکان 
تاریخی را امسال انجام خواهد داد. وی تصریح 
کرد: باغ امیرآباد منتظر تحقق اعتبارات ملی است 
و تا زمانی که این اعتبارات دریافت نشود اقدام 
اساسی برای این باغ انجام نخواهد گرفت اما در 

عین حال موارد اضطراری را انجام دادیم. 

می توانیم از مالکان بی توجه 
شکایت کنیم

شهر  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر  نصرآبادی 
تاریخی بیرجند نیز با بیان اینکه سازمان میراث 
فرهنگی با مالکان اماکن تاریخی برای بازسازی 
مشارکت می کند، می گوید:  برخی از مالکان برای 
بازسازی با این سازمان مشارکت داشته اند و برخی 
دیگر هیچ گونه استقبالی از این طرح نداشته اند. 
علیرضا نصرآبادی با اشاره به خانه مهرور می افزاید: 
مالکان این خانه بیمه خسارت دریافت کرده اند اما 
اقدامی برای بهسازی خانه انجام ندادند و این اداره 
نیز توانایی اجبار بر مالکان را برای بهسازی ندارد. 
مسافری مسوول حقوقی اداره میراث فرهنگی و 
گردشگری با بیان اینکه هرگونه تغییر و بهسازی 
اماکن تاریخی با مجوز میراث فرهنگی انجام می 
شود، گفت: اگر قصور و کوتاهی مالک در حفظ و 
نگهداری بنا تاریخی مسجل شده باشد این اداره 

می تواند از مالک شکایت کند.

سقوط آجر به آجر بنای تاریخی در پاسکاری ادارات

نت
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 : ای
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پیشکسوت ورزش بیرجند، استاد اخالق 

“محمد شبانی” به دیار باقی شتافت

بزرگداشت  مراسم  برگزاری  از  صباحی  چند  هنوز 
پیشکسوت المپیکی و کشوری مرحوم نجم الدین 
فارابی و مرحوم حسن لطفی نمی گذرد که جلسات 
می  شرکت  شبانی  شادروان  حضور  با  بزرگداشت 
کردیم که باز چرخ فلک به گردش درآمد و یار عزیز 
و مهربان اسوه اخالق، ایثار، گذشت و عاشق خدمت 
صادقانه و افتخاری برای جامعه ورزشی را از ما جدا 
کرد. محمد شبانی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش 
متولد 1320 مربی اخالق و زحمت کش نسل قبل و 
بعد انقالب همراه و همگام پهلوان محمد آقا مهرور 
در امور اجرایی و فعالیت های ورزشی بود. مرحوم 
محمدآقا همیشه به عنوان رفیق برای رقیبانش بود 
و زندگی و وقتش را در زمین های خاکی خصوصا 
زمین خاکی مرحوم آرگینی و میادین ورزشی گذراند. 
سعی داشت اصال نامش مطرح نشود؛ اولین زمین 
)استادیوم  جنوبی  خراسان  حال  و  بیرجند  چمن 
و  شهرستانها  سایر  چمن  های  زمین  و  آزادی( 
دانشگاهها با نظارت و همکاری او بستر سازی و 
به بهره برداری رسید. فعالیتش در ساماندهی ورزشی 
و میادین ورزشی کویر تایر ، دانشگاههای پیام نور، 
توان کتمان کرد. سعی می  نمی  را  پزشکی  آزاد، 
کرد تن به مصاحبه با مطبوعات ندهد. در جلسات 
پیشکسوتان با درخواست زیادی حضور می یافت. 
تا آخرین لحظات عمرش دست از فعالیت ورزشی و 
بودن کنار ورزشکاران برنداشت. در دیدار با مدیران 
کل ، هیچوقت مطلبی از خودش بیان نکرد. همیشه 
سایرین را مطرح و به آنها بها می داد. از سال 1350 
که به عنوان بازیکن بسکتبال در خدمتش بودم چه 
به عنوان سرپرست و همراه و مربی سایر تیم ها الگو 

سرمشق سایرین بود.
 ، کردم  دعوت  محمدآقا  از  که  ای  جلسه  آخرین 
مراسم یادبود پهلوان و استاد نجم الدین فارابی در 
مهمانسرای جهانگردی بود که توسط خانواده روغنی 
و فارابی برگزار شد. محمدآقا باب شوخی را باز کرد 
و در موقع خداحافظی گفتم محمدآقا چهارشنبه شب 
جلسه دورهمی پیشکسوتان فراموش نشود. و عصر 
چهارشنبه 3 مرداد بعد از تشییع همان مراسم در 
هتل سپهر را به یاد و نامش تبدیل و برگزار کردیم. 
نوای غم انگیز استاد اسماعیل نوروزپور هم داغ نبود 
جلسه  در  خصوصا  کرد.  تازه  دلها  در  را  محمدآقا 
ای با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از 
پیشکسوتان و روسای هیئت های ورزشی استان ، 
پهلوان محمدآقا مهرور از مشهد مقدس با تماس 
وصف  در  مطالبی  تسلیت،  عرض  ضمن  تلفنی 
شبانی  آقا  محمد  نام  و  یاد   داشت.  بیان  مرحوم 
همیشه در جامعه ورزشی و تاریخ ورزش استان و 

بیرجند ماندگار خواهد بود.
سید حسین اصغری

مسئول کانون پیشکسوتان 
ورزش خراسان جنوبی

اگر قصور مالک در حفظ و نگهداری بنای تاریخی مسجل شده باشد میراث فرهنگی می تواند شکایت کند

لغو اعزام ورزشکاران دو ومیدانی 
استان به دلیل نبود اعتبار

حسینی- روز گذشته پیامی از سمت روابط عمومی 
هیئت دومیدانی استان مبنی بر این که “ تیم های 
استعدادهای  دوومیدانی دختران و پسران منتخب 
برتر استان با تمام شایستگی ها و امید کسب چند 
مدال به مسابقات استعدادهای برتر کشور به دلیل 
نبود اعتبار مالی اعزام نخواهند گردید” منتشر شد 
ورزشکاران  این  بین  در  را  ناامیدی  از  موجی  که 
ایجاد کرد. پیرو این موضوع با چاجی رئیس هیئت 
اعتبار  کرد:  عنوان  وی  کردیم.  گفتگو  دومیدانی 
هیئت برای اعزام کافی نبود به همین دلیل اداره 
کل ورزش و جوانان قول داد در صورت برگزاری 
مسابقات، اعتبار الزم برای اعزام را واریز کند. اما 
تاکنون اعتباری واریز نشده است . این درحالیست 
که مسابقات پسران 3 و 4 شهریور در زاهدان و 
مسابقات دختران ۶ و ۷ شهریور در گلستان برگزار 
می گردد. وی با اشاره به این که نمی توان کسی را 
مقصر دانست ، اضافه کرد: طوالنی شدن روند اداری 
تخصیص اعتبار از سمت اداره کل ورزش و جوانان 
موجب شد هزینه مورد نیاز تامین نشود، البته تغییر 

مدیریت نیز در این روند بی تاثیر نبود.
چاجی با بیان این که احتمال مدال آوری ورزشکاران 
هم در پسران و هم دختران وجود داشت، خاطرنشان 
کرد: یکی از دخترانی که قرار بود اعزام شود چندی 
پیش در مسابقات کشوری آموزش و پرورش مقام 
اول را کسب کرده بود. به گفته وی، حتی با خیران 
ورزشی و اسپانسرها نیز صحبت هایی انجام گرفت 

اما نتوانستیم اعتبار الزم را تامین کنیم.



موفقیت و انرژی

کتاب بخوانیم!

دست از مقایسه خود با دیگران  بردارید

داستان جوجه اردک زشت را به  خاطر بیاورید. یادتان 
هست که قوی کوچک )جوجه اردک زشت( به عنوان 
یک اردک احساس شکست می کرد؛ چرا؟ چون او واقعا 
یک اردک نبود پس چطور می توانست در کالبدی که 
واقعا نیست موفق باشد. خود  کم  بینی طعمه  خودش را 
در دام »تفکر همه یا هیچ« گرفتار می کند. اگر فقط 
بینی باریک تری داشتم، قابل اعتمادتر و خوشحال تر به 
نظر می رسیدم! اگر فقط درآمدم فالن تومان بیشتر بود 
زندگی خوبی داشتم! اگر فقط می توانستم عین  فالنی 
باشم از خودم راضی بودم! اما زندگی واقعی براساس این 
اگرها نمی چرخد؛ بسیاری از چیزهایی که باعث ایجاد 
احساس حقارت در ما می شوند در واقع ساخته  ذهن 
خود ما هستند. شاید با یک بینی باریک تر، زیباتر به نظر 
برسید از مقایسه  خود با دیگران دست بردارید و با تکیه 
بر ظرفیت های خودِ واقعی تان مسیر زندگی را به جاده  

مطمئن تری هدایت کنید.  

گاهی مردان نیاز به سکوت دارند

گاهی سکوت برای مردان الزم است و در این شرایط 
خانم ها نباید این عمل را دلیلی بر بی توجهی همسرشان 
نسبت به خود بدانند. یک روانشناس و مشاور خانواده 
اظهار کرد: بیشتر خانم ها از کم حرفی مردان گله مند 
بوده و ابراز نارضایتی می کنند اما باید در نظر داشت که 
این رفتار تا حدی در میان مردان طبیعی است و نباید 
آن را دلیلی بر اعتنایی و یا بی محبتی مردان نسبت به 
خود دانست. وی تصریح کرد: گاهی خانم ها در زمان 
گفتن حرف هایی به همسر خود گرچه مهم هم باشد 
با سکوت و تردید او در پاسخ دادن مواجه شده و این 
رفتار را بی توجهی نسبت به خود می دانند ولی حقیقت 
این است که بعضی اوقات مردان نیاز  به سکوت دارند.

وی در ادامه افزود: مردان گاهی احتیاج دارند که روی 
مسائل مورد عالقه خود در سکوت تامل کنند زیرا فرآیند 
تفکر درونی در آنها به گونه ای است که تا به نتیجه 
مطلوب دست نیافته اند با اطرافیان و حتی همسر خود 
صحبت نمی کنند. این روانشناس تاکید کرد: خانم ها 
باید اجازه این کار را به همسر خود بدهند که گاهی با 

خود خلوت کرده و به برخی مسائل بیندیشند.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانید با این موضوع به 
راحتی کنار بیایید باید در گام اول تفاوت روانی مرد و زن 
را بپذیرید، مردان دوست ندارند مورد پرسش همسرشان 
قرار بگیرند از این رو منتظر باشید تا زمانی که او به میل 

خودش مطالبی از وقایع بیرون را برای شما بازگو کند.
با ایجاد فضایی سراسر محبت و آرامش، همسرتان را 
به گفتگو ترغیب کرده و از هر گونه سرزنش و تحقیر 
همسر خود بپرهیزید زیرا این کار موجب قطع ارتباط 

کالمی با شما می شود.

اهمیت شستن دست ها
 پس از توالت 

همه ما می دانیم که شستن دست ها نه تنها پس از 
توالت رفتن بلکه هنگام دست زدن به وسیله های 
آلوده و عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا 

می تواند یکی از عوامل بیماری ها باشد . شست و 
شوی دست ها تعداد افرادی که اسهال می گیرند 
بیماری  دهدکاهش  می  کاهش  درصد   31 تا  را 
های سیستم ایمنی ضعیف براثر اسهال 58 درصد 

وکاهش بیماری عمومی به میزان 16 تا 21 درصد

مریم گلی ذهن 
را هوشیار می کند!

مشخص شده بزرگساالن سالم که کپسول های روغن 
مریم گلی را مصرف کرده اند در تست های حافظه بهتر 
عمل کرده اند. محققان 45 نفر را به دو گروه تقسیم 

کردند؛ یک گروه دارو را دریافت کرده، برخی دیگر 
روغن اسانس مریم گلی را در دوزهای مختلف دریافت 
کردند سپس هر شرکت کننده آزمون حافظه را انجام 
داد. حتی کسانی که کوچک ترین مقدار روغن مریم 
گلی را مصرف کرده بودند بهبود حافظه قابل توجهی 

را نشان دادند.

مواد غذایی
 خواب آور را بشناسید

برای اینکه خواب راحت تر و با آرامشی داشته باشید 
غذاهایی بخورید که حاوی مواد غذایی هستند که خواب 
را ترویج می کنند. شامل تریپتوفان، مالتونین و منیزیم.  

بادام سرشار از منیزیم است و افزایش سطح این ماده 
معدنی در بدن می تواند باعث ریلکس شدن عضالت 
و باال رفتن کیفیت خواب در افراد مختلف شود. موز 
استرس را از روان و عضالت دور خواهد کرد و آرامشی 
نسبی را که الزمه داشتن خوابی راحت است، برایتان به 

ارمغان خواهد آورد.

فواید نعناع
 برای پوست

نعناع یک اثر بسیار خوب و آرامش بخش روی پوست 
شما دارد. هنگامی که روی پوست اعمال می شود، 
به آن اجازه می دهد مشکالت و عیب ها را خوب 

و تسکین دهد. باعث می شود پوست شما بعد از 
هر درمان روشن و با طراوت تر به نظر برسد. نعناع 
خاصیت ضد باکتری قوی دارد که به طور موثر از 
آکنه جلوگیری می کند. هم چنین حاوی ویتامین  
 است که ترشح روغن را در افرادی که پوستی چرب

و جوش دارند کنترل می کند

پشن فروت ؛ میوه عشق و شور
 با تمام خواص

میوه پشن فروت سرشار از پتاسیم است، ماده معدنی 
که فشار خون را تنظیم می کند. پتاسیم رگ های خونی 
را شل کرده و جریان خون را زیاد می کند. این ماده 

معدنی فشار قلب را کاهش داده و سالمت کلی قلب 
را بهبود می بخشد. مهمتر از بقیه، تحرکات بین غشای 
سلول ها، اغلب صرفا از طریق کانال های پتاسیمی 
میسر است که این دلیل دیگری برای اهمیت حیاتی 
این ماده معدنی است. پشن فروت افزودنی ایده آل به 
رژیم غذایی بدون دردسر برای سیستم گوارشی است .

اگر غذاهای لبنی مصرف می کنید، سعی کنید ترکیبی از غذاهای مبتنی بر لبنیات استفاده کنید. همان طور که در 
مطالعه  ای پیشنهاد شده است ، ماست )با کمترین شیرینی( و پنیر )در مقادیر کوچک( ممکن است تاثیر متفاوتی 

روی سالمتی بدن نسبت به شیر داشته باشند.
به جای خوردن سه لیوان شیر در روز، از یک ماست در صبحانه یا یک تکه پنیر و بعضی از میوه ها به عنوان 
یک میان وعده نیمروزی استفاده کنید. غذاهای “جامد” لبنی نیز ممکن است بیشتر از شیر مایع به سیر شدن شما 
کمک کنند. اگر غذاهای لبنی نمی خورید، خوردن انواع غذاهای گیاهی حاوی کلسیم برایتان ضروری است. این 
محصوالت شامل کلم برگ سبز، کلم پیچ، شلغم، سویا، نوعی کلم برگ چینی، کلم بروکلی و خمیر سویا تهیه شده 

با کلسیم، لوبیا، بادام هستند. اگر دوست دارید غذاهای کلسیم دار شده )شیر بادام( را انتخاب کنید.

انتخاب کفش مناسب تضمین کننده سالمت قلب دوم )پا( است. از فروشنده بخواهید طول و عرض هر دو پای شما 
را اندازه گیری کند تا کفش مناسب را تضمین کند.کفش ها را به هنگام شب خرید کنید تا پاهایتان در بزرگترین 
حالت خود باشند. یک پا می تواند بزرگ تر از دیگری باشد پس همیشه اندازه کفش را با توجه به پای بزرگ تر 
خود مشخص کنید. کفشی نخرید که مناسب تان نباشند ؛ این می تواند باعث درد و آسیب پایتان شود. به جای 

اهمیت دادن روی شکل کفش. باید فاصله کمی بین نوک بلندترین انگشت پا و انتهای کفش وجود داشته باشد.
سعی کنید کفش را با جوراب متناسب بپوشید. کفش هایی که توری، قالب، نوار و یا یک نوع مکانیسم بندی هستند، 

حمایت بیشتری از قوس پای شما خواهند کرد.

توصیه هایی برای انتخاب کفش مناسبداشتن اسکلت سالم و سالمت استخوان ها 

تشویش ها، ترس ها و نگرانی ها و تمام چیزهایی که موجب 
عصبانیت، آزردگی و خشم در یک رابطه می شوند و نشان از 
وابستگی بیمارگونه شما دارد را روی کاغذ بیاورید. این عمل 
باعث می شود تا چیزهایی که باعث ناراحتی تان می شوند، فشار 
کمتری روی شما بیاورند. همچنین با این کار ذهن تان را رها 
می کنید تا از طریق آن زباله های فکری تان را تخلیه کنید. این 

عمل مانع شکنجه های ذهنی در روابط  تان می شود.
عزت نفس خود را باال ببرید: وابستگی عاطفی همواره با عدم عزت 
نفس ارتباط دارد. در وابستگی های شدید احساسی، فرد خالی از 
عزت نفس باال است. روی نکات مثبت و موفقیت هایتان تمرکز 

کنید. نه گفتن را یاد بگیرید. به خواسته هایتان توجه کنید. سعی 
نکنید خودتان را تغییر دهید. به نظر خودتان اهمیت دهید. در ذهن 
تان تصویر مثبتی از خود داشته باشید. از خودتان مواظبت کنید. 
انجام همه این کارها باعث می شود عزت نفس خود را باال ببرید 

و به تدریج از وابستگی رهایی پیدا کنید.
اوقاتی را به تنهایی خودتان اختصاص دهید: به این مسئله 
فکر کنید که تنهایی نیز می تواند لذت بخش باشد و حتما 
بگذرانید.  دیگری  فرد  با  را  خود  اوقات  تمام  نیست  الزم 
مورد  کارهای  و  کنید  استفاده  فرصت  این  از  می توانید 
عالقه تان را انجام دهید مثل کتاب خواندن، گوش دادن به 

موسیقی، ورزش کردن، یادگیری چیزهای جدید و یا کمک 
در  لحظات کوچکی که  تنها هستید،  اگر  نیازمند.  افراد  به 
تنهایی با خودتان می گذرانید، می توانند لحظات ناب شادی 

بخشی باشند تا از نبودن دیگران به وحشت نیافتید.
سعی نکنید نظر همه را جلب کنید: بدون آنکه سعی کنید 
»نه«  دیگران  به  دهید،  از دست  را  دیگران  توجه  و  عشق 
بگویید و افکارتان را بیان کنید.شما نمی توانید مورد پسند همه 
مردم قرار بگیرید و همه را از خود راضی نگه دارید و این امری 
طبیعی است،پس حق دارید که تصمیم گیری کنید و آنچه را 

می خواهید به وضوح بیان  کنید.

راه های نجات از وابستگی ناسالم را بشناسیم

آیه روز

و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه  دار 
آن نیستید. )سوره حجر/ آیه 22(

سخن روز

هرگاه انسان رنجی عظیم را در خود ایجاد کند و فریاد آن را بشنود، از یأس و ناامیدی درونی نمیرد و جان به در 
ببرد، عظمت یافته است. )فردریک نیچه(
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خانمها  تعجب  حرف   -4 ایران 
 - گنجشک  از  بزرگتر  پرنده   -
مقابل   - خون  انعقاد  ویتامین 
انبار   - پوستي  کاله   -5 سایه 
تقویت   -6 آخر  رمق   - گندم 
بي  و  بدنام  رادیویي-   امواج 
و  رزمي  ورزشي،  حرکات   - آبرو 
نمایشي 7- شب طوالني سال- از 
آثار معروف خواجه عبدا... انصاري 
 -8 آمریکا  جاسوسي  سازمان   -
خورشید گرفتگي - تهمت و افتراء 
- اشاره تأکیدي 9- پدر آذري - 
از شهرهاي فارس-  آسوده شدن 
10- عابد و زاهد - پیش از ورزش 
- جد و پدربزرگ 11-  نام قدیم 
شهر یزد-  پایه ساختمان - سرود 
و نغمه 12-  قریه - باال آمدن آب 
آهار   - سر  پشت  و  عقب  دریا-  
و  شایسته   - سیاه  عقاب    -13
نام  توانایي 14-   و  روز   - الیق 
تبریزي -  ویتنام - شاعر  پیشین 
حصیر 15-  مشهور و سرشناس 

- از شهرهاي اردبیل

محکم   و  پابرجا   -1 عمودي: 
نشین-   دندان  -گل  فیلمساز2   -
صورت اسامي - قادر 3- خالص 
و بی غل و غش - دلیر و نیرومند 
- درود و تحیت 4- تنبل - ساز 
ضربي - از افعال ربطي-  من و 
جنابعالي 5- معبر خون  - نمایش 
آسیاي    - آواز  و  ساز  با  همراه 
نیروی  با  که  آسیابي  کوچک 6- 
چهارپایان می گردد -   پایتخت 
 -7 کشنده  ماده   - آذربایجان 
همشیره   - وحده   متکلم  ضمیر 
نشان   -8 چین  سخن   - گرامي 
تجاري - از تقسیمات کشوري - 

چارپایان 9- شکر و ستایش-  نام 
 - اسکاتلند  پادشاهان  از  نفر  سه 
بیسواد قدیمي 10-  نزد و مقابل-  
آحاد  -مطالعه اجمالي 11-  سالن 
پذیرایي بزرگ  - سنگیني بر روي 
چیزي-  میوه خوب 12-  مشعل 
جوشکاري- ا ز دنیا رفتن - آقاي 
یوشیج  نیما  معروف  اثر  آلماني- 
13-  آدم آهني-  سقف خانه - 
آهوي    -14 محصول  برداشت 
از   - نافرمان  و  ترکي-  سرکش 
آثار معروف احمد شاملو 15-  نام 
در  شدن  پنهان   - اهر  قدیم 

اصطالح نظامي 
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123456789101112131415
مسرنارایماکشک1
رسارسانمترکون2
زتیلاهاهبنارگ3
بیماسیفنقریب4
االکیریسیناک5
ناهادلیلهبار6
کیاپادیواتوج7
برراهبونکشرری8
ناندمدنگکزان9
اانماشیرارید10
نیبیلاهافلجا11
میتیبراهبابر12
نینوتنسبیراری13
تنانرتناسیراو14
نهلیوناباببیش15

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 
خانم  و آقا با روابط عمومی 

باال نیازمند است. 
آدرس: نبش توحید ۴۲ 

ساعت مراجعه :
۹ صبح الی 1۲/۳۰ ظهر

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹155658۲68 - ۰۹1566۹۳515 

نقد و اقساط

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود    ۳۲۳۴۲۳15
ساعت تماس: 1۲ ظهر تا ۴ عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 1۰ سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  ۰۹۳5۳۹6۲۹۷۴

Cinemaferdosi_ :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
1۴:۳۰18:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
۲1:۴516:15۲۰شروع سانس

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

برگ سبز خودروی پژو ۴۰5 به شماره 
پالک 5۷5 س ۲۴ ایران ۲۴ به نام ایران 

ایرانی با شماره ملی 186۰۲۹5861 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند نفر کارگر ثابت با قدرت بدنی 
باال با حقوق عالی برای بارگیری و 

تخلیه نیازمندیم.  ۰۹15۷55۳۷۴8
یک شرکت پخش مواد غذایی به چند 

نفر ویزیتور در شهر بیرجند
 نیازمند است.    ۰۹۰1۴۷۰6۳65

به یک کارگر جهت انجام امور کشاورزی 
و دامداری مسلط به چرای گوسفندان 

نیازمندیم. ۰۹1556۰۰۹۳1
  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   
  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915
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خبر ويژه

نماینده ولی فقیه دردیداری که بافرماندار و مدیران 
به مناسبت آغاز هفته دولت داشت  شهرستان 
بیان کرد: شهیدان رجایی و باهنر اسوه خدمت 
رسانی به مردم و تعهد انقالبی هستند. به گزارش 
مسئوالن  گفت:  عبادی  االسالم  مهر،حجت 
این  از  الگو گرفتن  با  باید  اجرایی  دستگاه های 
شهیدان در خدمت و مدیریت امور به گونه ای 

عمل کنند که در دنیا و آخرت روسفید باشند. 
 ۹۵ گفت:  دیدار  این  در  هم  بیرجند  فرماندار 
پروژه با اعتبار ۷۶ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان 
در این شهرستان همزمان با هفته دولت افتتاح 
ناصری  می شود.  آغاز  آنها  اجرایی  عملیات  یا 
افزود: از مجموع اعتبار این پروژه ها، ۷۳ میلیارد 
و ۵۰۷ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و 
۲ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان از محل سرمایه 

می شود.  تامین  خصوصی  بخش  گذاری های 
وی بیان کرد: از مجموع پروژه های شهرستان 
بیرجند، ۹۱ پروژه با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۹۹۷ 
میلیون تومان افتتاح می شود که ۴۵ پروژه در 
بهره   به  روستاها  در  پروژه   ۴۶ و  شهر  سطح 
بیشترین  گفت:  رسید.ناصری  خواهد  برداری 
و  میلیارد  هزینه کرد ۶  و  مورد  با ۲۷  پروژه ها 
توزیع  شرکت  به  مربوط  تومان  میلیون   ۶۷۵
نیروی برق شهرستان است.وی بیان کرد: هفته 
دولت امسال ۱۲ روستای شهرستان بیرجند با 
هزینه کرد چهار میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان از 
نعمت گاز بهره  مند می شوند و پنج طرح آب 
پنج  پنج طرح شهرداری،  و فاضالب شهری، 
طرح راهسازی از دیگر پروژه های شاخص این 

شهرستان در هفته دولت است. 

جای خالی پوشاک اسالمی
نماینده ولی فقیه در استان پیش از ظهر شنبه در دیدار 
جداگانه با اعضای بسیج اصناف استان که در آستانه 
سالروز تأسیس بسیج اصناف برگزار شد،با انتقاد از 
نبود پوشاک متناسب با اسالم و ایران، گفت: هم 
اکنون بخش زیادی از پوشاک از خارج وارد می شود 
و متاسفانه نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد. 
طول  در  کرد:  اظهار  عبادی  االسالم   حجت 
جامعه  اقشار  ترین  متمدن  از  اصناف  تاریخ 
نسبت به دین بودند. عبادی با بیان اینکه هر 
جا می رویم پیدا کردن پوششی که متناسب با 
اسالم و ایران باشد ممکن نیست، عنوان کرد: 
مورد مصرف مردم  پارچه که  می گویند فالن 
است در چهل سال تولید نشده اما می بینیم که 
همان پارچه با بهترین کیفیت در داخل تولید اما 

با آرم خارجی به فروش می رسد. وی با انتقاد 
از اینکه امروزه عناصر بیگانه منافع را می برند 
به  مسلمانان  بازار  منافع  آن  در  که  طرحی  و 
به  ندارد، خطاب  باشد، وجود  دست مسلمانان 
بازاریان گفت: برای ۵۰ سال آینده باید برنامه 
و طرح داشته باشید، دنیای آینده مال شما است.

جذب و سازمان دهی بیش از 
شش هزار بسیجی

سازمان  و  جذب  از  نیز  اصناف  بسیج  مسئول 
دهی بیش از شش هزار بسیجی در عرصه های 
مختلف خبر داد و گفت: در حال حاضر شش گروه 
ایجاد  هستند.حیدری،  فعال  استان  در  جهادی 
تعامل سازنده و موثر با سازمان های مربوطه برای 
با تهاجم فرهنگی  تسهیل مشکالت و مبارزه 

قریب به ۱۳۷ اتحادیه و ۳۱ هزار واحد صنفی، 
آموزش فقه بازار به ۵۰۰ نفر، ترویج فرهنگ نماز، 
امر به معروف و نهی از منکر، اجرای طرح یک 
کاسب یک دانش آموز، تأمین جهیزیه و انعقاد 
تفاهم نامه با کمیته امداد و مراکزهای حمایتی 
و خیریه برای فروش تولیدات آن ها در بازار و 
فعالیت ۱۰ هیئت اندیشه ورز را از دیگر اقدامات 

انجام شده اعالم کرد.

ورزشی

حوادث

اخبار کوتاه

۹۰۰میلیون تومان برای بازآفرینی محور تاریخی بهارستان تا چهاردرخت

صدا وسیما - ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازآفرینی محور تاریخی بهارستان تا چهاردرخت در بافت تاریخی بیرجند اختصاص یافت. رئیس اداره میراث 
فرهنگی شهرستان بیرجند گفت: با این اعتبار محور تاریخی بهارستان تا چهاردرخت سنگ فرش و زیبا سازی می شود.فوالدی افزود: در این طرح عالوه بر 
اینکه شبکه هوایی برق موجود جمع آوری شده، شبکه انتقال برق به صورت زیرزمینی اجرا خواهد شد و همچنین شبکه روشنایی معابرنیز زیباسازی خواهد شد.

مسئوالن به گونه ای عمل کنند که در دنیا وآخرت رو سفید باشند

*استاندار در پی کسب موفقیت های صدا و سیمای 
استان در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز 

استانها، پیام تبریک داد. 
* پانزدهمین دوره  جشنواره الگو های برتر تدریس 

درس شیمی کشور در بیرجند آغاز به کار کرد. 
* یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان به صندوق های 

خرد زنان عشایر تازه تأسیس اختصاص یافت.
* تیم هندبال زغال سنگ طبس در چارچوب هفته 
باشگاه های کشور مقابل  برتر هندبال  دوم لیگ 
میهمان خود تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون، 

۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد. 
* واژگونی سواری ساینا در جاده طبس - بشرویه 

یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

خراسان جنوبی آخرین  استان از نظر 
تعداد کارت های بانکی است

کاری- بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی که روز 
گذشته اعالم شد: شمار کارت های بانکی در تیر به 
بیش از ۳۴۱ میلیون رسید که حدود ۹۲ میلیون و 
۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون 
و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استانها بوده است.
البته توزیع جغرافیایی این کارتها نشان می دهد 
بیشترین تعداد کارتهای کشور در استان تهران و 
کمترین آن در مناطق آزاد کشور صادر شده است 
بانکی  کارتهای  استانی  بندی  تقسیم  در  البته  و 
خراسان جنوبی با تعداد یک میلیون و ۱۵۷ هزار و 
۹۱۷  آخرین استان از نظر تعداد می باشد.  همچنین 
در این استان ۲۴۶ خودپرداز فعال است که نسبت 
به کل کشور کمترین تعداد را شامل می شود و 
البته تعداد کارتهای صادر شده با تعداد پایانه های 
عابر بانک و فروشگاهی نیز رابطه مستقیم داشته 
و هرچه تعداد این پایانه ها در استانی باالتر است 
تعداد کارتهای بانکی صادر شده نیز باالتر است.
صادر  بانکی  کارت  هر ۶۵۰۰  نسبت  به  اکنون 
شده یک عابر بانک در کشور فعال است و این 
نسبت برای هر ۸۵ کارت یک پایانه فروشگاهی 
البته  بانکی است،  پایانه  و هر ۳۱۶۴ کارت یک 
در  را  بدترین وضع  استانهای کشور  تمامی  بین 
مورد نسبت عابر بانکها نسبت به کارتهای صادر 
شده مربوط به استان تهران است که به ازای هر 
۷۹۶۶ کارت تنها یک عابر بانک در این استان 
وجود دارد. آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی 
و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور حاکی 
از این است که بیشترین گردش مالی تیر ۱۳۹۸ 
است. بوده  صادرات  و  ملی  ملت،  بانک های  در 

اعتباری  موسسه  ایران،  صادرات  توسعه  بانک 
توسعه، بانک صنعت و معدن و خاورمیانه در قعر 
پرداخت  در شبکه  مالی  دارندگان گردش  جدول 
قرار دارند. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 
 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران:

 صنعت سفید استان برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است
محمودآبادی- صنعت گردشگری که با عنوان 
صنعت سفید و بدون دود از آن یاد می شود در 
که  دارد  فراوانی  های  قابلیت  جنوبی  خراسان 
به آن جذب  را  توان سرمایه گذار خارجی  می 
سازمان  خارجی  سرمایه گذاری  مدیرکل  کرد. 
فنی  و  اقتصادی   و کمک های  سرمایه گذاری 
ایران صبح شنبه در نشست تخصصی سرمایه 
گذاری خارجی که در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار 
شد، تکیه به برخی صنعت ها به خصوص صنعت 

گردشگری را مورد تاکید قرار داد.
جمالی با بیان اینکه گردشگری یکی از حوزه های 
بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی است 
گفت: این صنعت که از آن به عنوان صنعت سفید 
می تواند  می شود  یاد  دود  بدون  کارخانه های  و 
برای سرمایه گذاران جذاب باشد. وی قابلیت های 
گردشگری استان را یادآور شد و افزود: خراسان 
از استان هایی است که بسترهای  جنوبی یکی 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  برای  مناسبی  بسیار 

در حوزه گردشگری دارد. جمالی افزود : در زمینه 
پیش شرط های جذب سرمایه گذاری خارجی باید 
به بستر سازی های حقوقی و تسهیل گری، وجود 
امنیت، ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، برند سازی 
و تبلیغات اشاره کرد که در خراسان جنوبی در زمینه 

برندسازی و تبلیغات کم کاری شده است.
وی رتبه ی خراسان جنوبی در حوزه سرمایه گذاری 
خارجی در بخش گردشگری را مناسب توصیف 
کرد و گفت : گرچه سال های اخیر در استان تعداد 

سرمایه گذاران محدود بود اما بعد از سال ۹۵ با 
تالش مسئوالن استان پذیرش سرمایه گذار خارجی 
در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی افزایش 
یافته است.مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
یکی دیگر از تمهیداتی که در حوزه سرمایه گذاری 
خارجی انجام شده است را توجه بیشتر به امکانات 
محلی و مزیت های نسبی استان ها عنوان کرد.

جمالی اضافه کرد: در این خصوص نشست های 

در  خارجی  سرمایه گذاری  حوزه  در  تخصصی 
استان با هدف فرهنگ سازی و آموزش مناسب 
سطوح مختلف همکاران برگزار می شود تا بتوانند 
پذیرای سرمایه گذار باشند. وی گام نخست ایجاد 
فرهنگ سرمایه گذاری، را حمایت، تشویق و ایجاد 
بخشی  آگاهی  و  سرمایه گذار  برای  تسهیالت 
برای جامعه هدف داست.افزایش سرمایه گذاری 
خارجی مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  میزان  گفت: 
مصوب در کشور در چهار ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با وجود همه تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی ۵۵ درصد افزایش داشته است.

جذب  میزان  گذشته  سال  افزود:  جمالی  احمد 
میلیارد  چهار  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری 
رویکردهای  از  یکی  وی  است.  بوده  دالر 
جذب  را  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  مهم 
سرمایه گذاری در بخش های خدماتی دانست و 

گفت: تمرکز ما در جذب سرمایه گذاری خارجی 
از حالت ملی به سطح استان ها سوق داده شده 
است.وی ادامه داد: از این طریق جذب سرمایه گذار 
قرار  توجه  مورد  نیز  محلی  صورت  به  خارجی 
از  تغییر  جمله  از  اساسی  تغییر  لذا ۲  می گیرد 
بخش تولید به خدماتی و از سطح ملی به محلی 
یا استانی در کشور ایجاد شده است. وی با بیان 
اینکه یک بُعد سرمایه گذاری خارجی ارزآوری و 
ایجاد اشتغال است، گفت: وقتی سرمایه خارجی در 
موضوعی وارد کشور می شود در عرصه داخلی در 
همان زمینه شاهد رقابت می شویم که این موضوع 
به افزایش کیفیت کاال منجر می شود.مدیرکل 
و  سازمان سرمایه گذاری  خارجی  سرمایه گذاری 
کمک های فنی ایران با اشاره به اینکه در مورد 
بر  تنها  خراسان جنوبی  استراتژیک  محصوالت 
تولید تکیه کرده و از توزیع مناسب غفلت کرده ایم، 
گفت: سرمایه گذاری خارجی می تواند حلقه مفقوده 

تولیدات استان را تکمیل کند.

یرنا
س : ا

عک

افزوده شدن بیش از پنج هزار 
مترمربع به فضای آموزشی

 تا پایان هفته دولت

صدا وسیما- ۵ هزار و ۱۹۴مترمربع تا پایان هفته دولت 
به فضای آموزشی استان اضافه می شود.  مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: در این 
هفته ۵۴ کالس درس در قالب ۱۵مدرسه با زیربنای 
۴هزار و ۵۳۹مترمربع، ۶سالن چند منظوره و نمازخانه 
با متراز ۶۵۵مترمربع به بهره برداری می رسد که با 
بهره برداری از آن هزار و ۶۲۰دانش آموز از مزایای 
فضای آموزشی استاندارد برخوردار می شوند.بیکی 
افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع ۹میلیارد 
و ۷۱۰ میلیون تومان هزینه شده است که ۲میلیارد 
و ۶۴۷میلیون تومان آن را خیران پرداخت کردند.

۳۲ پروژه گازرسانی در شهرستان 
درمیان به بهره برداری رسید  

غالمی - همزمان با نخستین روز از هفته دولت 
۳۲ پروژه گازرسانی با حضور استاندار در شهرستان 
درمیان به بهره برداری رسید. هاشمی در مراسم 
افتتاح پروژه های گازرسانی شهرستان درمیان اظهار 
در  به ۱۵ روستا  اجرایی گازرسانی  کرد: عملیات 
شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد. مدیرعامل 
شامل ۱۴۹  پروژه  این  گفت:  استان  گاز  شرکت 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، ۳ ایستگاه تقلیل فشار 
و ۱۲۷۰ علمک است که بیش از ۱۲۱ میلیارد ریال 
از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران برای اجرای 
این پروژه سرمایه گذاری شده است. وی افزود: با 
بهره برداری از این پروژه یک هزار و ۴۱۱ خانوار 
ساکن در ۱۵ روستای این شهرستان از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند می شوند. هاشمی به بهره برداری از 
پروژه گازرسانی به ۱۲ واحد صنعتی و تولیدی این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: این پروژه ها مشتمل بر 
اجرای ۲۶ کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع، نصب 
یک ایستگاه اندازه گیری و نصب ۱۱ علمک است.
مدیرعامل شرکت گاز افزود: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار 
از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران برای اجرای 
آغاز عملیات  از  است.وی  پروژه هزینه شده  این 
گازرسانی به ۵ روستای این شهرستان خبر داد گفت: 
۳۱ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا و ۱۷۰ علمک 
نصب می شود.هاشمی اعتبار مورد نیاز گازرسانی به ۵ 
روستای این شهرستان را ۲۲ میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت: ۱۸۴ خانوار ساکن در این روستاها از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند می شوند.

برخورد اتوبوس با کامیون یک کشته
 و 6 مجروح بر جای گذاشت

ایسنا-رئیس پلیس راه گفت: ساعت ۲ و ۲۰ دقیقه 
بامداد روزگذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در کیلومتر ۱۵۰ محور 
طبس- یزد بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان 
پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ 
رضایی بیان کرد: مأموران با حضور در محل حادثه 
مشاهده کردند اتوبوس حامل کاروان زیارتی امام 
رضا)ع( حامل ۴۴ مسافر که از مشهد مقدس عازم 
یزد بوده است؛ در کیلومتر ۱۵۰ محور طبس- یزد 
با عقب یک کامیون برخورد کرده است که در این 
حادثه راننده اتوبوس در دم جان باخته است و شش 
نفر از مسافران اتوبوس مجروح و به بیمارستان اعزام 
شدند. وی با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه علت 
حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی از جانب راننده اتوبوس اعالم کرده اند، افزود: 
حال پنج نفر از مصدومان حادثه رضایت بخش اعالم 
شده است و یکی از مصدومان که دچار قطع شدگی 

پا شده در حال طی کردن مراحل درمان است.

۶۴ واحد مسکونی و سرویس بهداشتی در قالب 
طرح توانمندسازی روستاهای جالران، ذکری و 
گل نی شهرستان درمیان با حضور استاندار به بهره 
برداری رسید. به گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی روز شنبه در آیین بهره برداری از 
این واحدها که در نخستین روز هفته دولت انجام 
شد گفت: با توجه به وضعیت نابسامان مسکن 
معیشتی، بهداشت حاکم بر این سه روستاها نیازمند 
کمک ویژه ای بود که با پیگیری فرماندار ساخت 

واحدهای مسکونی به نتیجه رسید. 
آسمانی مقدم افزود: از آنجایی که مردم این روستاها 
در پرداخت تسهیالت مشکل داشتند جلسه ای با 
مسئوالن استانی گرفتیم تا این سه روستا از محل 
کمک های بالعوض از مسکن مناسب بهره مند 

شوند. وی با اشاره به همکاری چندین دستگاه 
اجرایی در روند ساخت این واحدهای مسکونی بیان 
کرد: با تالش و همیاری ۶۴ واحد مسکونی در سه 
روستا ساخته شد که ۲۱ واحد در جالران، ۳۰ واحد 
در ذکری و ۱۳ واحد در گل نی بوده است. آسمانی 
مقدم گفت: برای مجموع این واحدها یک میلیارد و 
۹۳۸ میلیون تومان از محل کمک های بالعوض 
هزینه شده است.وی ادامه داد: در این پروژه ها 
سهم کمیته امداد ۵۵ واحد بوده که برای هر واحد 
۱۹ میلیون تومان کمک بالعوض از حساب ۱۰۰ 
امام)ره( پرداخت شده است. مدیرکل بنیاد مسکن 
اظهار کرد: ۹ واحد نیز با مشارکت بهزیستی ساخته 
شده است که ۱۰ میلیون تومان از این محل هر 

واحد کمک بالعوض داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( هم با بیان 
اینکه ۵۵ خانوار این سه روستا  تحت حمایت امداد 
هستند افزود: مشارکت امداد در ساخت واحدهای 
ضروری  لوازم  و  بهداشتی  سرویس  مسکونی، 
زندگی یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان بوده است. 
سلم آبادی با اشاره به منابع این نهاد در حوزه اشتغال 
بومی سازی  براساس  دارد  وجود  آمادگی  گفت: 
از منابع کم بهره به مردم کمک شود تا شغل 

مشخص داشته و شاهد پایداری جمعیت باشیم.
معتمدیان همچنین در جمع مردم روستای ذکری 
درمیان با بیان اینکه دامداری از پتانسیل ها و 
کرد:   اظهار  است  درمیان  منطقه  اولویت های 
عمرانی  معاونت  همکاری  با  داریم  آمادگی 
در بحث تامین دام ارزان قیمت، تسهیالت با 

شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.استاندار 
همچنین در بدو ورود به شهر قهستان شهرستان 
درمیان با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ 
شهیدان ادای احترام کرد. معتمدیان به همراه 

مسئوالن  از  و جمعی  استاندار  عمرانی  معاون 
استانی و شهرستان درمیان با حضور در گلزار 
شهدای شهر قهستان با اهدای شاخه گل و ذکر 

فاتحه با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

۶۴ واحد مسکونی در درمیان به بهره برداری رسید
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س :
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پروژه   ، دولت  هفته  با  همزمان  خبر-  گروه 
های متعددی در استان بهره برداری و کلگ 
 ۱۱ اینکه  بیان  با  نهبندان  شد.فرماندار  زنی 
هزار و ۳۲۰ خانوار با جمعیت ۴۱ هزار نفر به 
طور مستقیم از مزایای افتتاح طرح های هفته 
مند  بهره  نهبندان  مرزی  در شهرستان  دولت 
می شوند گفت: ۱۵۵ طرح عمرانی و خدماتی 

در هفته دولت امسال که از دوم شهریور آغاز 
شد، با اعتبار ۲۹ میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومان 
در این شهرستان افتتاح می شود. بیکی افزود: 
با افتتاح این طرح ها برای ۵۱ نفر شغل ایجاد 
گفت:  نهبندان  فرماندار  می شود.  تثبیت  یا 
عمرانی  طرح   ۱۳ اجرایی  عملیات  همچنین 
و خدماتی با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۶۴۰ میلیون 

شد. خواهد  آغاز  شهرستان  این  در  تومان 
فرماندار بشرویه نیز با بیان اینکه طی هفته دولت 
۱۰۱ پروژه افتتاح و شش پروژه در این شهرستان 
کلنگ زنی خواهد شد، گفت: هزینه کرد این 
پروژه ها ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده 
است. شفیعی بیان کرد: بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان 
دولتی  اعتبارات  محل  از  پروژه ها  اعتبارات  از 

تأمین شده و همچنین پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
است.  خصوصی  بخش  تسهیالت  نیز  تومان 
فرماندار سربیشه نیز گفت: در افتتاحیه های  هفته 
دولت، ۱۷طرح با اعتبار ۴میلیارد و ۳۹۵ میلیون 
تومان معادل ۹۰ درصد کل اعتبارات در حوزه 
زنی می شوند  کلنگ  و  برداری  بهره  اقتصادی 
که  ۳۰۵ فرصت شغلی ایجاد می کند.مدیرکل 

بهزیستی استان هم گفت: همزمان با هفته دولت، 
چند پروژه و مسکن دو معلولیتی در هفته دولت با 
اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال افتتاح 
می شود.  همچنین به مناسبت هفته دولت، مراسم 
کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستاهای استند و 
سه فرسخ با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین 

شهرستان صورت گرفت.

روزهای پربار هفته ی دولت

می
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س : 
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اهدای 5  ویلچر از طریق فروش درب بطری های پالستیکی 
کاری- چهارشنبه شب گذشته طی مراسم ۵ ویلچر 
برای مدد جویان موسسه توانبخشی علی اکبر )ع( 
از طریق نهاد محیط زیستی آرتوان اهدا شد. ریحانه 
رحیم آبادی مسئول آرتوان خراسان جنوبی در این 
مراسم با بیان اینکه این پویش  محیط زیستی، از 
طریق در آمد حاصل از جمع آوری درب بطری های 
پالستیکی و بازیافت آن ها اقدام به خریداری و 
تهیه ویلچر برای نیازمندان می کنند افزود: هدف 
ما از این کار فرهنگسازی برای حمایت از محیط 
زیست است که همشهریان را به تفکیک رباله 
)به  آرتوان  یادآور شد:  کنیم.وی  تشویق  مبدا  از 
معنای یاری رساننده نیکوکاران( کمپین جمع آوری 
سربطری هاي پالستیکی است که اهداف خود را 
در قالب این کمپین پي مي گیرد؛ و این کمپین در 

شهرهای گوناگون فعال شده است. 

آرتوان یک جمعیت و نهاد 
داوطلبانه است

وی با اشاره به اینکه آرتوان یک جمعیت و نهاد 
داوطلبانه است و اعضا هیچ دستمزدی دریافت نمی 
کنند، ادامه داد: از سال ۹۵ که کار را شروع کرده 
ایم بیش از ۱۵ ویلچر به توانیابان اهدا شده است.

این فعال محیط زیستی خاطر نشان می کند: این 
۵ ویلچر حاصل کار جمعی  یکسال همشهریان و 
عالقمندان به محیط زیست است که هر ویلچر 
به مبلغ یک میلیون تومان خریداری شده است.
وی ادامه داد: ما از طریق این کار اهدافی حفظ 
محیط زیست، کمک به ورود دوباره مواد بازیافتی 
به چرخه اقتصاد کشور و کمک به توانیاب ها را 
دنبال می کنیم. رحیم آبادی عنوان کرد: این پویش 
با سه هدف آموزش مسائل محیط زیستی، کمک 

به نیازمندان و ترویج کار داوطلبانه فعال شده است.
سرپرست پویش مردمی محیطی زیستی آرتوان 
خراسان جنوبی یاد آور شد: شعار این کمپین میشه 
دور نریخت است که  باید بدانیم هر چیزی که قابل 

استفاده نیست، آشغال نیست.

بیش از 1۰۰۰ محفظه اهدای 
سر بطری درشهرجای گذاری شده است

رحیم آبادی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰۰ محفظه 
در شهر در آشیانه های آرتوان فعال است، ادامه داد: 
آشیانه های اصلی ما شامل سازمان محیط زیست، 
منابع طبیعی، شهرداری و فست فودها و کافی شاپ 
های  شهر است.وی با اشاره به اینکه درب های 
بطری ا برای ساخت آثار هنری به کارگرفته و باقی  
آن به کارگاه های بازیافت فروخته می شوند، یادآور 

شد:  داد: عواید حاصل از فروش محصوالت هنری 
و درب بطری با همکاری موسسات خیریه ای 

استان خراسان جنوبی اهدا می شود. 
وی خاطر نشان کرد: چیزي که باید به آن توجه 
شود، این است که هدف کمپین فرهنگ سازی در 
زمینه بازیافت و در کنار آن کمک به نیازمندان 

است و هرگز تولید بطری و زباله بیشتر هدف 
این کمپین نیست. مسئول آرتوان خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه  هر فردی که  قدم برای این 
محسوب  آرتوان  اعضای  از  بردارد،  موضوع 
می شود، افزود: این اقدام کامال مردمی بوده و به 

دستگاه خاصی وابسته نیست.

ری
 کا

س :
عک

اعزام تیم پینگ پنگ استان به 
دومین المپیاد  استعدادهای برتر کشور 

غالمی-تیم پینگ پنگ استان به مسابقات قهرمانی  
دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور در اصفهان 
 اعزام شدند. روابط عمومی هیئت استان اعالم کرد :
تیم پینگ پنگ استان شامل خانمها عسل ایوبی، 
وکوثر کفاش  زردست، ستایش کشهانی  فرانک 
به عنوان بازیکن زهرا چهکندی نژاد مربی،راضیه 
ثاراللهی سرپرست  به این مسابقات که از تاریخ سوم 
لغایت هفتم شهریور ماه به میزبانی استان اصفهان 

برگزار می شود اعزام شدند.

دی
حمی

س :
عک

صادرات ۳۰هزار مترمربع فرش
 از خراسان جنوبی

صدا وسیما- ۳۰هزار مترمربع فرش در ۴ماه گذشته 
از استان به خارج از کشور صادر شد. رئیس اتحادیه 
فرش دستباف استان گفت: این فرشها به آلمان، 
امارات، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی صادر شد 
که ۳میلیون دالر ارزآوری داشت. کامیابی  مسک 
ریزه ماهی، ایلیاتی و خشتی را از نقوش فرش های 
صادراتی استان عنوان کرد. وی افزود: در این مدت 
۵۵هزار مترمربع فرش به ارزش تقریبی ۵۰میلیارد 
تومان در استان تولید شد. رئیس اتحادیه فرش 
دستباف استان گفت: این مقدار فرش توسط ۵۰هزار 

بافنده پاره وقت، تمام وقت و فصلی بافته شد.

مراکز خرید، فروش و نگهداری 
ضایعات در بیرجند تعطیل می شود

تسنیم -مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند از اجرای 
طرح برخورد و تعطیلی مراکز خرید و فروش و 
نگهداری ضایعات در این شهرستان خبر داد. لطایفی 
اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات کمیته پسماند 
استان و ساماندهی پسماندهای شهری و جمع آوری 
زباله های قابل بازیافت توسط زباله گردها که در 
مکان هایی در مجاورت منازل مسکونی نگهداری 
می شوند جلسه ای با حضور نمایندگان فرمانداری، 
اداره بهداشت، محیط زیست، فرماندهی انتظامی 
شهرستان، معاون خدمات شهری شهرداری برگزار 
شد. مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: طرح 
برخورد و تعطیلی مراکز خرید و فروش و نگهداری 
ضایعات در بیرجند وارد فاز اجرایی می شود. وی از 
شهروندان خواست با تفکیک زباله در مبدأ و منازل 
خود برای اجرای موفق طرح شهر بدون زباله گرد با 
شهرداری همکاری کنند و برای دریافت خدمات خرید 
زباله های تفکیکی با شماره ۳۱۰۳۱ تماس بگیرند.

توسعه پارکینگ فرودگاه بیرجند
 در آستانه بازگشت حجاج

صدا وسیما- پارکینگ فرودگاه بین المللی بیرجند 
و  بازسازی  استان،  حجاج  بازگشت  آستانه  در 
استان  فرودگاههای  شد.مدیرکل  داده  توسعه 
گفت: برای رفاه حال حجاج و استقبال کنندگان، 
ظرفیت پارک خودروهای این فرودگاه که پیش 
از این ۳۰۰خودرو بود، با اجرای طرح توسعه، هم 
اکنون به هزار و ۲۰۰خودرو افزایش یافته است. 
سالمی، مساحت پارکینگ این فرودگاه را ۳۰هزار 
مترمربع اعالم کرد و افزود: همچنین با نصب یک 
دکل، روشنایی محوطه افزایش یافته و مسیرهای 
دسترسی به فرودگاه نیز بهسازی و تامین روشنایی 
شده است. وی گفت: در مجموع برای مهیا کردن 
فرودگاه بین المللی بیرجند برای بازگشت حجاج 
۵میلیارد ریال هزینه شده است. سالمی با بیان 
اینکه استقبال کنندگان می توانند برای استقبال از 
حجاج در این فرودگاه حضور یابند افزود: با هدف 
جلوگیری از راه بندان و ایجاد سهولت در خروج 
حجاج از فرودگاه و تسریع در رفت و آمد، مسافران 
از  فرودگاه  به  عزیمت  از  قبل  داخلی  پروازهای 
طریق تلفن ۱۹۹ و یا مراجعه به پرتال فرودگاه 
از   www.birjand.airport.ir نشانی  به  بیرجند 

آخرین وضعیت پرواز حجاج مطلع شوند.
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قیمت سکه به ۴ میلیون 
و ۱۷۰ هزار تومان رسید

سکه طرح جدید شنبه ۲ شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و 
۱۷۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، 
نیم سکه ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک 
میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۱۰ 
هزار تومان بود. هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۵۲۷ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 

۴۱۹ هزار و ۴۵۴ تومان اعالم شد.

احتماال مجلس به الیحه حذف 
چهار صفر از پول رأی نمی دهد

سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان این که حذف چهار صفر از 
پول ملی ثمره ای در حوزه اقتصادی ندارد و از نظر ما 
اولویت نیست، گفت: این پیش بینی وجود دارد که 
مجلس به الیحه دولت برای حذف چهار صفر از پول 
ملی رای ندهد. وی اضافه کرد: شاید از منظر طراحان 
این بُعد از الیحه خوب است که با ایجاد یک پوشش 
روانی باعث می شود مردم مشکالت دیگر اقتصادی 
همچون تورم باال را یادشان رفته و این که از نظر 
معیشت در مضیقه بوده و مفاسد اقتصادی وجود دارد. 

ولی از بُعد دیگر ثمره ای در حوزه اقتصادی ندارد.

قیمت 8۰ قلم کاالی
 پرمصرف کاهشی شد

تسنیم- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رصد روزانه 
۱۰۰ قلم کاالی پرمصرف در کشور نشان می دهد در 
چند هفته گذشته، قیمت حدود ۸۰ قلم از جمله خودرو 

یا روند کاهشی داشته و یا بدون افزایش بوده است. 

عرضه گوشت ۷۰هزار تومانی

طرح  آغاز  از  کشور  دام  تامین  شورای  رئیس  ایلنا- 
عرضه مستقیم گوشت قرمز توسط تولیدکنندگان از 
روز گذشته خبر داد. منصور پوریان با بیان اینکه در این 
طرح تولیدکنندگان با تشکیل زنجیره، کشتار و بسته بندی 
گوشت تولیدی خود را بر عهده گرفته اند، اظهار کرد: این 
طرح با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و تحت نظارت 
ستاد تنظیم بازار اجرا خواهد شد. وی قیمت تعیین شده 
برای عرضه هر کیلوگرم گوشت گوساله را ۷۰ هزار 
تومان اعالم کرد و در مرحله بعد عرضه مستقیم گوشت 
گوسفندی توسط دامداران اجرا خواهد شد که پیش بینی 
می شود حداکثر قیمت برای آن ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان باشد.

ابراهیمی: مدعیان »انتخاب اصلح« 
چه موفقیتی داشته اند؟

حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز گفت: آیا مدعیان اصلح موفقیتی در موضوع 
ادعایشان به دست آورده اند؟ صرف ادعا کافی نیست 

باید دید در مقام عمل چه اتفاقی می افتد؟

روحانی: انتقاد از دولت بی هزینه
 و حتی همراه با جایزه بوده است

رئیس جمهور همزمان با هفته دولت با حضور در مرقد 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه انتقاد 
از دولت بالمانع است، گفت: انتقاد از دولت یازدهم و 
دوازدهم بی هزینه و حتی همراه با جایزه است. روحانی 
در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با تضعیف 

دولت کسی تقویت نمی شود.

زیباکالم: اصولگرایان پیروز
 انتخابات ۱۴۰۰ هستند

صادق زیباکالم گفت: اصولگرایان بدشان نمی آید یک 
و نیم میلیون نفر در تهران شرکت کنند اما اگر این تعداد 
نیامدند هم با ۳۰۰ هزار رأی مجلس یازدهم را در اختیار 
می گیرند. اصولگرایان با همان حداقلی که دارند ریاست 

جمهوری را در ۱۴۰۰ در اختیار خواهند گرفت.

حق شناس: روحانی وعده های 
انتخاباتی خود را مرور کند

محمدجواد حق شناس  فعال سیاسی با بیان اینکه دولت 
باید کمک کند تا خطر ناامیدی از صندوق رای از بین برود، 
گفت: رئیس جمهور وعده های انتخاباتی خود را مرور 
کند، یکی از وعده های دولت حمایت از حقوق مردم بود.

ظریف: توافق برجام آن چیزی 
نیست که من می خواستم

محمدجواد ظریف در گفتگویی اختصاصی با شبکه 
که  نیست  چیزی  آن  برجام  توافق  گفت:  یورونیوز 
من می خواستم. چیزی که ایاالت متحده یا فرانسه 
می خواست نیست. هر کدام از ما از این توافق گالیه ای 
داشت. بعضی از این گالیه ها علنی شد و بعضی هایشان 
چندجانبه  توافق  یک  اما  ماند،  باقی  پوشیده  هم 
همین طور است. نمی توانید هرچه می خواهید به دست 

بیاورید وگرنه توافقی در کار نخواهد بود.

عضو جبهه پایداری: امضای برجام 
خواست افکار عمومی بود

امیر حسین قاضی زاده هاشمی، عضو شورای مرکزی 
جبهه پایداری گفت: االن چه ایرانی به قضیه برجام 
نگاه کنم، چه انقالبی، برایم روشن هست که این 
قضیه جز ضرر چیزی برای کشور ندارد. یعنی حتی 
اگر انقالب اسالمی را هم کنار بگذارم و به عنوان یک 
آدم ملی گرا به قضیه نگاه کنم، ایرانیت ایران را به خطر 
می اندازد. منتهی بنده به عنوان نماینده مردم که باید به 
افکار عمومی پاسخگو باشم، مطالبه عمومی مردم از ما 

پیوستن به برجام است.

به  اشاره  با  خراسان جنوبی  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد توسط اوقاف، گفت: قرار 
است ۲۸۰ زندانی در کشور از این محل آزاد شوند که سهم 

خراسان جنوبی ۹ زندانی است.
 ، استان  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم پرویز بخشی پور در نشست خبری، به تشریح 
اقدامات و برنامه های انجام شده در دهه والیت پرداخت و 
افزود: برنامه های دهه والیت از ۹ ذی الحجه تا ۱۸ ذی الحجه 

در ۵۵ امامزاده خراسان جنوبی برگزار شد.
وی با بیان اینکه برنامه های اوقاف  در دهه والیت علوی 
و اکمال دین نبوی با دو اصل اجرای نیات واقفین و تبدیل 
بقاع به قطب فرهنگی برگزار شد، بیان کرد: برنامه های جشن 
والیت علوی و اکمال دین نبوی با برگزاری دعای عرفه در ۲۳ 
 بقعه شاخص استان و با حضور مردم والیتمدار استان آغاز شد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری 
نماز باشکوه عید قربان در سطح بقاع متبرکه در روز ۲۱ مرداد 
ماه، افزود: نماز باشکوه عید قربان در ۱۲ بقعه شاخص استان 

با هماهنگی ستاد نماز جمعه استان و شهرستان ها اقامه شد.
بخشی پور از برگزاری مراسم جشن میالد امام هادی )ع( در ۲۶ 
مرداد در ۱۳ بقعه متبرکه استان خبر داد و گفت: قرائت زیارت 

جامعه کبیره در شب میالد امام هادی )ع( و مدیحه سرایی 
مداحان برجسته استانی و کشوری از دیگر ویژه برنامه های 

میالد امام هادی )ع( در بقاع متبرکه بود.
وی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ بانوان والیی در عصر 
روز عید غدیر، مطرح کرد: این همایش با هدف تبیین سبک 
زندگی والیت مدارانه و تربیت فرزندان علوی در ۹ بقعه متبرکه 
استان و با حضور دو هزار و ۸۰۰ نفر از بانوان استان برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه 
جشن سراسری عید غدیر در ۲۶ بقعه متبرکه استان با حضور 
بیش از ۲۱ هزار نفر برگزار شد، عنوان کرد: همچنین همزمان 
با عید سعید غدیر ۹ کاروان شادی جشن والیت علوی از نقاط 
مشخص در شهرها و مراکز استان ها به سمت بقاع متبرکه با 

حضور بیش از ۱۰ هزار نفر راه اندازی شد.
خیمه  برپایی ۷  غدیر،  یاوران  انجمن  راه اندازی  بخشی پور، 
توزیع  صلواتی،  ایستگاه های  برپایی  سخنرانی،  معرفت، 
سبد کاال میان نیازمندان، برگزاری مسابقات غدیر شناسی، 
غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای مجاور امامزادگان، تجلیل 
از سادات و برپایی محافل انس با قرآن کریم در امامزادگان 
و بقاع متبرکه شاخص را از دیگر برنامه های اجرا شده در این 

دهه عنوان کرد.
وی اضافه کرد: اجرای مراسم عهد اخوت و برادری در آستان 
مقدس امامزادگان، قرائت میثاق نامه در عید غدیر و پذیرایی 
از مهمانان از محل موقوفات و کمک های مردمی از دیگر 
و  با دهه والیت  اوقاف خراسان جنوبی همزمان  برنامه های 

امامت در بقاع متبرکه بوده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از ثبت ۸۲ موقوفه 
با نیت غدیر در خراسان  جنوبی خبر داد و افزود: از این تعداد 
۲۸ موقوفه با نیت اطعام و پذیرایی غدیر و ۱۱ موقوفه با نیت 

افطاری غدیر در استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
برنامه های  دیگر  از  را  اطعام  سفره های  برپایی  بخشی پور، 
اوقاف استان خراسان جنوبی از محل موقوفات ذکر و مطرح 
کرد: همززمان با شب و روز عید غدیر هشت هزار و ۲۵۰ نفر 
از محل اجرای نیت موقوفات و کمک های خیرین در بقاع 

متبرکه استان اطعام شدند.
وی با اشاره به طرح آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از محل 
موقوفات، گفت: با عنایت به رویکرد جدید سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشور مبنی بر تقویت کارکردهای خیریه در امور 
برای  خیرین  و  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  و  اجتماعی 
کنترل و کاهش آسیب های جامعه تالش هایی آغاز شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح 
سراسری آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از محل موقوفات 
در کل کشور در حال اجراست که قرار است ۲۸۰ زندانی در 
کشور از این محل آزاد شوند، اظهار کرد: سهم خراسان جنوبی 
۹ زندانی است که از این تعداد چهار نفر از زندان بیرجند، سه 

نفر از زندان طبس و دو نفر از زندان فردوس آزاد می شوند.
بخشی پور میزان بدهی این زندانیان را بیش از ۵۰ میلیون 
عموم  مشارکت   با  مبلغ  این  کرد:  عنوان  و  اعالم  تومان 
اوقاف استان  مردم، خیران و عواید موقوفات مرتبط توسط 
خراسان جنوبی جمع آوری و به محض انجام کارهای اداری 

به آغوش خانواده هایشان باز می گردند.
وی خواستار مشارکت خیران و آحاد مردم در این طرح شد و 
خاطرنشان کرد: شهروندان و خیران می توانند کمک های خود 
را برای اجرای طرح آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به شماره 
 کارت ۶۲۸۰۲۳۱۳۸۰۰۱۸۰۰۱ به نام »آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد« یا حساب شماره ۱۴۰۰۵۲۷۹۳۳۷ بانک مسکن به 

نام سازمان اوقاف و امور خیریه واریز کنند.

آزادی 9 زندانی جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی
به همت اداره کل اوقاف استان صورت می گیرد؛

آگهی مزایده )چاپ اول(
هیئت اجرایی مجموعه ورزشی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق بهره برداری 
از مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند مشتمل بر استخر و سالن ورزشی )واقع در 
انتهای بلوار صنعت و معدن- جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره دوساله از طریق مزایده 
عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت 
اداری روز شنبه 98/6/9 به امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری مراجعه و یا اسناد فوق را از طریق پایگاه 

ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  دریافت نمایند.
هیئت اجرایی مجموعه کارگران خراسان جنوبی

جناب آقای حاج محمد فوائدی
درگذشت برادر گرامی تان مرحوم مغفور شادروان حاج محمد حسن فوائدی

 را حضور شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان غفران و رحمت الهی 
برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و سایر بازماندگان مسئلت داریم.

 هیئت ابوالفضلی ، داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع( ومرکزنیکوکاری هیئت ابوالفضلی

اطالعیـه
 در راستاي اجراي آیین نامه نحوه انتخاب رؤساي هیئت هاي ورزشي استان ها، اداره کل 
ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي در نظر دارد مجمع عمومي انتخاب رئیس هیئت 
جودو استان را برگزار کند. لذا از تمامي عالقه مندان دعوت مي شود حداکثر تا یک هفته 
پس از انتشار آگهي به نشاني: بیرجند- مفتح 27 استادیوم آزادی- حوزه ورزشی اداره کل، 

شخصاً مراجعه و ثبت نام کنند.

مدارک مورد نياز : 
 اصل شناسنامه و رو گرفت آن  -  آخرین مدرک تحصیلي و رو گرفت آن 

ارائه خالصه اي از سوابق ورزشي و مدیریتي -  اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن 
 سه قطعه عکس 4×3 - تکمیل فرم های ثبت نام - کپی کارت ملی

شرايط احراز : 
- اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و یکي از ادیان رسمي کشور

-تابعیت جمهوري اسالمي ایران و اقامت در استان
-دارا بودن حداقل 25 سال سن  - دارا بودن حداقل تحصیالت لیسانس 

- نداشتن سوء سابقه کیفري  - متقاضیان نباید بازنشسته باشند.
درصورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت 10 روز پس از برگزاری 
انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و 

  98/6/3جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید.   

شعبه 1: نبش معلم 50         
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101

جناب آقای علی شبانی
با نهایت تاسف درگذشت برادر عزیزتان

 شـادروان محمـد شبـانی 
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن ورزشکار با اخالق علو درجات و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

خیابان حکیم نزاری مقابل حکیم ۷       ۰9۱5۱6۴2653- ۰56322۱۴3۷۱

عرضه کننده انواع لوازم التحریر :
مهد ، مدرسه،هنری ،مهندسی ،گرافیک، معماری

توزیع کتب درسی و کمک درسی

میزبان شما در نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمیتحریـر فـدک


