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3ناِقالن  ناُقال5 افتتاح ۲۵۱ طرح عمرانی و خدماتی در استان۲۵۵5 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری

ری
 اکب

س : 
عک

 هشت شهریور ، سالروز عروج  
شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد

 اهدای پرچم حرم مطهر امام حسین 
)ع( به هیئت ابوالفضلی بیرجند

پرچم حرم مطهر امام حسین )ع( متبرک به ضریح مطهر امام رضا 
)ع( به هیئت ابوالفضلی بیرجند منتخب هیئات مذهبی خراسان جنوبی 
اهدا شد. همچنین،  لوح آستان قدس رضوی به این هیئت اعطا شد.

برگزیده خدمت در هیئت دولت

صفحه ۵

 براساس شاخص اقدام برجسته ورضایت مردم استانداری خراسان جنوبی انتخاب شد

*امین جم

رجایی “ با هنر” است

هفته دولت یادمان عروج مردانی 
از جنس مردم است، رجایی مردی 
از میان مردمان محروم  برخاسته 
کوچه و بازار، مردی که درد فقر را 
چشید و باهنر یار صمیمی و رفیق 
قدیمی او، رئیس جمهور و نخست 
وزیر مردم ایران در سال های صدر 
نماد  نام ها همواره  این  انقالب!  
 خلوص،  صداقت،  صفا، پاکدستی

و ساده زیستی دولتمردان انقالب 
مهم  های  شاخصه  از  است. 
از  جدای  مردم  دید  از  مسئوالن 
عملکرد ، رفتار  متواضعانه و درک 
افراد خصوصا. . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

باید با دنیا حرف بزنیم 
و تعامل داشته باشیم

روحانی : 

صفحه  2

دولت از هر ابزاری استفاده می 
کند تا تحریم ها برداشته شود

محمود واعظی :

غربگرا ها به  جای»یاحسین«، 
»یاغرب«  می گویند

حسین ا... کرم :

صفحه  2

صفحه  2

جناب آقای مهندس محمد ابراهیم آبادی
معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان 

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 
از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

نصرآبادی  ، شریفی و جعفرپور مقدم

با نهایت تاسف و تاثر به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت

 مرحومه کربالئیه زهرا حاجی آبادی
  )خواهر برادران حاجی آبادی فروشگاه های پخش مواد غذایی شمس(

امروز پنجشنبه ۹۸/۶/۷ از ساعت ۸/۳۰ الی ۹/۳۰ شب در محل هیئت 
حسینی حاجی آباد برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان می باشد.

خانواده حاجی آبادی

جناب آقای مهندس معتمدیان  استاندار محترم
جناب آقای مهندس صفوی نژاد   مدیرعامل محترم آبفای روستایی

 جناب آقای مهندس محمدزاده مدیرآبفای شهرستان بیرجند   و همکاران گرامی
با تبریک هفته دولت و خداقوت،از تالش های شبانه روزی شما سروران در آبرسانی به 

مجتمع فاز ۲ بهدان روستای برزج صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.
جمعی از اهالی روستای برزج

حضرت حجت االسالم والمسلمین
 جناب آقای حاج ابراهیم حمیدی

 ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی 
و مدیریت شایسته در دستگاه قضایی کشور می باشد صمیمانه 
تبریک عرض نموده، سالمتی، سربلندی و توفیقات روزافزون شما 
را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندم.

   سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

مراسم تشییع پیکر مرحوم مغفور بزرگ خاندان

شادروان حاج محمدرضا ناترس
 امروز پنجشنبه ۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴ الی ۱۵ 

از محل بهشت متقین برگزار می گردد 
ضمنا پیکر آن مرحوم جهت تدفین به سمت روستای بیدخت 

 بدرقه و انتقال داده خواهد شد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده ناترس

جعون 
ه را

ا الی
 و ان

انا هلل

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان،  
همسری فداکار و برادری دلسوز مرحوم مغفور

 مهندس کربالیی ابراهیم یزدانی شواکند
 )بازنشسته جهاد کشاورزی( 

 را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع
  آن عزیز از دست رفته امروز پنجشنبه ۹۸/۶/۷ ساعت ۳ 
بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار 
می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: یزدانی شواکند، درانی پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج جواد فرزین
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن روانشاد امروز پنجشنبه

 ۹۸/۶/۷ ساعت ۵ الی ۶ بعدازظهر از محل سالن 
اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحومه شهربانو سلحشور کهن

 )همسر مرحوم اکبرپور( 
در مشهد مقدس را به اطالع می رساند: مراسم هفتم آن زنده یاد امروز پنجشنبه ۹۸/۶/۷ 

از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰ در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: اکبرپور، سلحشور کهن، اشرفی، خسروی، بنی اسدی و سایر بستگان

خانواده های: فرزین، ابراهیم زاده ، بهزاد ،  سلطانی نیا و سایر فامیل وابسته

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری عزیز 

مرحومـه کربالئیـه زهـرا  طـریق 
 )والده آقایان محمد ، ابوالفضل و حسن خانی نژاد(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۶/۷ از ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۱۵ 
در محل سالن جدیدالتاسیس هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده خانی نژاد و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
مادری مهربان و همسری فداکار 

مرحومه حاجیه فرخ سپاسی
 )همسر حاج حسین ایمانی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۶/۷ از ساعت ۱۶ الی۱۷ 
در محل حسینیه محبین االئمه )ع( واقع در خیابان مدرس 
۲۳ جنب مجتمع فرهنگی امام حسین )ع(برگزار می گردد 

حضور شما عزیزان در این جلسه مزید امتنان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ایمانی ، سپاسی

ت پایدار
اوس

دبیرستان های امام حسین سیدالشهداء )ع( شهرستان بیرجند
دوره دوم متوسطه دختران و پسران در سال تحصیلی 98/99 
در رشته ادبیات و علوم انسانی ثبت نام به  عمل می آورد.

محل ثبت نام متوسطه دوم دختران : مدرس 23
محل ثبت نام متوسطه دوم پسران : مدرس 58

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء )ع( خراسان جنوبی
به تعداد محدود

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  
مرحومه حاجیه طاهره ناصری

 بازنشسته آموزش و پرورش)همسر حاج غالمحسین عبدالرزاق نژاد(
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز پنجشنبه 

 ۹۸/۶/۷ ساعت ۴ بعدازظهر از محل  سالن غسالخانه
  برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: عبدالرزاق نژاد ، ناصری و سایر فامیل وابسته
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وزیر ورزش: بانک ها باید وام ازدواج را با یک ضامن بدهند

خبرآنالین- وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مشکل ضامن برای وام ازدواج اظهار کرد: در قانون یک ضامن برای وام 
ازدواج آمده است در حالی که برخی بانک ها دو ضامن از جوانان می خواستند که خوشبختانه با دستور دو هفته قبل 

رئیس بانک مرکزی این مشکل حل شده و االن بانک ها موظف هستند با یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کنند.

رجایی »با هنر« است

*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( رفتار متواضعانه و درک افراد 

خصوصا اقشار ضعیف است.مردم خوب می دانند 
و حس می کنند چه کسانی برایشان زحمت می 
کشند و چه کسانی هم فقط شعار می دهند.صداقت 
با مردم مهمترین نکته ای است که یک مسئول 
باید در   رفتار خود داشته باشد تا مردم نیز با او 
همراه شوند و حتی در مقام همراهی قدم بردارند.

نمی توان توقع همراهی مردم را داشت اما مردمی 
نبود.البته مردمی نه به معنای حرکات پوپولیستی و 
عوام فریبانه که به تجربه ثابت شده به مرور زمان 
رنگ می بازد ، بلکه با رفتارهایی که بوی صداقت 
و تالش می دهند و دغدغه هایی که برای مردم 
اند نه میز و صندلی! نشان خدمت برای مردم را 
شاید بسیاری کنار نام خود داشته باشند اما همه را 
نمی توان به معنای واقعی کلمه ، مسئول دانست.

زیرا تاریخ افرادی را به خود دیده است که معنا و 
مفهوم متفاوتی از خدمت و منش و رفتار مردمی 
به نمایش گذاشته اند. رفتاری که جدای از باالبردن 
توقعات مردم ، نمونه ای ایده آل از مسئول را برای 
مردم به نمایش گذاشته است. از این جمله افراد 
می توان به شهیدان باهنر و رجایی اشاره کرد.بزرگ 
مردانی که در راه خدمت به مردم و به خاطر کینه 
توزی های دشمنان به شهادت رسیدند ولی خدمات 
و خاطرات دوران خدمت شان همچنان باقی است.

شهید رجایی به عنوان اسوه ای مردمی و انقالبی ، 
خود از میان مردم بود و در میان مردم زندگی کرد.

این شهید بزرگوار که در کودکی از اقشار ضعیف 
جامعه بود ، ثابت کرد درد مردم را می فهمد و در 
راه خدمت از جان هم مایه می گذارد. رفتار و منش 
شهید رجایی به گونه ای بود که در زمان انتخابات 
نیز به دنبال عزل بنی صدر از ریاست جمهوری ، با 
رای اکثریت مردم محرومی که شاهد تالش های  
صادقانه  این فرزند صدیق ملت و مقلد با وفای امام 
) ره ( بودند به ریاست جمهوری انتخاب شد. شهید 
باهنر نیز همچون یار و همراه خود ، فردی دلسوز 
و مردمی بود که پس از انتخاب به عنوان نخست 
وزیری ، با رای قاطع مجلس به این سمت منصوب 
انقالب اسالمی که  شد. دشمنان قسم خورده 
توان تحمل وجود این مایه امید مستضعفان و این 
دلسوزان را نداشتند درهشتم شهریور 1360 شهید 
رجایی را به  همراه یار قدیمی اش شهید باهنر در 
انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رساندند. رهبر 
معظم انقالب در سخنانی در خصوص این دو شهید 
بزرگوار می فرمایند: »وقتی هفته دولت می شود و 
اسم شهید رجایی و شهید باهنر می آید، مردم در 
ذهن شان نیست که فقط از دو شهید تجلیل 
می کنیم، می فهمند که یک جریان فکری و عملی 
و انقالبی است که مورد تجلیل قرار می گیرد.این دو 
شهید ، حقیقتاً دو نمونه برجسته از یاران انقالب و 
امام بودند.« این سخنان مقام معظم رهبری ، خود 
مهر تایید دیگری بر عملکرد دو الگوی بزرگ تاریخ 
انقالب است که تا سال ها ماندگار خواهد بود.به 
 طوری که حتی در نسل جوان که شناخت ویژه ای 
از این شهیدان ندارند ، ارادت خاصی نسبت به 
مسئوالن  هنر  بزرگترین  شود.  می  دیده  آنان 
در نظام اسالمی خدمت صادقانه و بی منت به 
مردم است در این میان حق این است که بگوییم 
 رجایی استاد این هنر بود در یک کالم رجایی

 “با هنر”بود چون هنر خدمت را آموخت هنری که 
این روزها باید مدیران این سامان آن را بیاموزند و 
در مسیر رضای خدا به کار بندند. مطمئنا اگر هدف 
رضای خدا و خدمت به خلق باشد، نتایج پربار و 
فراموش  قطع  به  که  داد  خواهد  رخ  ملموسی 
شدنی نیست. سالیاد شهادت این دو فرزند رشید 
انقالب را به مردم شریف ایران اسالمی گرامی 
 داشته و ضمن تبریک هفته دولت به مسئوالن ،

 امیدواریم مدیران و خدمتگزاران به این نظام ، از 
این دو بزرگوار الگو گرفته و در راستای خدمت به 

مردم تالش کنند.

نامه حجتی به روحانی: کارگروه تنظیم 
بازار به دستور شما توجهی نمی کند

نامه ای  ارسال  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی 
به رئیس جمهور نوشت: علیرغم درخواست این 
وزارت مبنی بر کان لم یکن نمودن افزایش قیمت 
سبوس و دستور حضرت عالی به وزارت صنعت، 
کارگروه تنظیم بازار مجددا قیمت سبوس را همان 
مبلغ 1۲۵0 تومان تصویب کرده و در مرحله ابالغ 
دارد. وی در بخش دیگری از نامه خود نوشت: 
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار به 1۲۵0 تومان 
برسد )در طول 7 ماه پیش، بیش از 130 درصد 
افزایش قیمت توسط مرجع دولتی تنظیم بازار( که 
این افزایش قیمت تاثیر مستقیمی بر روی قیمت 
گوشت و شیر خواهد داشت و این شائبه را در 
اذهان خواهد نمود که دولت قیمت کاالهایی را 

که در اختیار دارد نیز افزایش می دهد.

تکمیل واحدهای مسکن مهر زیر ۳۰ 
درصد پیشرفت، از دستور کار خارج شد

مهر- معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، گفت: 
تکمیل طرح های مسکن مهر با پیشرفت زیر 30 
درصد در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، 

از دستور کار خارج شد.

وزیر اقتصاد: روند کنترل قیمت ها 
در ماه های آینده ادامه می یابد

ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند رشد 
قیمت ها کنترل می شود و پیش بینی ما این است که 
این روند کنترل قیمت ها در ماه های آینده نیز ادامه یابد.

افزایش وام ضروری بازنشستگان 
کشوری به 7 میلیون تومان

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: 
وام ضروری بازنشستگان با بودجه ۲ میلیارد و 
800 میلیون تومان به 400 هزار نفر از متقاضیان 
وام  افزود:  شود.وی  می  پرداخت  شرایط  واجد 
ضروری بازنشستگان در دوره جدید از ۵ میلیون 
تومان به 7 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. 
ایزدی درباره تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان 
نیز گفت: با بیمه تکمیلی تفاهم کرده ایم تا زمان 
انعقاد قرارداد جدید هیچگونه تاخیر و تعویقی در 
پذیرش اسناد و مدارک عزیزان تحت پوشش 

وجود نداشته باشد.

 آزموده را آزمودن خطاست

به  اشاره  با  اصولگرا  فعال  کنعانی مقدم  حسین 
صحبت های آقای روحانی مبنی بر احتمال مذاکره 
مجدد با آمریکا، گفت: ما ایرانی ها مثال خوبی در 
این زمینه داریم مبنی بر اینکه »آزموده را آزمودن 
خطاست«. چهل سال است که آمریکا امتحان 
خود را در برابر کشورمان پس و در تمامی این 
استکباری،  کشوری  است  داده  نشان  آزمون ها 

امپریالیسم، دروغ گو و عهدشکن است.

روحانی: باید با دنیا حرف بزنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران با همه کشورهای 
جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند، 
تعامل و مشارکت دارد، گفت: باید با دنیا حرف بزنیم 
و تعامل داشته باشیم، اما بدیهی است که بایستی 
توجه اصلی به ظرفیت های داخلی باشد، چرا که 

همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت می گیرد.

دولت دنبال این است از هر ابزاری 
استفاده کند تا تحریم ها برداشته شود

اینکه  بیان  با  واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
چیزی که ما با فرانسه در پیش گرفتیم، این است 
که بتوانیم آنچه حقوق ایران در برجام است، تحقق 
پیدا کند، گفت: پیشرفت خوبی در مذاکرات با فرانسه 
حاصل شده، به هرحال دولت دنبال این است از هر 

ابزاری استفاده کند تا تحریم ها برداشته شود.

طبقه متوسط غربگرا در کشور به 
 جای »یاحسین«، »یاغرب« می گویند

حسین ا... کرم گفت: طبقه متوسط غربگرا در 
کشور به جای »یاحسین«، »یاغرب« می گویند و 
بعد ما به غرب نزدیک تر می شویم. وقتی دیدند 
که منابع ما بخشی برای مقاومت هزینه می شود 
و عمق استراتژیک ما را تقویت می کند، روی این 
راهبرد که می توانند با تحت فشار قرار دادن ما، 

طبقه پایین را به مخالفت وادارند، فکر کردند.

ضعف یگان های اقتصادی کشور، 
دشمن را گستاخ کرده است

سعید جلیلی گفت: تحمیل جنگ اقتصادی به ملت 
ایران بدین معناست که برآورد دشمن از یگان های 
اقتصادی ما آنها را متقاعد کرده تا از این طریق 
به اهداف خود برسند، کما اینکه ضعف در نیروی 

با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان عرصه خدمت 
رجایی و باهنر برخی از شاخص های عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان جنوبی از ابتدای دولت یازدهم تا کنون به شرح ذیل اعالم می گردد:

واحد عنوان شاخصردیف
سنجش

وضعیت در ابتدای 
دولت یازدهم

)سال92(

وضعیت در ابتدای 
دولت دوازدهم

)سال 96(

پایان 
شهریور ماه

98
71523ناشرناشران فعال1
305155بابتعداد چاپخانه ها2

3
تعداد کانون های فرهنگی و هنری 

377583616بابمساجد استان

21626مؤسسهمؤسسات فرهنگی هنری تک منظوره4
11417مؤسسهمؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره5
324874مؤسسهمؤسسات فرهنگی قرآن و عترت6
607976کانونکانون های آگهی و تبلیغات7
53104120عنواننشریات محلی و منطقه ای8
12224عنواننشریات الکترونیک و پایگاه های خبری9
242735مؤسسهتعداد مؤسسات قرآنی حمایت شده10
477بابتعداد سینما11
131919361936صندلیظرفیت سالن های سینما12
278بابتعداد نگارخانه ها13
132538بابتعداد آموزشگاه های آزاد هنری14

15
تعداد سالن های اجرای برنامه های 

7911بابفرهنگی وهنری

16

تعداد هنرستان های کاردانش برگزار 
کننده رشته های مصوب وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در سطح استان
323838هنرستان

111617انجمنتعداد انجمن های هنری17
111316خبرگزاریتعداد خبرگزاری ها18

19
تعداد سرپرستی ها و نمایندگی 

202236سرپرستیمطبوعات استان

368شرکتشرکت های تولید فیلم های ویدیویی20
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

اطالعیـه 
کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جلسه مجمع عمومی )نوبت دوم( روز یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۱۰ کنسل گردیده، 
متقاضیان داوطلب در هیئت مدیره و عضویت در کانون جهت ثبت نام روزهای زوج 

به محل کانون واقع در سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمنا تاریخ برگزاری مجمع )نوبت دوم( متعاقبا اعالم خواهد گردید.

هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص(
شماره ثبت: ۵۳۳۳       شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۸۰۰۹۱۱

به اطالع کلیه سهامداران شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( می رساند: در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ در محل خیابان توحید، نبش توحید ۴۸ 
 ساختمان کوروش طبقه دوم، کدپستی ۹۷۱۸۷۱۴۶۶۱ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
هیئت مدیره شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

 شماره ثبتی: ۹۸۳    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱     تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۷ 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدي - توزیعی بسیجیان امام )ره( ساعت ۱۶ روز پنجشنبه  
تاریخ ۹۸/۶/۲۸ در محل دفتر شرکت )نبش پاسداران ۱۰( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره موظفند حداکثر 
ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه 

را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ - طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال - 

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین خط مشی آینده شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی -توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

ـ نوبت دوم « شماره شناسه: 578۰54  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  »آگهی مزایده 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) شماره ۲ ( و ماده 
۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری سالن های آمفی تئاتر و مجتمع های فرهنگی و هنری اداره کل و ادارات تابعه در سطح استان از طریق مزایده 
عمومی و از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرسwww.setadiran.ir  به شماره فراخوان 5۰۹۸۰۰۰۱۸۹۰۰۰۰۰۲ و با شرایط اعالم شده به شرح جدول ذیل به 
صورت اجاره به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صالحیت فنی و اخالقی الزم و دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به شرح ذیل اقدام نماید : 
ـ واگذاری مراکز ردیف های ۱ الی ۴ حداقل بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عالوه پرداخت هزینه های آب ، برق ، تلفن و گاز 

مصرفی و سایر هزینه های مرتبط با قرارداد خواهد بود .
ـ مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد ردیفهای ۱ الی ۴ جدول ذیل معادل پنج درصد ) 5% ( مبلغ اجاره تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
می باشد که می بایست به صورت » ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده « در وجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با اعتبار ۳ ماه تهیه و به همراه اسناد 

مزایده تحویل گردد .          
ـ هزینه آگهی روزنامه بابت مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد . ضمناً  برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره معادل سه ) ۳ ( برابر مبلغ پیشنهادی بعالوه 

هزینه های مصرفی حامل های انرژی ساالنه برای هر مورد را به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید . 
ـ اداره کل در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات در چهارچوب قوانین و مقررات مختار است و اولویت با انجمن ها ، کانونها ، آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی و مؤسسات 

فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود . 
ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰5 لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ نسبت به تکمیل اسناد مزایده اقدام نمایند .      

ـ داوطلبین برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم به امور مالی اداره کل و یا پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نموده و پس از بازدید از محل های مذکور در ساعات اداری ، پیشنهاد 
 خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ به همراه اصل ضمانتنامه بانکی معتبر در پاکت سربسته و مهر شده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند . 
ـ جلسه بازگشایي پاکت ها ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ به آدرس : بیرجندـ  خیابان شهید محالتیـ  حد فاصل توحید و مدرسـ  اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خراسان جنوبیـ   طبقه دومـ  سالن کنفرانس برگزار خواهد گردید .  
                SETADIRAN.IR  :نشانی سامانه ستاد ایران

نوع تعیین اجارهمدیریت پیمانقیمت پایه برای یکسال )ریال(شهرستانعنوان محلردیف

ساالنهــ96/000/000فردوسمجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی فردوس1

ساالنهــ66/000/000قاینمجتمع فرهنگی و هنری ارشاد قاین ) صرفأ سالن (2

ساالنهــ33/600/000سربیشهسالن آمفی تئاتر استاد فرزین سربیشه 3

ساالنهــ72/000/000بیرجندسالن اجتماعات گلبانگ بیرجند4
                                                                                                       اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

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

  شهـرام  مداحـی ۳647  ۳6۳  ۰915

به یک جوان با گواهینامه موتور 
سیکلت ،جهت پیک نیازمندیم. 

)موتور داریم(    32311717
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کمک 52 میلیون تومانی مردم بخش نیمبلوک به بازسازی عتبات عالیات

صدا وسیما- مردم بخش نیمبلوک 52 میلیون تومان در دو ماه گذشته به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. مسئول ستاد عتبات عالیات بخش 
نیم بلوک گفت: 36 میلیون  تومان از این کمک ها در قالب دام زنده از سوی  دامداران و کشاورزان، 10 میلیون تومان در قالب قالیچه و تابلو فرش از 
سوی بانوان و 6 میلیون تومان در قالب خشت طال  بوده است. غضنفری افزود:کمک خیران بیشتر برای بازسازی صحن حضرت زینب )س( است.

با سالم آقای دکتر ... متخصص اطفال از همه 
ویزیت آزاد می گیرند وقتی اعتراض میکنی و 
میگی دفترچه تامین اجتماعی دارم و هر ماه  پول 
بیمه از حقوقم کسر میشه  خانم منشی میگن آقای 
دکتر گفتن  همه باید ویزیت آزاد پرداخت کنن 
بیشتر داروها هم شامل بیمه نیست تازه از قبل 
هم که نوبت داری مبلغی پول خانم منشی به بهانه 
های مختلف عالوه بر ویزیت آزاد برای خودش 
برمی داره !یا درخواست میکنه لطفا پیگیری کنید.
990...359

وحدت  پارک  بهداشتی  سرویس  وضع  سالم 
اینکه  به  توجه  با  است  اسفبار  بسیار  بیرجند 
پارک  این  به  برای طهارت و وضو  نمازگزاران 
شود. رسیدگی  است  الزم  کنند  می  مراجعه 
910...250

با سالم و خسته نباشید برای عمل سزارین در 
بیمارستان ... بستری بودم رسیدگی افتضاح بود 
جز چند نفر همه از زیر کار در میرفتن هیچ کس 
به وظیفه اش درست عمل نمی کرد کادر بخش 
نیروهای جوان بی تجربه و بی مهارت و زیر کار درو 
بودن نظافتچی های بخش هم درست تمیز نمی 
کردند و شاکی بودند که حقوقشان کم است و نیرو 
کم و کار زیاد هیچ کسی هم نبود که  پیگیری کند.
990...359

به  بنیاد مستضعفان  اسم  است  بهتر  با سالم 
این  کند  پیدا   تغییر  امالک!  مزایده  سازمان 
زمین ها مال جوانان بیرجندی است جوانان عزیز 
حق گرفتنی است نه دادنی چون اگر دادنی بود 
پس از دو سال سربازی ودفاع از این خاک به 
شما 30متر می دادند به 6 جوان متاهل خدمت 
تعهد  بسازند  خودشان  بدهید،  180متر  رفته 
هم برای ساخت بگیرید. اگر ادعای خدمت به 

مستضعف! را دارید.
915...199

باسالم و خسته نباشید خواهشمندیم فکری به 
انتهای  بیندازید در  این شهر و محله ما  حال 
موسی بن جعفر 2۴ و26 یک مرکز بهداشت 
اید ولی کنار آن یک تپه بزرگ  احداث کرده 
این محله جزو  خاک وجود دارد درست است 
محله های ضعیف شهر هست ولی آیا این حق 
مردم این منطقه هست که با اندک وزش باد 
گردو خاک فراوانی به ریه و درون خانه های آنها 
بیاید حداقل اگر به فکر سالمتی شهروندان این 
گونه مناطق نیستید حداقل به فکر ظاهر و باطن 
پاکیزه ترین! شهر ایران باشید اگرچنین تپه ای در 
کنار خانه یکی از مسئوالن بود چطور با آن کنار 

می آمدید؟ لطفا پیگیری کنید.
915...218

با سالم و خسته نباشیدجناب آقای شهردار محترم 
از شما تقاضا دارم با توجه به گرد وخاکی بودن مهر 
شهر نسبت به فضای سبز و درختکاری کوچه ها 

امسال بیشتر برسید . باتشکر
915...257

فشار آب درمنطقه بلوار جماران خیابانهای سپهر 
وعبدالعلی بیرجندی خیلی کم است وباعث ایجاد 
مشکالتی برای مردم شده لطفا اداره آب پیگیری کند.
915...357

سالم طرح ملی مسکن بسیار عالی است، ولی 
اگر بعد ساخت صاحبان آن اقدام به فروش نمایند، 
دیگر امیدی به سامان یافتن مسکن نخواهد بود و 
باز بر خواهیم گشت به اول خط. لذا باید قانونی 

وضع شود که مسکن را نفروشند.
915...537

از اهالی روستای بغداد شهرستان سرایان هستم. 
وضع پوشش اینترنت در این روستا و روستاهای 
اطراف بسیار ضعیف است و اصالقابل قبول نیست.
یک شهروند

با سالم به تازگی شنیدیم که مزایده های بنیاد 
مستضعفان از سر گرفته شده است! نمی دانم 
چگونه می شود که این دوستانمان به هیچ جا 
پاسخگو نیستند و هرچه می خواهند می تازند تا 
ببرند و بفروشند. واقعا تصور می کنم در اهداف این 
بنیاد در سطح کالن مملکت چالش هایی ایجاد 
شده است که امیدواریم جناب فتاح چاره این مشکل 
کنند برای مردم مظلوم این خطه ی کویری.
یک شهروند

محمودآبادی-  1700  ارگانیسم بیماری زا وجود دارد که 
از این تعداد 850 عامل بیماری زا مشترک بین انسان و دام 
است، آمار دیگری داریم که نشان می دهد. 61 درصد از 
بیماریهای عفونی و 75 درصد بیماری های نوپدید  بین 
انسان و دام مشترک است.  بیماری هایی که مانند قاتالن 
زنجیره ای هر روز دسیسه های جدید رو می کنند از 
“سارس”،  ایدز و “مرس” گرفته تا “ابوال”  و اکنون نیز تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو که به گزارش رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از ابتالی 
سال تا پایان  تیر 5۴ نفر در کشور به تب کریمه کنگو 
مبتال شده اند.روزنامه آوای خراسان جنوبی  با توجه به این 
که این استان امسال و همین طور طی چهار سال متوالی 
گذشته به عنوان پاک ترین استان کشور در کنترل بیماری 
های مشترک بین انسان و حیوان شناخته شده است در 
این زمینه گفتگویی با کارشناس اداره بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی و رئیس اداره طیور و آبزیان اداره کل 
دامپزشکی خراسان جنوبی و همچنین رئیس گروه بیماری 
های واگیر و کارشناس زئونوز دانشگاه علوم پزشکی انجام 

داده است که در ادامه می خوانید. 

شناسایی بیماری های پر خطر
رئیس گروه بیماریهای واگیر و کارشناس زئونوز  درباره 
بیماری های مشترک بین انسان و دام  گفت: محیط 
زندگی مشترک با حیوانات بیماری های مشترک را رقم 
می زند که از آن با عنوان بیماری های مشترک بین 
انسان و حیوان نام می برند در این میان بیماری های 
نوپدید نیز وجود دارند که مداخله انسان ها در طبیعت گاه 
به آن دامن می زند برخی از آنها می توانند چنین فاجعه بار 
باشند که تلفاتی مانند جنگ بر جای گذارند. محمدرضا 
و  حیوانات  طریق  از  ها  بیماری  این  افزود:  “جمع آور” 
آنها آمده  دست  به  جانبی  محصوالت  و  غذایی   مواد 
) گوشت پوست پشم و...( ممکن است منتقل شود. وی  
از  انسان و حیوان  بیماری های مشترک  معتقد است 
ابتدای زندگی بشر بر کره خاکی وجود داشته اند اما در 
سال های اخیر اهمیت دو چندانی پیدا کرده و امروز نه 
فقط از لحاظ بهداشت و سالمت بلکه از نظر اقتصادی 
و سیاست بین الملل نیز جایگاه خاصی دارند. به گفته جمع 
آور طی سالهای اخیر تقریباً تمام بیماری های نوظهور و 
جنجالی جامعه بشری در این گروه قرار گرفتند و اعالم 
حضور هر یک از آنها در یک کشور مشکالت بسیاری را 
برای دولتمردان ایجاد کرده که عواقب و تبعات بسیاری نیز 
برجای گذارده و خواهد گذاشت. وی ظهور برخی از بیماری 
ها را به عنوان یک عامل بیماری زا تنها نمی داند چرا که 
می توان از آن بیماری به عنوان یک عامل بیوتروریسم یاد 
کرد. سیاه زخم، طاعون، تب مالت، سی سی اچ اف و... این 
ها از جمله بیماری هایی هستند که به درستی می توان 

عنوان بیوتروریسم را  بر آن گذاشت.

شناسایی ۱۷۰۰ ارگانیسم بیماری زا
رئیس اداره ی طیور و آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان 
جنوبی نیز در شرح بیماری های مشترک بین انسان و 
حیوان گفت: 1700 ارگانیسم بیماری زا داریم که 850  
مورد از آنها انسان و دام را آلوده می کند. بر اساس آماری 
دیگر 61 درصد بیماری های عفونی و 75 درصد بیماری 
های نوپدید قابل انتقال بین انسان و دام هستند بنابراین 
حوزه دام و انسان بسیار به هم نزدیک بوده و نیاز به مراقبت 
های فراوان دارد.قاسم عجم افزود: منظور از بیماری های 
نوپدید بیماری هایی است که قباًل در انسان وجود نداشته 
اما بعد از بروز آن و پیگیری ریشه های به وجود آمده این 
بیماری  بروز ازحیوان به انسان به اثبات رسیده است، مانند 
سارس مرس، ابوال، سیاه زخم، تب مالت و. . . که برخی 
همه ی آنها در صورتی که بعداز بروز به خوبی درمان نشوند 

باعث مرگ می شود.

فرآورده های خام دامی
کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دام اداره 
کل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز این استان را به عنوان 
استانی پاک در بین استان هایی که  درگیر بیماری های 

مشترک بین انسان و حیوان هستند معرفی کرد و گفت: 
تالش های مشترک دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی 
باعث شده است بروز و ظهور این بیماری ها در استان ما 
بسیار کم باشد و حتی در مواردی بیماری در مرحله ی 
حیوانی شناسایی و درمان شود. اما با این حال نمی توان 
گفت هیچ بیماری نداشته ایم به عنوان مثال سال های 
گذشته تب مالت در استان نسبت به دیگر بیماریها بیشتر 
مشاهده شده است.اما به مرحله ی بحران نرسیده است.علی 
اکبر عندلیبی درباره تب مالت یا بروسلوز این طور توضیح 
داد: یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که 
انتقال آن به انسان مستقیم یا غیرمستقیم از حیوانات آلوده 
است این بیماری به علت خصوصیت تخفیف یابنده تب به 
تب مواج نیز  شناخته می شود. وی ادامه داد: کشاورزان، 
چوپانان، دامپزشکان و کارکنان کشتارگاه و کارخانجات 
آماده سازی گوشت در مناطق آندمیک در معرض عفونت 
این بیماری هستند. وی درباره راه های انتقال این بیماری 
به انسان نیز  اعالم کرد: مصرف محصوالت لبنی غیر 
پاستوریزه مانند بستنی، مخاط حیوان بر روی خراشیدگی 
های پوستی و گوشت تازه حیوان آلوده و حتی از راه 
استنشاق هوای آلوده به گرد و خاک آغشته به مدفوع و 
ادرار دام امکان انتقال این بیماری به انسان وجود دارد.

ناقالن ریز  
وی مهمترین نکته در بیماری های مشترک بین انسان و 
دام را ناقالن و بیماری های منتقله از راه ناقالن عنوان کرد.

عندلیبی افزود: ناقالن موجوداتی کوچک مانند پشه، کنه 
ها، کک ها ،ساس ها و حلزون ها هستند که می توانند 
عوامل بیماری زا و انگل ها را از انسان یا حیوان آلوده به 
دیگران منتقل کنند. این کارشناس اداره کل دامپزشکی 
استان درباره ی بیماری های منتقله توسط ناقالن گفت: به 
دلیل برخی ویروس ها، انگل ها و سایر عوامل بیماری زا در 
انسان ها ایجاد می شوند که مهمترین این بیماریها عبارتند 
از ماالریا، تب دنگ، سالک و کاالآزار ،تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو ،تب دره ریف ،تب زرد، فیالریازیس، آنسفالیت 
ژاپنی، تریپانوزومازیس است. به گفته وی یک نیش ساده 
توسط این موجودات کوچک برای انتقال بیماری های گفته 

شده کافی است.

عادت های رفتاری
رئیس گروه بیماریها واگیر و کارشناس زئونوز دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در ادامه به اهمیت پدیده اپیدمی 
شدن بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان اشاره کرد 
که مهمترین آنها ناآگاهی جامعه از روش های پیشگیری 
است. “محمد رضا جمع آور” عادت های رفتاری غلط مانند 
استفاده از بستنی سنتی،  ذبح سنتی دام، خوردن جگر خام 
از موارد مهمی دانست که باید شهروندان به طور ویژه به آن 
توجه کنند.وی این به این نکته ا نیز تاکید کرد که ایران در 
خاورمیانه بهترین کشور در کنترل بیماریهای بین انسان و 
دام شناخته شده است و خراسان جنوبی در بین استان های 
کشور نیز به عنوان استانی پاک معرفی می شود، با اینکه 
ما در هم مرزی با کشور های بسیار پر خطر قرار گرفته 

ایم،بدون شک این عنوان ها نتیجه همکاری بین دانشگاه 
علوم پزشکی و دامپزشکی است. وی یکی از مهمترین 
بیماری هایی که طی چند سال اخیر به خاطر نزدیکی 
حیوانات به زندگی انسان ها و دام ها به وجود آمده است را 

بیماری هاری عنوان کرد.

هاری کشنده است 
وی ادامه داد: هاری یک بیماری ویروسی حاد و کشنده و 
همچنین قابل انتقال بین انسان و حیوان خونگرم است و 
میزان کشندگی آن 100 درصد بوده به طوری که در اثر 
تاخیر در درمان، مرگ حتمی است.“جمع آور” افزود:  بر 
خالف آنچه در پندار اجتماعی در مورد بیماری هاری وجود 
دارد که این بیماری فقط از طریق سگ ها منتقل می شود 
باید گفت تمامی حیوانات خونگرم اهلی و وحشی به این 
بیماری حساس بوده و به عنوان مخزن بیماری شناخته می 
شوند به طوری که هر گونه گزیدگی یا خراش توسط این 
حیوانات می تواند بیماری را به انسان منتقل کند برخی از 
حیوانات حساس عبارتند از گربه، گوسفند، گاو ، االغ، شتر، 
بز و گاومیش که در صورت انتقال بیماری به آنها به راحتی 
می تواند انسان را نیز گرفتار کند.وی ادامه داد حتی جوندگان 
مانند موش خرما، سمور و خفاش می تواند بیماری هاری را 
منتقل کند. نکته مهمی که جمع آور به آن اشاره کرد در مورد 
حیوانات هاری است که هنوز عالئم بیماری در آنها ظاهر 
نشده است به این نحو که می توانند با لیسیدن افراد از طریق 
خراش زخم پوستی ترشح لب و بینی بیماری را منتقل کند.

یک آب و صابون ساده
این  از  پیشگیری  راه   بهترین  زئونوز  کارشناس  این   
بیماری را شست و شوی محل گزش با آب و صابون 
حداقل به مدت 15 تا 20 دقیقه عنوان کرد. واکسیناسیون 
به موقع سگ های صاحب دار خانگی و گله، مراجعه برای 
واکسیناسیون به محض وقوع هر گونه گزش توسط 
حیوانات، خارج کردن کف صابون از البالی زخم با آب، 
ضدعفونی محل زخم با بتادین یک درصد یا الکل 70 
درجه می تواند از می تواند از بروز این بیماری جلوگیری 
کند. وی به پدر و مادرها توصیه کرد تا به فرزندانشان 
آموزش دهند هرگز به سگ های ولگرد و ناشناس نزدیک 
نشوند، برای سگی که در خواب ، غذا خوردن و یا مراقبت 
از توله های خود است مزاحمت ایجاد نکنند، با سگ و 
گربه بازی نکنند، سگ، گربه و سایر حیوانات وحشی و 
اهلی را تحریک نکند، هرگونه خراش و گازگرفتگی توسط 
حیوانات را به والدین یا افراد بزرگتر اطالع داده و سریعاً به 
مرکز درمانی پیشگیری هاری مراجعه کنند. وی گران ترین 
واکسن را واکسن هاری عنوان کرد و گفت در هر گونه از 
این حیوان گزیدگی ها و تزریق واکسن هزینه های بسیار 
سنگینی به دانشگاه علوم پزشکی و سیستم درمانی تحمیل 
می شود.البته وی به این نکته نیز اشاره کرد که در 10 سال 
گذشته در خراسان جنوبی هیچگونه مرگی  به دلیل هاری 
و حیوان گزیدگی گزارش نشده است، که نشان دهنده 
میزان آگاهی خانواده ها نسبت به این بیماری است. وی 
باز هم توصیه کرد در حیوان گزیدگی 50 درصد کار همان 
ابتدا به وسیله شستشوی محل انجام می شود و 50 درصد 

کار دیگر به عهده همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی و 
مراکز بهداشتی درمانی است که شبانه روزی فعال بوده و  

خدمات ارائه می کنند.

واکسیناسیون به موقع و همکاری مردم
رئیس اداره طیور و آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی طی سالهای گذشته 
به لحاظ بیماری های مشترک بین انسان و دام شرایط 
بسیار خوبی را داشته است تا جایی که این استان جزو سه 
استان پاک کشور معرفی شده گفت: مهمترین دلیل به 
دست آوردن این عنوان همکاری دامداران و مرغداران با 
اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی و همچنین توجه مردم 

به نکات بهداشتی است.

باید مراقب باشیم
“عجم” ادامه داد: تمام مراحل جوجه ریزی برای مرغداری 
های استان تحت نظارت اداره دامپزشکی شهرستان ها 
انجام می شود. چرا که هنوز خطر آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان را داریم. وی خطاب به مالکان مرغداری هایی 
گفت: نباید با تصور اینکه استان چند سال گذشته هیچ گونه 
بیماری مشترکی به خصوص در زمینه طیور نداشته نسبت 
به مراقبت های بهداشتی سهل انگاری کنیم مرغداری ها 
باید در توزیع جوجه یک روزه که واکسینه شده باشد 
دقت الزم را انجام دهند.وی به توزیع جوجه یکروزه در 
روز بازارها  اشاره کرد و گفت از این بابت  نگرانی های 
وجود دارد به همین دلیل توصیه می کنیم شهروندان به 
هیچ عنوان از دست فروشان جوجه یک روزه نخرند یا 
بالفاصله بعد از خرید جوجه به نزدیکترین مرکز دامپزشکی 
در شهرستان مراجعه و نسبت به واکسیناسیون جوجه اقدام 
کند. وی حتی درباره کسانی که پرنده های تزئینی  می 
خرند گفت :باید مردم در این زمینه هوشیار عمل کنند چون 
این پرنده ها نیاز به مراقبت قرنطینه و واکسینه شدن دارند. 
“عجم” ادامه داد: وقتی یک پرنده خریداری می کنید بهتر 
است به مدت سه هفته جدا نگهداری شود تا در این مدت 
اگر بیماری خاصی داشته باشد در قرنطینه  درمان و باعث 

آلودگی دیگران نشدن شود.

برخی بیماری ها واکسن ندارند
در ادامه کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 
درباره   جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  دامی 

واکسیناسیون ها نیز گفت: متاسفانه 70 درصد بیماری 
های نوپدید و بازپدید واکسن خاصی ندارند از آن جمله 
می توان به جنون گاوی و سیاه زخم اشاره کرد. “علی اکبر 
عندلیبی” افزود: به طور حتم پیشگیری و آموزش اساسی 
ترین و مهمترین نکته در کنترل بیماری های بین انسان 
و دام است “کیست هیداتیک”، هاری، آنفوالنزای پرندگان 
،”کوروناویروس” و اقسام این بیماری ها فقط با اندکی 
آگاهی می تواند جامعه را از بحران نجات دهد. وی افزود: 
90 درصد واکسیناسیون در استان ما رایگان انجام می 
شود. این مسئله خود به کاهش بروز بیماری ها در استان 
بسیار کمک کرده است.همین طور از گام های مهمی که 
در بخش پیشگیری بین بیماریهای مشترک انسان و دام 
انجام شده ورود بخش خصوصی و گام های مهمی است 

که در این قسمت برداشته شده است. 

 برای دامداران و مرغداران انجام می شود
 به اعتقاد وی  افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به بیماری 
های مشترک بین انسان و دام توانسته است از بروز برخی 
بیماری های بسیار خطرناک جلوگیری کند استفاده از 
کشتارگاه ها، مراقبت های بهداشتی و عدم تماس با الشه 
دام تا 2۴ ساعت و . . .  همه و همه از مواردی است 
که توانسته  دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی 

خراسان جنوبی را در انجام فعالیت های خود یاری دهد.
 وی تاکید کرد: گاهی بروز بعضی از بیماری ها در خانم 
خانه دار که هیچ ارتباطی با دام نداشته است جای این سوال 
را مطرح می کند که این بیماری چطور به وی سرایت 
کرده بهترین پاسخ به این پرسش رعایت نکات بهداشتی 
در پیشگیری بیماری است، حتی جوشاندن شیر اگر در 
زمان الزم انجام نشود می تواند باعث بروز بیماری تب 
مالت شود.  نگهداری گوشت تازه به مدت 2۴ ساعت و 
جگر  به مدت ۴8 ساعت داخل یخچال از بیماری های 

خطرناک حتی تب کریمه کنگو  جلوگیری می کند. 
وی توصیه کرد بهتر است فراموش نکنیم همه بیماری 
ها و ویروس ها می توانند از طریق پوستی که زخم شده 
است وارد بدن شوند.“ عندلیبی” ادامه داد: تابستان فصلی 
است که بستنی به میزان زیادی در آن فصل استفاده می 
شود بهتر است خانواده ها در جریان باشند  بستنی که به 
صورت فله ای و سنتی توزیع می شود می تواند از  عوامل 
بیماریهای تب مالت باشد.  پس الزم است در زمان  
خرید این نوع بستنی اطمینان کافی و الزم را از محل 
خرید داشته باشید. ضدعفونی کردن سبزیجات به وسیله 
نمک ،دادن داروی ضد انگل به حیوانات خانگی، شستن 
دستها بعد از دست زدن به حیوانات از جمله ساده ترین 
راه هایی است که می توان از بروز بیماری ها جلوگیری 
کرد.کشور ما با توجه به شرایط منطقه و آب و هوایی 
متنوع،مجاورت با کشورهای کمتر توسعه یافته و مهاجر 
پذیری در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته است و البته 
خراسان جنوبی با شرایط ویژه ی همسایگی با استان هایی 
 مانند سیستان و بلوچستان و هم مرزی با افغانستان به 
نوبه ی خود استثنای دیگری است حال که قرار است 
فعالیت کند  پرورش شتر  به عنوان مرکز  استان  این 
بهتر است زیرساخت های الزم به ویژه آزمایشگاه های 
دامپزشکی در بهترین شرایط قرار گیرند تا ویروس هایی 
که هر کدام مانند یک قاتل حرفه ای می توانند در عرض 
سه روز انسانی را نابود کند، با تشخیص به موقع از بروز 

بحران و زیان جلوگیری کند.

ناِقالن  ناُقال
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موفقیت و انرژی

دادن خبر بد

گوش دادن نياز به مهارت دارد 

وقتي پاي درد دل به ميان مي آيد سه واژه »همدلي«، 
»همدردي« و »همزباني« معنا پيدا مي کند. همدلي 
در واقع يک مهارت است، مهارتي که شامل درک 
احساسات طرف مقابل مي شود اما بدون قضاوت، تاييد 
و يا رد، در واقع در همدلي نيازي نيست ما نظري درباره 
صحبت هاي طرف مقابل بدهيم.  اما همراهي همان 
طور که از خود واژه اش مشخص است به معناي اين 
است اگر کمکي از دست مان بر مي آيد براي فرد انجام 
دهيم. همدردي هم وقتي معنا پيدا مي کند که براي 
کسي رنجش و ناراحتي پيش آمده و نياز به همدردي 
دارد. به طور مثال فرض کنيد همکارتان فرزند بيماري 
دارد و رئيس تان به او مرخصي نمي دهد و مي گويد بايد 
اول کارش را تمام کند. اگر شما قبول کنيد به جاي او 
سرکار بمانيد و کارهايش را انجام دهيد با او همدردي 
کرده ايد و يا اگر قبول کنيد با او فرزندش را نزد پزشک 

ببريد با او همراهي کرده ايد.

اگر خبر بد دارید، یک راست
 بروید سر اصل مطلب!

به گفته  محققان، خبر بد را بايد بدون شاخ و برگ دادن 
بدهيد؛ اين چيزی است که طرف مقابل تان ترجيح 
می دهد. همه  ما به احتمال زياد زمانی در زندگی مان 
ناچارا مجبور می شويم خبر بدی را به کسی برسانيم. 
خبر طالق، اخراج شدن از کار، رد يک درخواست و يا 
نتيجه  يک آزمايش که حاکی از يک بيماری سخت 
است، خبرهايی از اين دست چيزهايی هستند که 
متاسفانه گاهی وظيفه  رساندن شان را به مخاطب 

خواهيم داشت. 
تحقيقات جديد می گويد، بهترين کار اين است که خبر 
ناخوشايند را به سرعت بدهيم، دست کم اين چيزی 

است که فرد مقابل ترجيح می دهد!
پژوهشگران 145 نفر را که با سناريوهای مختلف از 
خبرهای بد مواجه شده بودند، تحت بررسی قرار دادند. 
اين سناريوها مکتوب، کالمی و يا بصری بودند. در 
هر مورد، اين افراد با دو نوع رويکرد متفاوت روبرو 
شدند: خبر بد، مستقيما و بدون حاشيه به آنها داده شد 
و در نوع ديگر هم، سعی شده بود خبر بد، ظاهری 

خوشايندتر داشته باشد و در لفافه بيان شود.
از افراد شرکت کننده خواسته شد، هر پيام منفی را 
حد  تا چه  و  ميزان مالحظات  اساس شفافيت،  بر 
مستقيم بودن، تاثيرگذار بودن، صادقانه بودن و خاص 
بودن شان رتبه بندی کنند. همچنين از آنها خواسته 
شد تشخيص دهند کدام يک از اين راه های دريافت 
خبر بد، برای شان از همه مهمتر بوده است. شفافيت و 
مستقيم بودن، نسبت به ساير ارزش ها در آن شرايط 

ُپرتنش و بحرانی، بيشترين امتيازها را گرفتند.

خواص 
سفیده تخم مرغ

سفيده تخم مرغ، پروتئين بيشتری نسبت به زرده دارد. 
به عالوه دارای چربی و کلسترول بسيار کمی است. 
اين موضوع سفيده تخم مرغ را به يکی از بهترين مواد 

غذايی جهت حفظ و ساخت عضالت تبديل می کند. از 
ديگر خواص سفيده تخم مرغ می توان به پيشگيری از 
تحليل توده عضالنی به ويژه در سالمندان، جلوگيری از 
خشک شدن پوست به دليل وجود ويتامين، کمک به 
تقويت قوای جسمی کودکان و نوجوانان به دليل وجود 

پروتئين ها از جمله آلبومين اشاره کرد.

فواید نوشیدن
 آب گرم

و  تواند پوست، ماهيچه ها  نوشيدن آب کافی می 
سالمت مفصل را پشتيبانی کند. آب به سلول های بدن 
کمک می کند تا مواد مغذی را جذب کرده و با عفونت  

مبارزه کنند. نوشيدن چند ليوان آب گرم روزانه مزايای 
بيشتری را به همراه دارد. هنگامی که آب به اندازه کافی 
گرم است که دمای بدن فرد را باال می برد، می تواند 
باعث تعريق شود. عرق کردن سموم را از بين می برد 
و می تواند به تميز کردن منافذ کمک کند. آب گرم 

همچنين گردش خون را بهبود می بخشد.

چند نکته براى نگهدارى
 سبزى در فریزر

قبل از گذاشتن سبزی داخل فريزر حتما هوای داخل 
کيسه را خالی کنيد. مقدار زيادی سبزی داخل هر کيسه 

نگذاريد. 

سعی کنيد سبزی ها را به صورت تخته ای داخل کيسه 
بريزيد و همان طور هم داخل فريزر بگذاريد.  مقدار نياز 
هر وعده را داخل پاکت فريزر بسته بندی کنيد و گره 
بزنيد. نخود فرنگی هم بهتر است در يخچال نگهداری 

کنيد و فريز کنيد

خواب راحت 
شبانه با عسل

عسل حاوی ماده مغذی به نام تريپتوفان است. اين ماده 
نوعی هورمون است که کمک می کند آرام شويد و 
به بدن تان اين سيگنال را می دهد که »وقت خواب 

فرا رسيده«. عسل حاوی آنتی اکسيدان است، آنتی 
اکسيدان ها فشار خون را کاهش می دهند. عسل سطح 
تری گليسيريدها را در بدن کاهش می دهد و آن ها را 
تبديل به يک متحد مؤثر می کند که خون را از چربی 
های غير ضروری پاکسازی می کند. عسل همچنين  

به جنگ افسردگی می رود. 

فواید عرق شوید
 را بیشتر بشناسید

از عرق شويد براي کم کردن فشار خون  و چربی خون 
استفاده مي کنند. براي اين منظور خوردن يک فنجان 
عرق شويد در يک ليوان آب سرد بعد از ناهار مفيد 

خواهد بود. بهتر است افرادی که چربی خون بااليی 
ندارند در استفاده اين عرق احتياط کنند. از فوايد ديگر 
عرق شويد می توان به اثرش بر روی دل درد و تقويت 
معده را اسم برد. براي بهبود درد کمر، کليه و مثانه 
استفاده عرق شويد موثر است. اين عرق براي افزايش 

شير مادران شيرده هم مورد استفاده قرار می گيرد.

مشخص شده است که بيماران فشار خون باال بايد انواع پنير های سفيد مانند فتا را هم در رژيم غذايی قرار دهند. 
عالوه بر اين، پنير کم چرب باعث کاهش فشار خون می شود. متخصصان تغذيه، بهترين ماده غذايی را برای 
کسانی که از فشار خون باال رنج می برند يافتند. اين متخصصان پنير موزارال را بهترين محصول برای کسانی که 
از فشار خون باال رنج می برند اعالم کردند. کارشناسان خاطرنشان می کنند، لبنيات سرشار از کلسيم است، اما بسياری 
از محصوالت لبنی چربی زيادی دارند و برخی نيز نمک زيادی دارند. به گفته متخصصان تغذيه، پنير موزارال يکی از 
بهترين گزينه ها محسوب می شود، زيرا نمک و چربی کمی دارد.  مرکبات، توت ها و سبزی های دارای برگ سبز،  منابع 
غنی ويتامين  هستند . دريافت کم اين ويتامين باعث پرفشاری می شود. مصرف مکمل ويتامين درافراد دچار ُپرفشاری 

و همچنين افراد سالم سبب کاهش فشارخون می شود.

برخی خوراکی های تلخ هرچند پرطرفدار نيستند ولی فوايد بيشماری دارند. اين مواد سرشار از مواد شيميايی گياهی 
هستند. برخی از اين مزايا شامل کاهش خطر ابتال به بسياری از بيماری ها از جمله سرطان، بيماری های قلبی، ديابت، 
بهبود سالمت چشم، کبد و روده ها می شود. خربزه سبز ميوه سرشار از مواد شيميايی گياهی مانند پلی فنول ها و 
فالونوئيدها است که به جلوگيری از رشد انواع سرطان ها، کاهش قند خون در مبتاليان به ديابت کمک می کند. 
خربزه تلخ سرشار از آنتی اکسيدان ها است که برای جلوگيری از آسيب سلولی ناشی از راديکال های آزاد مفيد بوده و 
خطر ابتال به بيماری های قلبی را کاهش می دهد. سبزيجاتی از قبيل بروکلی، تربچه، کلم بروکسل حاوی ترکيباتی به 
نام گلوکوزينوالت هستند که طعم تلخ آنها را قوی تر می کند. همچنين اين ماده به سم زدايی از کبد کمک می کند. 

قهوه منبع غنی از آنتی اکسيدان ها محسوب می شود. مانند اکثر غذاهای تلخ، قهوه نيز سرشار از پلی فنول ها است. 

فواید مواد غذایی با طعم تلخبهترین غذا برای کسانی که فشار خون دارند

آيا شما تاکنون نقش سنگ صبور کسي را داشته ايد؟ اصال هرگز 
پاي درد دل دوست و آشنا مي نشينيد؟ اگر پاسخ تان مثبت است، 
بد نيست به اين پرسش هم جواب دهيد که در اين شرايط چگونه 
واکنش نشان مي دهيد و براي کمک با فردي که با شما درد دل 

مي کند چه مي کنيد؟ فقط شنونده هستيد؟ 
 ممکن است برخي از افراد که همواره ناراحتي دارند، سراغ شما بيايند 
و هميشه کلي درد دل داشته باشند و تا چشم شان به شما مي افتد، 
شروع به درد دل کنند و حتي در اين بين گاهي يادشان برود حالي 
هم از شما بپرسند تا جايي که بعد از هر ديدار با اين فرد از انرژي و 
شادي خالي شويد.اگر شما هم چنين افرادي مي شناسيد و از دست 

شان خسته شده ايد، بايد بدانيد اصال الزم نيست هميشه نقش سنگ 
صبور را بازي کنيد و زندگي تان را با گوش دادن به درد دل هاي تمام 

نشدني اين فرد به کام خودتان تلخ کنيد اما چگونه؟
 دفعه بعد که دوست تان شروع به درد دل کرد خيلي دوستانه و 
مودبانه از او بپرسيد چه کمکي از دست شما براي حل مشکلش بر 
مي آيد؟ احتماال اگر کمکي از دست شما بر آيد، دوست تان خواهد 
گفت و شما با توجه به توان تان به او بگوييد که مي توانيد به او 
کمک کنيد يا نه.اگر هم دوستتان گفت کاري از دست شما بر نمي 
آيد، در واقع، به طور غير مستقيم متوجه خواهد شد که شما تمايلي به 
ادامه اين بحث نداريد اما اگر باز هم شروع به درد دل کرد، شما هم 

مانند خودش عمل کنيد يعني شما پيش دستي کنيد و اين بار شما درد 
دل کنيد و به او اجازه درد دل ندهيد. شايد به اين ترتيب دوست تان 
متوجه شود شما هم مشکالت و سختي هاي خود را در زندگي داريد.
شايد بگوييد دل تان نمي آيد اين کار را انجام دهيد و ترجيح 
مي دهيد همچنان تا ابد سنگ صبور هميشگي اين دوست تان 
بمانيد، اما واقعيت اين است که با چنين تصميمي در واقع در حق 
خودتان ظلم مي کنيد چرا که شما نمي توانيد به اين فرد کمکي کنيد 
و با گوش دادن دائمي به اين درد دل ها در واقع مدام خود را در 
معرض انرژي منفي قرار مي دهيد و اين کار به مرور مي تواند باعث 

نا اميدي، بدبيني و بي حوصلگي شما شود.

سنگ صبور بودن هم اندازه دارد!

آیه روز

و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه کنيد که پروردگار من مهربان و دوستدار 
]بندگان[ است. )سوره هود/ آيه 90(

سخن روز

 مسئوليت زندگی تان را به عهده بگيريد.اين را بدانيد فقط شما هستيد که می توانيد خودتان را به جايی که 
می خواهيد برسانيد، نه هيچکس ديگری. )لس براون(
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سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکی از سرگرمی هاى رایج در 
کشورهاى مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر براى نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4433                         

548316279

673294158

291875436

814739562

356142897

927658314

189463725

762581943

435927681

جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

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

0915   866   8002 

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدى 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

به یک نفر چرخکار ماهر 
نیازمندیم.   09366855547

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک
 84 ن 969 ایران 21 به نام فرهاد میثاقیان 
با شماره ملی 0880040629مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی پراید 141 به شماره پالک 
681 ب 71 ایران 52 به نام سمیه رضائی 

با شماره ملی 0651933684 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

فروش سالن زیبایی
 مجهزترین و شیک ترین 
سالن زیبایی در بیرجند
با شرایط نقد و اقساط

دارای وسایل وارداتی و لوازم 
آرایشی مارک اورجینال

 به فروش می رسد.
آدرس: حاشیه خیابان معلم

09151605080

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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(
09159618581 

فاروقـی

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازى، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

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

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدى

09368990722 -09157563875

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

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود    32342315
ساعت تماس: 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

به تعدادی نیرو در زمینه کارت خوان 
بانکی با حقوق باال نیازمندیم

طالقانی 2،ساختمان آلما،طبقه دوم
واحد 204 *  05632213735

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـرى

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری، بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز   

09156655054 - مهدى برگی

00:40 آینه تالش-بازپخش
01:05 شادمانه

امکان  تلویزیونی خانه  فیلم   01:20
مینا-  بازپخش

02:12 آب و رنگ
03:48 آمازون رودخانه عظیم

04:41 اذان صبح به افق بیرجند
 04:55 مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:00 سخنرانی
06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:08 آیینه تالش 
 08:30 مجموعه در حاشیه -  بازپخش

09:50 سیمای سالمت- زنده
11:00 خبر استان

11:12 پسر شجاع
11:25 درس اخالق

12:34 اذان ظهر به افق بیرجند
12:57 خروس زیرک روباه کلک 

13:20 شب های زعفرونی
- بازپخش

 14:34 سینمایی گردان آبنبات چوبی
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب - بازپخش
16:40 استارت

17:20 سیمای سالمت- بازپخش
18:30 چشم به راه

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

20:20 گفتگوی ویژه خبری - زنده
20:43 ناخونک

21:20 شب های زعفرونی - زنده
22:30 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه درحاشیه

جدول پخش برنامه هاى  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیماى خراسان جنوبی
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خبر ويژه

اخبار کوتاه

اعالم زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان

صدا وسیما-زمان و مکان مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال 99-98 )سهمیه خراسان 
جنوبی( اعالم شد. زمان مصاحبه از پنجشنبه هفتم شهریور تا دوشنبه یازدهم شهریور )صبح ازساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر از ساعت 14 تا 19( است که داوطلبان 
با در دست داشتن مدارک موردنیاز، بر اساس جدول زمانبندی برای پذیرش و انجام مراحل معاینات پزشکی از ساعت 7 صبح در پردیس های مربوطه حضور یابند.

*مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر امروز 
بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور مسئوالن و 
مردم عزیز و شریف، در مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می شود.
*بخشی از فضاهای ورزشی روباز دانشگاه 
بیرجند با هدف تحقق سیاست های دانشگاه 

سبز، با چمن مصنوعی مفروش می شود.
*محیط زیست استان ، 750 میلیون تومان 
درآمد حاصل از صدور مجوزهای شکار را به 

جوامع محلی کمک کرد.
*دو بانوی کارآفرین استان در دور دوم انتخاب 

زنان کارآفرین برتر کشور برگزیده شدند.
*فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 3 هزار و 600 
لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
در  نهبندان  شهرستان  انتظامی  *مأموران 
بازرسی از یک تریلی در ایست و بازرسی”سهل 
آباد” 220 لیتر محلول شیشه با غلظت باال 

کشف کردند.

بر اساس شاخص اقدام شایسته و رضایت مردم استانداری خراسان جنوبی انتخاب شد

حمایت از محیط بانان استان 
با بیمه تکمیلی و لباس دوربین دار

کاری- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
کشور با اشاره به زخمی شدن محیط بان اسدی 
در خراسان جنوبی که توسط شکارچیان هدف 
گلوله قرار گرفته بود، گفت: اگر این دوربین بر 
روی لباس این محیط بان نصب بود تصویر این 
شکارچی سنگدلی که وی را مورد هدف قرار 
داد را داشتیم. محبت خانی با اشاره به امضای 
تفاهمنامه ای با پلیس پیشگیری ناجا، گفت: 
بزودی محیط بانان به بی سیم های جدید مجهز 
به مانیتوری با قابلیت ارسال تصویر و فیلم که 
دارای جی . پی . اس هم است، مجهز خواهند 
شد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست  استان 
هم، جلیقه ضدگلوله، شوکر، افشانه، آرنج و 
مرحله نخست  اقالم  از مهمترین  را  زانوبند 
تجهیز بیان کرد و گفت: محیط بانان در آینده 
نزدیک از تمامی تجهیزات دفاعی روز و پیشرفته 
بهره مند خواهند شد. مسعود مستقیم ضمن ابراز 
خرسندی از 4 گونه بیمه محیط بانان خاطر نشان 
کرد:  از اولین استان هایی هستیم که با کوشش 
و پیگیری محیط بانان  به طور کامل توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست تحت پوشش 
بیمه قرار گرفتند.وی افزود: با اجرای این طرح، 
بیمه مسئولیت بدنی، بیمه عمر، حادثه و درمان، 
آنان  خانواده های  و  محیط بانان  حال  شامل 
خواهد شد.) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
فرمایند.( ارسال  تلگرام  در   @avasardabir  

جریمه  ۳۸ نانوایی 
متخلف دراستان 

ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: 38 
نانوایی استان در پنج ماه گذشته به دلیل رعایت 
نکردن موازین بهداشتی محکوم به پرداخت 
جزای نقدی شدند. اشرفی روز چهارشنبه افزود: 
در این بازه زمانی 45 گزارش توسط بازرسان 
عدم  پیرامون  استان  سراسر  بهداشت  مراکز 
رعایت موازین بهداشتی در نانوایی ها تنظیم و 
به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است. 
وی اظهار کرد: شعب تعزیرات حکومتی پس 
مدافعات  اخذ  و  قانونی  تشریفات  اجرای  از 
متخلفان، با احراز تخلف 38 نانوایی حکم به 
پرداخت 97 میلیون و 850 هزار ریال جزای 

نقدی صادر کردند.

حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت
 از اول مهر

غالمی-در راستای مسئولیت های اجتماعی 
ایران و برای پیاده سازی  شرکت مخابرات 
کاغذی  قبوض  الکترونیک  دولت  خدمات 
تلفن ثابت از اول مهر امسال حذف خواهد شد. 
سرپرست مخابرات منطقه استان گفت:عالوه 
ارائه  در  سهولت  برای    ، سامانه 2000  بر 
خدمات مشتریان تلفن ثابت می توانند  با کد 
دستوری# 2020* از طریق تلفن های همراه 
نیز نسبت به دریافت و پرداخت صورتحساب 
خود اقدام نمایند. وی اظهار کرد : مشتریان 
همچنین می توانند با مراجعه به وب سایت 
اینترنتی  نشانی  به  ایران  مخابرات  شرکت 
از  را  خود  ثابت  تلفن  کارکرد    www.tci.ir

همان محل دریافت و نیز پرداخت نمایند.

امام جمعه بیرجند: برخی از 
مدیران به جای شرمندگی از 
عملکردشان طلبکار شده اند

تسنیم-نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
امربه معروف تنها به حجاب نیست بلکه دزدی 
و گران فروشی بدتر از آن است گفت: برخی 
از مدیران به جای شرمندگی از عملکردشان 
نشست  در  عبادی  ا...  آیت   شده اند.  طلبکار 
شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان اظهار کرد: افرادی که درصدد انجام 
اقدامات قانون شکنانه هستند و منکرات را انجام 
می دهند، آنقدر مستبد هستند که تذکرات قانونی 
را بر نمی تابند و متأسفانه برخی حتی با ضرب و 
جرح و قتل پاسخگو هستند. وی با بیان اینکه 
بسیاری از مسئوالن همواره در این امر مقصر 
هستند افزود: باید ماهیت چنین افرادی که هیچ 
قانونی را بر نمی تابند مشخص شود، این افراد 
در مسائل سیاسی عمال می گویند که یا باید ما 
باشیم یا فتنه بر پا می کنیم که نمونه این افراد 

در تاریخ زیاد بوده است.

نیاز ۲۸ میلیاردی برای بستن 
پرونده راه های بیرجند

مهر-معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه 
و شهرسازی گفت:بسته شدن پرونده آسفالت 
راه های روستایی بیرجند 28 میلیارد تومان 
اعتبار می طلبد.داعی پیش از ظهر چهارشنبه 
در مراسم افتتاح هفت کیلومتر راه روستایی 
در محور شهرستان بیرجند)مسیر جالل به 
تخجر آباد( بیان کرد: در مجموع در استان 17 
هزار و 160 کیلومتر راه داریم که از این تعداد 
614 کیلومتر دو بارنده و 955 کیلومتر نیز راه 
اصلی است. وی با بیان اینکه از 161 روستای 
باالی 20 خانوار شهرستان بیرجند حدود 145 
روستا از راه آسفالته برخوردار هستند، گفت: 
16 روستا در بیرجند فاقد راه آسفالته هستند 
که کار مطالعاتی 13 روستا برای ایجاد راه 

آسفالته انجام شده است.

تامین برق روستاهای کمتر
از ۱۰ خانوار با استفاده

 از پنل خورشیدی

ایسنا-فرماندار خوسف با اشاره به اینکه تمام 
روستاهای باالی10 خانوار شهرستان خوسف 
از نعمت برق برخوردار هستند، گفت: تامین 
برق روستاهای کمتر از 10 خانوار با استفاده از 
پنل خورشیدی در در دستور کار است. شفیعی 
افزود: تاکنون برای مناطق عشایری گیوک، 
شش دانگ، چاه ربیع. جنگل نخاب، چشمه 
موسی، زرکش چاه خره، دوکوهه،  جعفرآباد، 
در  گرگین،  برزادران،  برزاج،   دوک،  سنجد 
ساله، کشوک  با اعتبار 180 میلیون تومان 
تعداد 20 پنل خورشیدی خریداری شده است.

تدارک برپایی ۱۳۵7 
پایگاه جشن عاطفه ها 

صدا وسیما- هزار و 357 پایگاه ثابت و سیار 
جشن عاطفه ها از فردا در استان برپا می شود. 
مدیرکل کمیته امداد گفت: از این تعداد 379 
پایگاه ثابت و سیار از امروز در میدان ها و معابر 
از  افزود:  آبادی  عمومی برپا می شود. سلم 
مجموع پایگاه های جشن عاطفه ها 53 پایگاه 
مربوط به امداد ، 70 پایگاه مراکز نیکوکاری ، 
978 پایگاه در مدارس، 119 پایگاه در مساجد، 
66 پایگاه بسیج و 71 پایگاه سیار است.وی 
گفت: دومین مرحله جشن عاطفه ها جمعه 8 
شهریور در مصلی های نماز جمعه برپا می شود.

بهره برداری از 44 پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای 
دادرس مقدم-مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان  از افتتاح 44 پروژه راهداری 
و حمل و نقل جاده ای با ارزشی بالغ بر 410 
استانی  و  ملی  منابع  از محل  ریال  میلیارد 
خبرداد. شهامت اعالم کرد:  پروژه های بخش 
راهداری شامل: روکش آسفالت راه های استان 
به طول 155 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 330 

میلیارد ریال، ابنیه فنی 3 دستگاه با اعتبار بالغ بر 
10میلیارد ریال، اجرای روشنایی با اعتباری بالغ 
بر 18 میلیارد ریال و سایر پروژه ها نیز در حوزه 
راهداری با اعتباری بالغ بر 27.8 میلیارد ریال 

قابل افتتاح در هفته دولت خواهد بود.
نقل جاده ای  راهداری و حمل و  مدیر کل 
استان با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در 

حوزه فنی و نظارت، ادامه داد: احداث مجتمع 
خودرویی طاجانی، تکمیل راهدارخانه سرچاه 
و احداث ساختمان جانبی پلیس راه استان 
با اعتباری بالغ بر 24.8 میلیارد ریال از جمله 
این پروژه ها است.همچنین با حضور معتمدیان 
هماهنگی  معاون  جعفریان  میر  استاندار، 
امور عمرانی استانداری و شهامت مدیر کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان روکش 
آسفالت گرم محور بیرجند-اسدیه )گوگچین-
منصور آباد( افتتاح شد. شهامت در آیین افتتاح 
این پروژه اظهارکرد: روکش آسفالت گرم 8.5 
 کیلومتر از محور بیرجند - اسدیه در بخش 
گوگچین-منصوآباد به طول 8.5 کیلومتر با 
اعتباری بیش از 14000 میلیارد ریال انجام 

شده است. وی در پایان از مساعدت حسن نیا 
ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای و معتمدیان استاندار، میرجعفریان معاون 
هماهنگی امور عمرانی ، فرمانداران و همچنین 
از همراهی پیمانکاران و راهداران پرتالش در 
تسریع  پروژه های راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان تقدیر نمود.

برگزیده خدمت در هیئت دولت
کاوش-رئیس جمهور همزمان با هفته دولت از 
دستگاه های برتر برگزیده  کشوردر پانزدهمین 

جشنواره شهید رجایی تقدیر کرد.
 دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسم 
پانزدهمین جشنواره شهید رجایی که  برای 
گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از تالشگران 
عرصه خدمت به مردم شریف ایران اسالمی با 
حضور اعضای دولت، استانداران و مسووالن 
دستگاه های اجرایی در سالن اجالس سران 
برگزار شد، از برگزیدگان این جشنواره تجلیل 
کرد.براین اساس در میان   31 استانداری 
وسازمانها وزارتخانه های دولتی  استانداری 
های  خراسان جنوبی ، سمنان وقزوین از 
سوی رییس جمهور بر پایه دوازده شاخص 
ابالغی وشاخص اقدام برجسته ورضایتمندی 

دستگاه های برتر  بر اساس نتایج ارزیابی های 
انجام شده از عملکرد سال 97 دستگاههای 

محورهای  مجموع  در  و  کشور  اجرایی 
بین  از  اختصاصی  و  شاخص های عمومی 

وزارتخانه ها، سازمان ها و معاونت های وابسته 
و  عمومی  جمهور،شاخص های  رئیس  به 

و  سازمان ها  موسسات،  بین  از  اختصاصی 
دستگاههای  تابعه  و  وابسته  شرکت های 
اجرایی، در استان های کشور انتخاب و مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری 
اطالعات ، دفاع و میراث فرهنگی، صنایع 
امور  و  شهید  بنیاد  گردشگری،  و  دستی 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  ایثارگران، 
کشور،  احوال  ثبت  ،سازمان  مرکزی  بانک 
شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب 
کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت 
سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران دستگاهها و موسسات تابعه ای بودند 
که در جشنواره شهید رجایی از سوی رئیس 

جمهور تقدیر قرار گرفتند.

۲۵۵ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری
رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   - جم  امین 
اجتماعی خراسان جنوبی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تعاون ، 
دریافت  برای  تعاونی   176 اینکه  بیان  با 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
ثبت نام کرده اند  گفت: از محل این طرح 
29 تعاونی با مبلغ 15 میلیارد و 300 میلیون 

تومان تسهیالت دریافت کردند. 
جزء  جنوبی  خراسان  کرد  عنوان  رکنی 
تسهیالت  زمینه  در  نخست  استان  پنج 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری است و 
در مجموع بالغ بر هشت هزار و 500 نفر 
برای دریافت این تسهیالت ثبت نام و از 
این تعداد یک هزار و 898 طرح به مبلغ 
268 میلیارد تومان انعقاد قرارداد کرده اندکه 
از این مبلغ ،  تاکنون 255 که میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.

چهاردهمین برنامه تقدیر از تعاونی 
های برتر 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه چهاردهمین برنامه تعاونی های برتر 
13 شهریور جاری در استان برگزار می شود 
، از ثبت نام 346 تعاونی و اتحادیه در این 
برنامه خبرداد و گفت : از این تعداد 89 مورد 
در بخش خدمات، 66 مورد در کشاورزی و 

45 مورد نیز در بخش صنعت بوده است.رکنی 
با بیان اینکه  برنامه کشوری تقدیر از تعاونی 
های برتر نیز 9 شهریور برگزار می شود ، گفت 
: تعاونی مسکن 04 از خراسان جنوبی نیز در 

این جشنواره حضور خواهد یافت.

برنامه های هفته تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با بیان 

اینکه 12 طرح درهفته تعاون افتتاح و کلنگ 
زنی خواهد شد، ادامه داد: : این طرح ها با 14 
میلیارد و 600 میلیون تومان سرمایه گذاری 
اجرا و با بهره برداری از آن ها برای 176 نفر 
اشتغال ایجاد می شود.رکنی، دیدار با خانواده 
توانمندی  نمایشگاه  برگزاری  شهدا،  معزز 
جشنواره  برگزاری  تعاون،  بخش  های 
تعاونی های برتر در شهرستان ها، برگزاری 
نشست با مدیرعامل صندوق ضمانت بانک 
توسعه تعاون و برپایی میزخدمت در حاشیه 
نماز جمعه را از جمله دیگر برنامه های این 

هفته اعالم کرد.

8 میلیون دالر صادرات
 تعاونی های استان

وی با اشاره به اینکه 910 تعاونی فعال بدون 
احتساب سهام عدالت در استان فعال هستند ، 

گفت: در این تعاونی ها 119 هزار نفر عضو بوده 
و برای هشت هزار و 790 نفر نیز اشتغال ایجاد 
شده است. وی با بیان اینکه 23 درصد تعاونی 
های استان روستایی و 76 درصد نیز شهری 
هستند، اضافه کرد: از این تعداد 47 درصد در 
و  کشاورزی  در  درصد  خدمات، 20  بخش 
33 درصد نیز در بخش  صنعت است.رکنی 
افزود: در مجموع تعاونی های استان 120 مورد 
تعاونی بانوان هستند که این تعاونی ها برای 
یک هزار و 380 زن اشتغال ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه میزان تعهد صادرات تعاونی های استان 
در سال گذشته 20 میلیون دالر بوده است ، 
ادامه داد: از این میزان 21 میلیون دالر در سال 
گذشته محقق شده است. در پنج ماه گذشته 
نیز بالغ بر هشت میلیون دالر توسط تعاونی 

های استان صادرات انجام شده است.
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افتتاح ۲۵۱ طرح عمرانی و خدماتی در استان
گروه خبر- در پنجمین روز از هفته دولت 
251 طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با 
حضور معاونان استاندار به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح ها بیش از 57 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شد.از این تعداد 2 طرح 
در بشرویه، 15 طرح در درمیان، 14 طرح در 
خوسف، 143 طرح در بیرجند ، 11 طرح در 
عشق آباد طبس،  31 طرح در نهبندان، 6 در 
درح شهرستان سربیشه، 6 طرح در آیسک، 
4 طرح در قاین، 16 طرح در زیرکوه،3 طرح 
در فردوس به بهره برداری رسید. درشهرستان 
بیرجند بهسازی ساختمان دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی و  در خوسف آبیاری 
تحت فشار و مجتمع بسته بندی و فرآوری 
فرستنده  کشاورزی،ساختمان  محصوالت 
ی دیجیتال نایبند، ساماندهی گلزار مطهر 

شهدا،در درمیان در بخش گزیک شهرستان 
چاه،  بهسازی  و  مرمت  بند خاکی،  درمیان 
نهبندان - بیرجند  و جاده روستایی در درح 
سربیشه  پایگاه اورژانس جاده ای ماهیرود، در 
سرایان  سالن چند منظوره، توسعه مدرسه، در 
فردوس دو واحد دانه بندی بنتونیت ، اولین 
کارگاه برک بافی و بهسازی و کف سازی فاز 
دو کوچه تاریخی حاج علی اشرف در بشرویه 
از جمله این طرح ها است.در ادامه پروژه های 
پنجمین روز هفته دولت 141 واحد مسکونی 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در بیرجند 
بهره برداری شد.عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مسکن فرهنگیان بیرجند در این مراسم با بیان 
اینکه از مشکالت منطقه نبود امکانات شهری  
وخاکی بودن معابر است گفت: عالوه بر این 
مشکل روشنایی معابر، سگ های ولگرد و نبود 

آب شهری در برخی از واحدها را داریم. 
همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با 
امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون  حضور 
استاندار و فرماندار قاین چهار پروژه شاخص در 
این شهرستان به بهره برداری رسید. کریمی، 
بهره برداری از 5.5 کیلومتر راه روستایی، افتتاح 
مجتمع  زمانی،  روستای  به  آبرسانی  پروژه 
خدماتی رفاهی و مرکز فنی و حرفه ای قاین را 
از جمله پروژه های افتتاحی این روز اعالم کرد.
57 طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی با اعتبار 
10 میلیارد و 220 میلیون تومان در شهرستان 

مرزی نهبندان نیز به بهره برداری رسید.
بیکی فرماندار نهبندان، زیرسازی و آسفالت 
معابر روستای خوانشرف به نمایندگی از چهار 
طرح، 6 طرح آبرسانی، 37 طرح برق رسانی، 
ساختمان دهیاری روستای طبسین سفلی، 

طرح پرورش شتر شیری و افتتاح طرح های 
شهرداری نهبندان را از مهمترین طرح های 
افتتاحی شهرستان نهبندان در چهارمین روز 

هفته دولت ذکر کرد.
17 طرح عمرانی و خدماتی در پنجمین روز 
هفته دولت با اعتبار چهار میلیارد و 405 میلیون 
تومان در شهرستان مرزی زیرکوه افتتاح شد. 
معابر  آسفالت  زیرکوه،  فرماندار  عربشاهی 
روستای حسین آباد موهبتی به نمایندگی از 

9 طرح روستایی، بازسازی قنات حاجی آباد 
به نمایندگی از مرمت و بازسازی هفت رشته 
توسعه ورودی های شهر  و  بهسازی  قنات، 
طرح  مرغ،  شتر  پرورش  طرح  آباد،  حاجی 
پرورش 60 راسی بز سانن، طرح آبیاری کم 
فشار روستای شاهرخت، توسعه و تامین برق 
شهرک روستای شاهرخت، آبرسانی به روستای 
گمنج و طرح مسکن ایتام را از جمله طرح های 
افتتاحی در پنجمین روز از هفته دولت ذکر کرد.
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی پالک ۱۷۸ فرعی از ۱۳۹۶ - اصلی 

بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای آقای جالل سحر خیز روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ ساعت ۱۰ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 98/6/7                        علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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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   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

     
                          حضرت علی علیه السالم فرمودند:

         أَْکِرْم َعشـیَرتََک فَاِنـَُّهْم جـَناُحَکِ
  خویشاوندان خود را گرامی بدار، چرا که آنان بال و پِر تو هستند.

)غررالحكم: ج2، ص22۹(
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استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 


