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عکس : مقامی

صفحه 5

5سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اشتغال روستاییان

 تعلل در تامین زیرساخت  موکب های اربعین، ممنوع
هشدار معاون عمرانی استاندار به مسئولین ؛

دو سال از هجر عزیز دل مان شادروان

حاج عبدالوهاب کریمی
می گذرد. روزهای فراق و دلتنگی مان و از دست دادن 
تکیه گاهی مطمئن را، با تسلیم در برابر مشیت الهی با 
 یاد خوبی ها، مهربانی ها و خاطراتش سپری می کنیم 
و با نثار فاتحه ای دومین سالگرد آسمانی شدنش را 

گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

جنـاب آقـای حاج حمیـد رضایـی نیـا
مدیر محترم و عوامل زحمتکش کاروان 39018 بیرجند

 با تاییدات خداوند متعال و سپاس به درگاه کبریایی اش که توفیق زیارت و طواف کعبه و زیارت پیامبر )ص(
و ائمه بقیع )ع( را با راهنمایی های بی دریغ شما عزیزان نصیب مان فرمود و حالوت

 و شیرینی زیارت را برایمان به ارمغان آورد. بدین وسیله از تالش های شما خادمین ضیوف الرحمن 
صمیمانه تشکر نموده و برایتان توفیقات بیشتر در خدمت به زائران عزیز را آرزومندیم.

حاج گل محمد قاسمی - زائر کاروان 39018 بیرجند

سرور ارجمند جناب آقای حاج حسین آسکتی )نهبندان(
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه شما

 از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترم خواستارم.
بیرجند - سرهنگ رسا

اطالعیه شماره یک
استانداری خراسان جنوبی / فرمانداری های شهرستان های استان

 اطالعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان، 
استان و کشور- استان خراسان جنوبی / شهرستان های استان

در راستای اجرای ماده »شش« تصویب نامه شماره ۶۷۷۳5/ت مورخ 95/۶/۶ هیئت وزیران )موضوع 
آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد(، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و 
حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ 9۸/۸/۲9 در محل استانداری / فرمانداری های تابعه راس ساعت 9 
برگزار خواهد شد. بدینوسیله از نمایندگان سازمان های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری 
خراسان جنوبی و فرمانداری های شهرستان های استان  دعوت به عمل می آید به منظور ثبت نام 
و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیرخانه سازمان های مردم نهاد ذیربط مراجعه و به 

شرح ذیل اقدام نمایند.
الف: سازمان هایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت »نماینده سازمان های مردم 
نهاد در شورای توسعه و حمایت« هستند، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 

9۸/۷/۱ لغایت 9۸/۷/۶ اقدام نمایند. 
 ب: سازمان هایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات به منظور رای دادن هستند، 

می توانند از تاریخ 9۸/۷/۱ لغایت 9۸/۸/۲۷ در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات 

به شرح ذیل است : 
۱. تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری / فرمانداری ۲. تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور 
مبنی بر ثبت تغییرات هیئت مدیره سازمان مردم نهاد ۳. اصل صورتجلسه هیئت مدیره سازمان 
مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات )ممهور به مهر سازمان 
مردم نهاد( ۴. یک قطعه عکس ۴×۳ برای نماینده 5. تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر کارت 

پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات
* الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده 

اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.
* محل ثبت نام: دبیرخانه سازمان های مردم نهاد مستقر در استانداری و فرمانداری های 

شهرستان های استان.

دبیرخانه سازمان های مردم نهاد استان خراسان جنوبی / شهرستان های استان

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط 1۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6166  560  0915  - صغیری

آگهی مزایده دو باب غرفه متعلق به سازمان مدیریت
 حمل و نقل بار و مسافر واقع در پایانه مسافربری

شرح در صفحه آخر

احتراما ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری
 سید و ساالر شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع( 

و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش 
حال که توفیق و سعادت یافتیم تا بتوانیم به مناسبت 
هفتمین روز شهادت آن امام مظلوم خدمتگذار و 
 میزبان دوستداران و مشتاقان این امام بزرگوار باشیم
بدین وسیله از شما سروران ارجمند دعوت به عمل 

می آید با حضور گرم خویش در مراسمی
 که به همین مناسبت

 روز سه شنبه 98/6/26 همزمان با اقامه فریضه 
نماز ظهر در محل منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی به آدرس: بیرجند- کیلومتر 9 جاده اسدیه  

بزرگراه شهید کالنتری 
برگزار می گردد شرکت فرمایید. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

آگهـی استخـدام
شرکت گروه صنعتی لینا جهت تکمیل 

کادر فروش استخدام می نماید:
* سرپرست فروش )لیسانس با سابقه مکفی(

* ویزیتور مویرگی )حداقل دیپلم با سابقه(
* توزیع کننده )با سابقه کار مرتبط(

شماره تماس: 09156049663

فروشگاه کفش کودک و نوجوان
نـی نـی گـام

فـروش کفـش ویژه مـدارس
آدرس: بین مدرس 52 و 54

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 09153614912 - چرم پیشه

 

 

 

در دولت شخصی مانند 
رئیسی می خواهیم

ترکان : 

صفحه  ۶ 

قیمت برق با حذف قبوض 
کاغذی تغییر نمی کند

مصطفی رجبی مشهدی :

احمدی نژاد را برای رئیس 
جمهوری تربیت می کنیم

غفوری فرد :

صفحه  ۶

صفحه  ۶

*مهرآیین

داغ باغ!
فضای  در  فیلمی  پیش  چندی 
مجازی منتشر شد که نشان می 
داد درختان یکی از باغ های  شیراز 
برای ساخت وساز توسط فردی که 
گفته شده مالک آنجا بوده قطع شده 
اند... این فیلم با واکنش و اعتراض 
فعاالن محیط زیست مواجه شد و 
در برخی پایگاه های خبری نیز به 
پرداخته شد. سال  به آن  تفصیل 
گذشته عضو شورای شهر شیراز 
و  فارس  استاندار  به  ای  نامه  در 
تاکید   5 ماده  کمیسیون  رئیس 
شیراز  های  باغ  تخریب  که  کرد 
ناشی از   ... مشروح در صفحه 2
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اضافه شدن مرز مهران برای تردد زائران اربعین خراسان جنوبی

صدا وسیما-زائران پیاده روی اربعین استان، از مرز مهران نیز می توانند به عراق عزیمت کنند. مدیر حج و زیارت استان گفت: تاکنون زائران اربعین خراسان جنوبی فقط از مرز 
 چذابه اعزام می شدند که از روز گذشته مرز مهران نیز به روی این زائران برای حضور در پیاده روی اربعین بازگشایی شد. نوفرستی با بیان اینکه زائران از هر دو مرز می توانند 
ندارند. ممانعتی  هیچ  مهران  مرز  از  خروج  برای  کردند،  نام  ثبت  چذابه  مرز  برای  سماح  سامانه  در  قبال  افراد  این  که  درصورتی  افزود:  کنند،  تردد 

داغ باغ!
* مهر آیین

چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر 
باغ  از  داد درختان یکی  شد که نشان می 
های  شیراز برای ساخت وساز توسط فردی 
که گفته شده مالک آنجا بوده قطع شده اند... 
این فیلم با واکنش و اعتراض فعاالن محیط 
پایگاه های  برخی  در  و  مواجه شد  زیست 
خبری نیز به تفصیل به آن پرداخته شد. سال 
گذشته عضو شورای شهر شیراز در نامه ای 
به استاندار فارس و رئیس کمیسیون ماده 5 
تاکید کرد که تخریب باغ های شیراز ناشی 
از نبود شفافیت در فرآیند تصمیم گیری در 
کمیسیون ماده 5 است. عضو دیگر شورای 
شهر شیراز نیز به این موضوع اعتراض کرد 
کار به دادستانی هم کشیده شد و سازمان 
ورود  ماجرا  این  به  نیز  کشور  کل  بازرسی 
یگان  رئیس  باره  همین  در  است  کرده 
حفاظت محیط زیست شیراز نیز باغ ها را 
بخشی از هویت این شهر تاریخی دانست. 
بررسی واکنش ها به موضوع تخریب و قلع 
و قمع باغ ها و درختان در شیراز چند نکته را 

روشن می سازد: 
1 - اعضای شورای شهر )و شهرداری( در این 
زمینه می توانند اظهار نظر و پیگیری کنند البته 

می توان گفت موظف به این کار هستند .
2 - دادستانی به عنوان مدعی العموم با دعوت 
یا بی دعوت می تواند به موضوع  ورود پیدا کند .
3 - سازمان بازرسی کل کشور نیز مدعی 
پیگیری  برای  تواند  می  که  است  دیگری 

موضوع وارد عمل شود.
با این نتیجه اجازه بدهید به بازبینی برخی 
تابستان  بپردازیم.  بیرجند  در  مشابه  موارد 
با  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه   95 سال 
شوکت  باغ  از  هوایی  عکس  دو  مقایسه 
آباد از فاجعه نابودی بخش اعظم درختان 
! این باغ  وقفی! مثمر! چندین وچند ساله 
تاریخی! و تبدیل جنگل به بیابان خبر داد 
جنگلی از انواع درختان میوه چند ده ساله  
که شاهکار باغداران زحمتکش در کویر داغ 

شرقی ایران بود. 
در آن زمان البته نه اعضای شورای شهر و نه 
هیچ سازمان دیگری برای پیگیری موضوع  
ورود نکردند و داستان  به همان گزارش آوا 
ختم شد و مطابق معمول آب ها از آسیاب 
افتاد. اگرچه مدتی بعد استاندار وقت از این 
باغ بازدید کرد وگویا خواستار پیگرد عوامل 
تخریب شد. با این حال، داغ این باغ بر دل 
مردم همچنان باقی است و وعده های تازه 
به  توجه  با  نیز  آن  احیای مجدد   بر  مبنی 
هزینه های سنگین  و تجربه تعهد سازمان 
مربوطه در گذشته در هاله ای از ابهام است. 
زمین  امتداد  در  و  مرکز شهر  در  دیگر  باغ 
های بیمارستان امام رضا )ع(دومین فضای 
سبز ارزشمند شهر بود. این نقطه درحافظه 
زرشکی باغ   به  بیرجند  مردم   تاریخی 
) اناری( مشهور است  در این محدوده800 
 ، توت  زرشک،  درخت   230 انار،  درخت 
داشت.  وجود  سپیدار  حتی  و  نارون  انجیر، 
باغ زرشکی جزیی از هویت این شهر و ریه 
آن  بود اما چند سالی است که  درختان آن 
نابود و به جای آن ساخت و ساز شده است.  
البته هیچ کس نمی داند که این ساخت و 
شورا  است،  بوده  مجوز  کدام  اخذ  با  سازها 
داشته  نظری  چه  باره  این  در  شهرداری  و 
اند!  بوده  مطلع  موضوع  از  اساسا  و  است 
عنابستان و کشمان دیگر فضای خاطره انگیز 
 شهروندان بیرجندی است که در شعرها ی  
شاعران محلی گو نیز از آن یاد شده است اما 
سال هاست ردی از درختان عناب وکشمان 
سبز بیرجند نیست و این نقطه سبز و فرح انگیز  
شهر نیز به تاریخ پیوسته است. جز این  باغ 
های کوچک دیگری نیز در شهر بود که همه 
سرمایه های باارزش بی مانندی بوده اند که  
دیگر اثری از آنها برجای نیست.  باغ هایی که 
می توانست در نبود محیط مناسب تفرجگاهی 
در شهر با اندکی غیرت، مثقالی حمیت و ذره 
ای مدیریت به اماکنی مناسب برای تفریح 
عموم بدل شود تا آن که گفته نشود 70 درصد 
متخصصان پزشکی و اساتید دانشگاه ها بعد 
از اتمام دوره طرح یا بازنشستگی به بهانه نبود 
مراکز تفریحی و رفاهی  از شهر  می روند!! 
بر سیاهه سیاه این زخم ها باید فضاهای سبز 
مقابل  ستون  در  ادامه  وسعت...  به  بزرگی 

امکانات مناسبی برای کاراته و تکواندو
  در استان وجود ندارد

نسرین کاری - تکواندو یک رشته رزمی 
مدرن محسوب می شود که پس از جنگ 
جهانی دوم با کوشش استادان هنرهای رزمی 
کره جنوبی و با تلفیق رشته اوکیناواییکاراته به 
ویژه سبک شوتوکان و هنرهای رزمی سنتی 
کره ای همچون تکیون و سوباک پایه گذاری 
شد.  امروزه کاراته برای کمال شخصی، دفاع 
آموخته  به عنوان یک ورزش  و  شخصی، 
می شود. کاراته در برنامه المپیک، بازی های 
جهانی، وبازی های آسیایی قرار دارد. برای 
تمرین  یک  کاراته  هنرجویان،  از  بسیاری 
عمیق فلسفی است. کاراته-دو به آموزش 
جنبه  می تواند  و  می پردازد  اخالقی  اصول 

معنوی برای پیروان آن داشته باشد. 

از 8 سالگی وارد 
دنیای حرفه ای ورزش شدم

قهرمان تکواندو خراسان جنوبی متولد سال 
75  که با  کسب مقام دوم کشوری و  در 
یک دوره مقام چهارم و دعوت به بازی های 
ورودی تیم ملی را در کارنامه ورزشی خود 
ثبت کرده است و در  بیشتر مسابقات استانی 
مقام اول را از آن خود کرد. وی اکنون سه 
ماه  است در ورزش کاراته فعالیت دارد که 
در مسابقات کشوری که به میزبانی خراسان 
جنوبی شهرستان بیرجند برگزار شد مقام 
دوم مسابقات کشوری را از آن خود کرد.
بانوی جوان ورزشکاری  پناه،  غزاله یزدان 
فعال  است که در تکواندو و کاراته بسیار 
به  امید  با  را  بوده و سال های کودکی اش 

روزهای اوج در ورزش سپری کرده است.  
وی در گفتگو با خبرنگار آوا با بیان اینکه از 4 
سالگی به دنیای ورزش با حضور در ورزش 
ژیمناستیک شروع کردم می افزاید: به دلیل 
عالقه ای که به رشته ورزشی تکواندو داشتم 

از 8 سالگی وارد دنیای حرفه ای ورزش شدم.  

تیمی با بغلی پر از 
مدال های رنگارنگ

وی ادامه می دهد:  از بهمن سال گذشته 
وارد رشته کاراته شده ام و در اولین مسابقات 
کاراته که شرکت کردم، مقام دوم را کسب 
کاراته  تیم  اینکه  به  اشاره  با  وی  کردم.  

بیرجند درمسابقات کشوری که اول شهریور 
در تهران برگزار شد موفق به کسب هشت 
مدال طال، دو نقره و هشت برنزشد.تاکید 
می کند:  بانوان کاراته کای بیرجند موفق 
به کسب مقام دوم تیمی کشور شدند.وی با 

بیان اینکه در حوزه مربی گری ورزش های 
عمومی و هوازی فعالیت دارم، یادآور می شود:  
جدا از این فعالیت رزمی، همراه مادرم باشگاه 
بانوان جام پینگ و آمادگی جسمانی که اولین 
باشگاه ورزش های گروهی و هوازی بانوان 
است، را تاسیس کرده تا بانوان به راحتی به 
ورزش بپردازند. یزدان پناه ابراز تاسف می کند: 
از این که  امکانات مناسبی برای ورزش کاراته 
و تکواندو در استان وجود ندارد، اما با همین 

امکانات کم، مسئوالن انتظار کسب مقام  از 
ورزشکاران دارند. یزدان پناه با بیان اینکه خانه 
کاراته بیرجند مکانی دولتی است که امکانات 
باشگاه های  کرد:  تصریح  ندارد،  مناسبی 
رزمی نیاز به کیسه بکس دارند که متاسفانه 

این سالن همان امکانات اولیه را نیز ندارد.

افتخارات زیاد با وجود 
امکانات اندک

بانوان  از  باید  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
ورزشکار حمایت شود چون این ها با امکانات 
کم توانسته اند بیشترین افتخارات را کسب 
کنند. بانوی ورزشکار هم استانی با بیان اینکه  

استان های دیگر از نظر امکانات ورزشی از 
جمله سالن و وسایل رزمی در سطح مطلوب 
قرار دارند، ادامه می دهد: اما در خراسان جنوبی 
ورزشکاران مورد بی مهری قرار گرفته و از 
امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند. یزدان پناه 
با اشاره به اینکه زیرساخت های ورزشی در 
خاطرنشان  است،  ضعیف  جنوبی  خراسان 
کرد: رسیدگی به مربیان و ورزشکاران در رشته 
تکواندو بیشتر انجام می شود.وی با اشاره به 
اینکه متاسفانه در رشته های ورزشی به آقایان 
بیشتر از بانوان توجه می شود، می افزاید: در 
بعضی از ورزش ها از جمله موتورسواری، بانوان 

مکانی برای تمرین ندارند.

بی توجهی به ورزشکاران
 باعث کوچ آنها می شود

یزدان پناه  با اشاره به اینکه  اگر مسئوالن به 
ورزشکاران توجه نکنند، استعدادهای ورزشی 
از این استان کوچ خواهند کرد تاکید می کند: 
چراکه امید و انگیزه ای برای ماندن و ادامه 
دادن ندارند.وی یادآور شد: برای توسعه ورزش 
در این استان، باید از مسائل حاشیه ای و بی 
توجهی دور ماند چراکه این عوامل، آفتی برای 
جنوبی  است.خراسان  ورزشی  استعدادهای 
دارای جوانان مستعد در زمینه های گوناگون 
هنری ورزشی و فرهنگی است و نباید این 
نکته را نادیده بگیریم که اگر زیرساخت ها و 
عوامل انگیزشی را برای جوانان  فراهم نکنیم، 
در آینده ای نه چندان آنها از این شهر می روند 

و دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.!
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گفتگو با غزاله یزدان پناه فنی ترین بازیکن تکواندوی کشور
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خیابان شهید رجایی  
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران -  استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۹8/6/25

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران - استان 
خراسان جنوبی ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح روز دوشنبه ۹۸/7/۸ در محل دفتر انجمن صنفی واقع 
در خیابان مطهری برگزار می شود.از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت شرکت در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند نسبت 

به تحویل وکالت نامه به همکار نماینده اقدام نماید.
دستورجلسه:ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس- انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن برای 

 هیئت مدیرهمدت 3 سال و بازرسان به مدت یک سال.

آگهی  دعوت مجمع فوق العاده )نوبت اول(
انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران - استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۹8/6/25

جلسه مجمع فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران - استان خراسان جنوبی 
ساعت۸:3۰ الی۹:3۰ صبح روز دوشنبه ۹۸/7/۸ در محل دفتر انجمن صنفی واقع در خیابان 
مطهری برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت شرکت در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند نسبت به تحویل 

وکالت نامه به همکار نماینده اقدام نماید.
دستورجلسه:۱- تعیین میزان جدید حق عضویت 2- تعیین مبلغی مشخص بابت انجام هزینه 
های تبلیغات و آموزش 3- تعیین حداقل عضویت سه ساله در انجمن برای کاندیدا شدن در 

هیئت مدیرهانتخابات.  

آگهی نوبت اول  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف الکترونیک و خدمات رایانه شهرستان بیرجند 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
پانزده روز از تاریخ ۹۸/۶/2۶ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایطداوطلبان:تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارکموردنیاز:فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 
برگ(- عکس 4×3 رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی 
عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر-رئیسهیئتاجراییبرگزاریانتخاباتاتحادیههایصنفیبیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف عکاسان و چاپخانه داران شهرستان بیرجند 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  
پانزده روز از تاریخ ۹۸/۶/2۶ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
 و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ،

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایطداوطلبان:تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارکموردنیاز:فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 
برگ(- عکس 4×3 رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی-گواهی 
عدم سوء پیشینه کیفری-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر-رئیسهیئتاجراییبرگزاریانتخاباتاتحادیههایصنفیبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۱3 در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی رضا طاهری نسب به طرفیت اسحاق کیانیان و غیره در خصوص منزل مسکونی به پالک 
ثبتی فرعی 3344 اصلی ۱554 مفروز و مجزا از ۱ بخش دو بیرجند با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 2۰۸ مترمربع و اعیان موجود ۱4۸/2۰ مترمربع با قدمت حدود 25 سال در 

یک طبقه و زیرزمین غیر مسکونی، ساختمان مورد نظر با امکانات کف اتاق ها موزائیک، نمای ساختمان آجر گری بوده، دارای انشعابات )کنتور برق 25 آمپر و آب ۱/2( و متصل به سیستم شبکه 
دفع فاضالب می باشد که به مبلغ 2/7۹2/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱3۹۸/7/۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد.

محمدآدینه-مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

توجهتبریکتوجه
قبول شدگان محترم دانشگاه ها  
قبولشدنشماعزیزانرادرباالترین

درجاتعلمیآرزومندیم.
جهتثبتنامدرهردانشگاهیاآموزشکده

باید  تاییدیه تحصیلی
رابامدارکالزمتحویلدهید.

سریع-دقیقازساعت۸صبحتا۱۰شب
فرماصلیراتحویلبگیرید.

دفتر پیشخوان خدمات دولت  پاسداران

 بعد از پاسداران 5 
 باهنر غربی - چمنی

3242  3242  

از  هکتار  صدها   ) سرمقاله  ادامه   ...
 ، سابق  پادگان  محدوده  در   جمله 
 تپه های ورودی شهر و حاشیه باغ رحیم آباد،  
نیروگاه سابق برق را افزود که به برکت وجود 
سازمان های دلسوز و انقالبی!؟ به خاکستر بدل 
شده اند، این ویرانگری ها در فضای سبز و باغ 
های بیرجند در حالی انجام شده که هم مخالف 
دین ، قانون و نظرات رهبر معظم انقالب بوده 
قوانین  استانی که همه دستگاه ها  در  است. 
نامناسب با اقلیم منطقه یا توان مالی مردم را با 

تکرار ترجیع بند “مر قانون-  مر قانون! 
در حوزه منابع طبیعی یا مالیات یا موارد مشابه 
با شدت وحدتی نفس گیر اجرا می کنند و هر 
جا کم می آورند  پای دستگاه های نظارتی یا 
قضایی را پیش می کشند و یا حتی از انقالب 
بی  هاست  سال  سوال  این  گذارند.  می  مایه 
همواره  رهبری  که  شرایطی  در  است  جواب 
تاکید  داشته اند : مساله درخت وحفظ پوشش 
گیاهی باید جایگاه واقعی خود را در فرهنگ 
عمومی پیدا کند و دستگاه های ناظر از جمله 
دستگاه قضایی در جلوگیری از تعرض به جنگل 
کمال اهتمام را داشته باشند یا در انتقاد از آسیب 
به درختان در برخی مراکز پردرخت با انگیزه 
های  دستگاه  افزایند:  می  ساختمان   احداث 
مسئول باید جدا در مقابل این گونه کارها بایستند 
و اجازه انجام آن را ندهند. چرا به مر قانون و 
دستورات دینی و فرمایشات رهبری در این باره 
در خراسان جنوبی و بیرجند عمل نمی شود و 
دستگاه های مخرب طبیعت و محیط زیست و 
فضای سبز در این استان به جای خجالت و 
پاسخگویی در جایگاه متهم ،گردن کشی می 
کنند و دستگاه های ناظر نیز با وجود این همه 
قانون و صراحت دستورات دینی و نظر رهبر 
معظم چشم بر این همه خیانت و ویرانگری 
این  پیگیر تخلف های آشکار در  اند و  بسته 
زمینه نیستند آیا فقط قوانین مالیاتی و منابع 
طبیعی و سخت گیری بر توده های مستضعف 
مردم در این استان وجه اجرایی دارد وکارگزاران 
قضایی  مصونیت!  از  ها  سازمان  و  حکومتی 
برخوردارند و نباید پاسخگوی اعمال و رفتار خود 
باشند !؟ اساسا کارکرد سازمان های نظارتی در 
 استان ما در این باره ) اگر وجود خارجی دارند (

چیست؟  
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آغاز فعالیت آزمایشی یکشنبه بازار بیرجند

صدا وسیما-دیروز، یکشنبه بازار بیرجند به صورت آزمایشی در محل میدان میوه و تره بار سابق واقع در بلوار مسافر آغاز به کار کرد. رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری گفت: به منظور رفاه بیشتر مردم و با موافقت شهردار، دومین روز بازار روز گذشته در محل میدان میوه و تره بار سابق افتتاح شد.خسروی با بیان اینکه تاکنون فقط یک 

روزبازار چهارشنبه ها  در محل خیابان بهشتی بیرجند فعال بوده است، افزود: شهربیرجند با دو روز بازار و 8 بازار روز ، میوه و تره بار را با قیمتی مناسب تر از بازار در اختیار مردم قرار می دهد.
سالم جناب... معاون شهردار کتبی دستور دادید 
بابت کاشت درخت درخیابان 9 دی رفتم اداره 
فضای سبز فقط منو پاس کاری  و وعده های 
الکی دادند گفتم خوب شدشما دستور دادید، 
اگه خودمون درخواست می کردیم چه جوری 

جواب میدادن  ممنونم! خداقوت!
915...368

با این همه پولی که تامین اجتماعی برای بیمه 
از بیمه شدگان دریافت میکند دریغ از خدمات 
مطلوب. یک پزشک و تعداد کثیری بیمار و 
هم  را  دکتر  نوبت  بایستی  اینکه  تر  نوبرانه 
 سیستمی بگیریم. اگرمریض بدحال باشد چه ؟ 

التماس دعا
915...212

با سالم،بعضی از مسئوالن...  متاسفانه ...  گوشت 
برزیلی50 تومان رو جای گوشت های نذری مردم 
 جا می زنند و گوشت گوسفند رو باز 100 می فروشند

از   واقعا متأسفم برای این جماعت، اگر یکی 
هموطنان خارج از استان بیاد بیرجند با این نذری 
دادن چی فکر می کنند؟  قحطی یا...گناه در این 

چند روز بیشتر است تا ثواب.
915...595

از  آب  انتقال  طرح  نباشی  خسته  آوا  سالم 
سواحل چابهار چنان خبر مهمی نیست. چون 
در زمان دولت 9و10 از  دریای خزرکلنگ خورد 

ولی متاسفانه  نگذاشتند اجرایی شود.
991...107

سالم برای اولین سال بود که در ایام محرم  در 
روستای برزج ما مشکل آب نداشتیم خدا را شکر 
می کنیم و ازمدیرعامل شرکت آبفار استان و 

ازمدیر شهرستان تشکر و قدردانی می کنیم. 
915...489

مسئوالنی که توان اداره امور روزمره مردم و 
همچنین تسلط به  مشکالت  محدوده یک 
انتخابات  لطفا در  ندارند  را  منطقه جغرافیایی 

کاندیدا نشوند.
905...886

غفاری  بلوار  در  که  جاهایی  شهرداری  لطفا 
روبروی نیروگاه برق برای گلکاری گذاشته اما 
جز خاک در آن نیست را رسیدگی کند یا جاهایی 
که گلکاری کردن را آب دهند تا دوباره خشک 
نشوند. آبنمای خاموشی که روبروی بیمارستان 
ولی عصر )عج( گذاشتین کاربردش واقعا چیه 
فقط هزینه کردن؟! ضمنا آسفالت ابتدای بلوار 

هم خیلی خرابه امیدواریم رسیدگی شود.
یک شهروند
میدان اجتماعات و باغ ملی کی در دستور کار 
قرار می گیرد؟ امیدواریم در حد حرف و شعار 
نباشه و واقعا عملی شود چون واقعا نیاز شهر 
است از استاندار محترم و فعال و شهردار عزیز 
اقدام جهادی  با  را  این کمبودها  می خواهیم 

جبران کنند. خدا خیرتان دهد
یک شهروند
آیا مسئولی بر نانوایی ها نظارت دارد؟ نانوایی در 
... خیابان غفاری نان افتضاح تحویل می دهد 
اگر واقعا توانایی پخت نان بهتر از این ندارن 
عوضشان کنید فقط یک روز زحمت بکشید!! 
داشته  نانوایی  این  پخت  از وضع  بازدیدی  و 
باشید یا هم نمو نه اش را بیاریم اداره آرد و 
نان تا خودتان قضاوت کنید واقعا درست نیست  

نعمت خدا را این طور حیف و میل کنند.
یک شهروند 
سالم ازاهالی  بشرویه هستم که برای برخی امور 
به روستاهای رقه و اطراف آن رفت وآمد می کنم 
واقعا در این چند روستا نه ایرانسل جواب میده و 
نه اینترنت همراه اول میگیره .مسئوالن مخابرات 
لطفا این مشکل روستاها که نزدیکترین روستاها 

به مرکز شهرستان است رسیدگی نمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
و  الهیه 1  وضع  به  خواهشمندم  مسئوالن   از 
بلوار میالد رسیدگی نمایند نه مغازه ای، نه فضای 

سبزی .! مگرچه فرقی بابقیه نقاط شهردارد.
915...529

اجرای طرح هادی روستای  دهن رود در بخش 
مرکزی  شهرستان خوسف که قبال نقشه برداری 
آن  در دهه هشتاد صورت گرفته است و این 
طرح ضامن ماندگاری روستاییان و حفظ بافت 
سنتی زیبای آن میگردد.چرا توسط بنیاد مسکن  
شهرستان خوسف  اجرا  نمی شود تا  گرهی از 
مشکالت بر سر راه توسعه  این آبادی برداشته 
شود؟  این روستا گردشگران مذهبی زیادی دارد.
ارسال به تلگرام آوا
هر سال پیش از تاسوعا و عاشورا بر استفاده 
تاکید  بزرگ  های  طبل  از  ها  هیئت  نکردن 
و حتی ممنوع می شود اما امسال هم شاهد 
استفاده از این ادوات بودیم در حالی که صدای 
آن بسیار آزار دهنده بود. از نهادهای متولی و 
مسئوالن هیئت ها خواهشمندیم که پیگیری 

جدی تری برای رفع این آسیب داشته باشند.
ارسال به تلگرام آوا
اضافه  از  یکی  اینکه  از  شهردار  آقای  سالم 

کارهای معوق را پرداخت کردید ممنونیم
915...536

بابت ایجاد این ستون ممنونم امیدوارم حاال که 
یک ستون فقط دیدگاه مردم است و در آن از 
مسئوالن درخواستی نمی شود حداقل نترسند 
و پیام ها را بخوانند اما روی صحبتم با نماینده 
محترم ولی فقیه و استاندارعزیز است : آقای 
معتمدیان آیا در مرام مدیریتی شما فقط توبیخ 
مدیران است )که صد البته کار خوبی است( و 
فقط باید آب خانه مدیر روستایی قطع شود؟ 
حاج آقای عبادی آیا فقط در سخنرانی ها باید 
از عملکرد برخی مدیران بی کفایت دولتی انتقاد 
کرد ؟ نه به نظر من مردم این استان االن بیش 
از هر چیز به اطمینان خاطر از وضع خودشان 
نیاز دارند و شاید اینگونه کردارها یک جایی 
بیش از بروز دلسوزیتان، دغدغه ایجاد می کند. 
به نظرم بیایید فرهنگ تقدیر و تشکر را نهادینه 
کنیم تا در کنار تشویق مدیران خوب ، مدیران 
دارد  عیبی  چه  شوند.  ترغیب  هم  تر  ضعیف 
جناب آقای استاندار و نماینده محترم ولی فقیه 
که یک بار در شورای اداری یا نماز جمعه از 
اینهمه اقدامات جهادی مدیر شرکت گاز تجلیل 
شود ؟ چه می شود که یکبار بسیج سازندگی 
هم تقدیر شود؟ چه عیبی دارد که بانکی مثل 
به  اعطای تسهیالت  بانک کشاورزی که در 
های  برنامه  در  کرده  خوبی  همکاری  مردم 
رسمی و رسانه ها مورد تشویق قرار گیرد؟ به 
نظر باید در نگاه به مقوله نظام ارزشیابی مدیران 

کمی مقوله مثبت اندیشی هم دخیل شود.
ارسالی به تلگرام آوا

بابت گزارش انعکاس مشکالت مردم با صنوف 
شما  امیدواریم  داریم.  را  تشکر  کمال  مزاحم 
همچنان پیگیر باشید و خدا هم به مسئوالن 
شهری برای غلبه بر مشکالت انتقال واحدهای 
مزاحم توفیق و سرعت عمل بیشتری عنایت 
کند ما که ازبس درخواست نوشتیم از پا افتادیم
933...304
خدا گر ببندد ز حکمت دری ز رحمت گشاید در 
دیگری. بیاییدبرای سالمتی و موفقیت این ابراهیم 
زمان حضرت آیت ا... رئیسی دعا کنیم. این است 

خدمت به این مردم باوفا و درصحنه.
915...011
راه اندازی ستون دیدگاه خوانندگان کار الزمی 
تری  تخصصی  های  پیام  ها  ستون  که  بود 
داشته باشد اما در خصوص دغدغه شهروندی 
که گفته بودند استاندار را برای جاهای بزرگتر 
خواهند برد و باز هم سر ما کاله خواهد رفت 
باید بگوئیم اگر دولت واقعا همچین تصمیمی 
بگیرد من به عنوان یک شهروند در انتخابات 
سال 1400 دیگر به اعتدالیون رای نخواهم داد 
چرا که پس از چند انتصاب در استان دیگر حاال 
نوبت آرامش مدیریتی است و نه فقط مسئوالن 
ملی چه بسا جریانات سیاسی داخل استان هم 
باید همانطور که می دانند این استاندار پشتوانه 
از  کنند  پیش حمایتش  از  بیش  دارد  مردمی 
نماینده محترم ولی فقیه و همچنین آیت ا... 
رئیسی نماینده انقالبی مردم خراسان جنوبی 
در مجلس خبرگان رهبری هم می خواهیم 
که ضمن در نظر داشتن این خواسته مردمی، 
و  نظام  خدمات  از  استان  مردم  ویژه   تشکر 
به گوش  را  معتمدیان  آقای  الخصوص  علی 

رهبر فرزانه انقالب برسانند .
ارسالی به تلگرام آوا
گفت  باید  جم  آقای  سرمقاله  خصوص  در 
وحدت بین مردم استان خوب است اما متاسفانه 
عزاداری  های  برنامه  که  سیاستگذار  دستگاه 
را تنظیم می کند توجهی به برگزاری مراسم 
متمرکز و  این اصل وحدت زا ندارد واال چرا 
این اتفاق نمی افتد ؟ چرا هر روز مجوز جدیدی 

برای هیئت جدید داده می شود ؟ 
915 ... 098
آوا سالم عکس صفحه اول امروزتان  به اندازه 
صد  مقاله و خبر عمق فاجعه بی آبی را به 
تصویر کشید و دو صد چندان آن برخود الزم 
می دانم از استاندار که این مهم را به نتیجه 
رساند تشکر کنم .  انشاا...  این اقدام صالحات و 

باقیاتی برای ایشان و نسل ایشان بماند 
936 ... 770

نوش داروی گرانی بازار لوازم التحریر
محمودآبادی- قیمت های سرسام آور لوازم 
التحریر که به گفته فروشندگان تا سه برابر 
نیز افزایش داشته است این روزها خانواده ها 
را انگشت به دهان و البته متذکر به فرزندان 
این  دلیل  است، هر چند مسئوالن  کرده 
گرانی را کشوری اعالم کرده اند و باز هم  
نرخ ارز را مطرح کرده اند اما در چاره اندیشی 
هایشان برای توزیع دفاتر ارزان قیمت تر 

دقیقه ی 90 را برگزیده اند.

خرید کردیم
مصرع  این  مهر”  ماه  بوی  آمد  “باز 
نوستالژیک این روز ها برای خانواده های 
زیادی تبدیل به بحران و دغدغه شده است، 
به خصوص آنهایی که چند فرزند محصل 
لوازم  دارند. چرا که برچسب های قیمت 
التحریر دست به جیب شدنشان را سخت 

کرده است.
هاشمی مادر سه فرزند محصل است، او 
به بیشتر مغازه های لوازم التحریر بیرجند 
فرزندانش  نیاز  مورد  لوازم  خرید  برای  را 
سر زده است تا بتواند با بررسی قیمت ها 
بر اساس بودجه ای که داشته خرید کند. 
او در گفت و گو با خبرنگار آوا افزایش دو 
تا سه برابری قیمت ها را اولین نکته ای 
اعالم می کند که بسیار نگران کننده است.
از کیفیت محصوالت می گوید و اینکه اگر 
بخواهد محصولی با کیفیت بهتر تهیه کند 
باید مبلغ بسیار متفاوتی را پرداخت کند بنابر 
این تالش کرده تمام قیمت ها را در شهر 
بررسی کند.او که اوایل شهریور بیشتر لوازم 
التحریر و نوشت افزار الزم را خریداری کرده 
می گوید: امروز برای خرید دفاتر تعاونی به 
این مغازه مراجعه کردم اما انگار هنوز در 
بیرجند این دفاتر توزیع نشده است.هاشمی 
با گالیه از اینکه چرا این قدر دیر باید توزیع 
انجام شود معتقد است هفته ی آخر شهریور 
زمانی است که خانواده ها بیشتر این وسایل 
را خریداری کرده اند و بیشتر اهمیت موضوع 
کیف و کفش و فرم مدرسه است که به موقع 

آماده شده باشد.
آوا  به  باره  این  در  نیز  دیگری  شهروند 
فقط  را  روزها  این  ی  دغدغه  گوید:  می 
خانواده هایی که چند فرزند محصل دارند 
درک می کنند چرا که یک بسته ی مداد 
رنگی 9 هزار تومانی االن 18 هزار تومان 
شده است حال تصور کنید برای سه بچه 
بخواهید خرید کنید.بهدانی ادامه می دهد: 
فقط مداد رنگی نیست ، مداد پاک کن،دفتر 
در تعداد متنوع برگ ها، جامدادی ،تراش و 
. . . و در این میان زمزمه هایی از نمایشگاه 
هایی که نمی دانیم کی برگزار می شود و 
اینکه 10 درصد تخفیف برای چه نوع لوازم 
التحریری خواهد بود چرا که فروشتدگان 
هم هر جنسی را در نمایشگاه عرضه نمی 
کنند.وی ادامه می دهد : نمی خواهم بگویم 
اجناسی که در نمایشگاه عرضه می شود 
کیفیت خوبی ندارد، اما حتم دارم لوازمی 
که کیفیت باالتری دارد آنچنان ارزان هم 
عرضه نخواهد شد، چون آنها نیز آن جنس 
را گران خریده اند.وی نیز به امید خرید دفاتر 

تعاونی به سراغ چند مغازه رفته است اما انگار 
هنوز از دفتر تعاونی خبری نیست، در این 
باره می گوید: به طور حتم زمان توزیع به 
خوبی بررسی نشده چون هفته آینده آغاز 
ها  خانواده  بیشتر  و  است  تحصیلی  سال 

خریدهایشان را انجام داده اند.

بازار خوب نیست
به سراغ چند مغازه لوازم التحریر در شهر می 
رویم تااوضاع بازارشان را در ماه  اخیرجویا 
شویم.هرم پور یکی از فروشندگان نوشت 
افزار در خیابان حکیم نزاری توصیف خوبی 
از بازار فروش ندارد و البته دالیل متعددی را 
در اینباره مطرح می کند،قدرت خرید اولین 
نکته ای است که در لیست دالیل کاهش 
عنوان  التحریر  لوازم  خرید  فصل  فروش 
می کند.وی با اشاره به اینکه سالهای قبل 
شهروندان مداد را جعبه ای می خریدند اما 
امثال به تعداد خرید می کنند می افزاید: 
وضع اقتصادی مردم به قدری ضعیف شده 
که ترجیح می دهند. نحوه ی خریدشان را 
تغییر دهند و فقط به اندازه ای که فرزندشان 
کنند. خرید  نرود  مدرسه  به  مداد  بدون 
وی افزایش دو تا سه برابری قیمت ها را 
عامل اصلی کسادی این بازار دانست،قیمت 
تعیین  دفاتر  برای  به خصوص  هایی که 
شده تا حدی افزایش پیدا کرده که خود 
فروشندگان نیز از اعالم این قیمت ها به 
می  ادامه  شوند.وی  می  ناراحت  مشتری 
دهد: من و همکارانم در طول سال  فقط به 
امید این فصل منتظر می مانیم تا از فروش 
مغازه امید دوباره به ادامه ی کار پیدا کنیم، 
اما همان طور که می بینید چند سالی شده 
به این ماه که می رسیم، هر نهادی از هر 

جایی که دلش بخواهد با نظارت و یا بدون 
نظارت اقدام به برگزاری نمایشگاه می کند. 
از نمایشگاه کاالی ایرانی گرفته تا فروش 
پاییزه ...وی می گوید: هر چند این گونه 
نمایشگاه ها برای رفاه حال شهروندان و 
توجه به اوضاع اقتصادی مردم است، اما 
طرحی که امسال در نظر گرفته شده نیز 
می تواند رضایت مردم را در پی داشته باشد.
هرم پور درباره این طرح توضیح  می دهد: 
از  تعدادی  شد  قرار  اتحادیه  هماهنگی  با 
همکاران داوطلبانه اقدام به فروش فوق العاده 
کنند، آنها محصوالتشان را مانند نمایشگاه ها 
با ده درصد زیر قیمت بازار عرضه می کنند.   

نگرانی درباره دفتر تعاونی
این فروشنده ی لوازم التحریر با اشاره به 
اینکه مردم خیلی از مسائل را درباره صنف 
ما زودتر از خودمان مطلع می شوند و در این 
زمینه باید کمی فعال تر شویم می افزاید: 
موضوع دفاتر تعاونی و حتی ریز قیمت ها 
اعالم شده اما در این شهر هنوز خبری از 
می  مراجعه  ما  به  نیست،مردم  دفاتر  این 
کنند و سراغ دفاتر را می گیرند، آنها حتی 
قیمت این دفاتر را نیز می دانند اما من و 
همکارانم هنوز خبری ازاین دفاتر نداریم.او 
در پاسخ به اینکه می دانید قرار است 30 
شهریور نمایشگاه نوشت افزار در بیرجند 
کند. می  اطالعی  بی  ابراز  شود  برگزار 

همه اجناس ایرانی است 
به خیابان شهدا می روم، مغازه دا در سکوت 
مغازه اش کتابی را در دست گرفته و مطالعه 
می کند. کمی برچسب قیمت ها را نگاه 
می کنم. مداد رنگی از 9 هزار تومان تا 98 

هزار تومان، خود کار بیک دانه ای هزار و 
500 ، برچسب های جلدکتاب بسته ای 20 
هزار تومان، برخی از قیمتها چنان تعجب 
برانگیز است که قیمت را دوباره از مغازه 
دار می پرسم.او در پاسخ به سوال اینکه آیا 
غرفه ای در نمایشگاه دارید می گوید: قرار 
نیست نمایشگاهی برگزار شود، اتاق اصناف 
چه  امسال  های  قیمت  که  داند  می  نیز 
رشدی داشته و نمایشگاهی برگزار نخواهد 
شد.عشقی زاده نیز از فروش فوق العاده با 
اجازه ی اتاق اصناف در برخی از مغازه های 
شهر خبر می دهد و می افزاید: من دراین 
طرح شرکت نکردم.وی با اشاره به قیمت 
برخی محصوالت مانند مداد رنگی مارک 
آریا یا خمیر بازی ادامه می دهد : امسال 
فروخته  تومان  هزار  بازی 52  خمیر  این 
می شود در حالی که سال گذشته 24 هزار 
تومان بود،دفاتری که سال گذشته 6 یا 7 
هزار تومان می خریدیم، امسال 10 هزار 
تومان فقط خرید ما از تهران است. علت آن 

را هم افزایش نرخ کاغذ عنوان می کنند.
اینکه بیشتر محصوالتی  به  با اشاره  وی 
می  فروش  به  شهر  های  مغازه  در  که 
آنهایی که عکس  رسد،ایرانی است حتی 
بحث  دارد.  خارجی  های  کاراکتر  های 
بیشتر قیمت است که باال رفته است ایرانی 
و خارجی ندارد همه ی قیمت ها باال رفته 
است.این مغازه دار با اشاره به این که در 
همه ی اجناس قیمت باال رفته است می 
گوید: تفاوت کیفیت محصول باعث تفاوت 
قیمت ها می شود به همین دلیل نمی توان 
اعالم کنیم به عنوان مثال دفتر 40 برگ چه 
قیمتی دارد این دفتر بسته به کیفیت کاعذ 
و جلد آن قیمت های متفاوتی دارد.عشقی 

زاده نیز از برگزاری نمایشگاه در هفته ی 
آخر شهریور گالیه دارد و تاکید  می کند 
قرار نیست نمایشگاهی برگزار شود.با مراجعه 
به چند مغازه ی نوشت افزار و لوازم التحریر 
دیگر اوضاع همان کسادی را نشان می داد 
، یا خالی از مشتری و یا اگر مشتری می آمد 
فقط سوال می کرد و یا در حد دو دفتر و دو 

مداد می خرید و می رفت.
آسیایی فروشنده ی لوازم و تحریر با تاسف 
از شرایط حاکم بر بازار و گفته هایی که 
بی شباهت به سایر همکارانش نبود تنها 
به این جمله اکتفا  می کند: با این شرایط 
واقعا آنهایی که در این صنف هستند نمی 
توانند نمی توانند به تشکیل خانواده فکر 
کنند و یا اینکه تنها با اکتفا به این شغل 
انگار  بتواند از پس مخارج زندگی برآیند. 
پاسخ بقیه ی سوال هایم را از او گرفته باشم 
بدون پرس دیگری خارج می شوم.در تمام 
این گفت و گو ها یک سوال مهم ذهنم را 
درگیر کرده بود و آن اینکه اگر فروشندگان 
لوازم  و  افزار  نوشت  نمایشگاه  برپایی  از 
التحریر و . . .  بی خبرند پس آن بنر بزرگ 
تبلیغات نمایشگاه در میدان طالقانی چیست؟

نظارت با ما نیست
رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم التحریر با 
اشاره به اینکه همه ی قیمت ها مشخص 
شده است و همکاران ما اگر تخلفی در این 
باشند سازمان نظارت و  اگر داشته  زمینه 
بازرسی اختار الزم را می دهد معتقد است در 
این زمینه تخلف به ندرت وجود داشته است.
قیمت  افزایش  افزاید:  می  راستگومقدم 
ها یک موضوع کشوری بوده و ربطی به 
ما ندارد اما اتحادیه تالش کرده با طرح 
ها  خانواده  به  کمی  العاده  فوق  فروش 
کمک کند. وی با اشاره به اینکه برخی 
از مغازه داران شهر اقالم مصرفی مهر ماه 
دانش آموزان را با 10 درصد تخفیف به 
فروش می رسانند که مدتی از شروع آن 
می گذرد، در این خصوص تابلویی برای 
مشخص شدن مغازه نیز در معرض دید 

همشهریان قرار گرفته است.
نیز  تعاونی  قیمت  با  دفاتر  درباره  وی 
این  دریافت  درصدد  کند:  می  اعالم  
سهمیه هستیم، اما هنوز هیچ دفتری به 
انجام  با پیگیری های  نیامده که  استان 
رسد  می  نظر  به  اتحادیه  از سوی  شده 
را  دفاتر  این  بتوانیم  هفته  همین  اواخر 
همکاران  بین  فروش  برای  و  دریافت 
توزیع کنیم. در عبور از کنار بنر تبلیغات 
نمایشگاه نگاهم به مغازه داری می افتد 
که در سکوت بی عبور مشتری ها گاهی 
مگسی را از صورتش می پراند و به آنچه 
کرده  ردیف  اش  مغازه  پیشخوان  روی 
عمیق می نگرد ،قبض های آب و برق 
مالیات ، لیست بیمه و فیش های خرید 
جنس های مغازه و البته لیست آنچه باید 
ظهر به خانه ببریند ! شاید دو دو تا چهار 
تا می کنند که اول کدام را پرداخت کنند 
شاید هم به روزی که سرمایه اش را وارد 

این کار کرد!!! 

دیدگاه  خوانندگان

خوانندگان و همراهان عزیز آوا سالم ؛ بنا 
به درخواست های مکرر شما برای افزایش 
و  روزنامه  مردمی  های  ستون  فضای 
همچنین تخصصی تر شدن این فضا از این 
رویکرد  با  خوانندگان  دیدگاه  ستون  پس 
در  عزیز  های  استانی  هم  نظریات  انتشار 
خصوص موضوعات روز و مطالب مندرج در 
نشریه در همین محل چاپ خواهد گردید 

همچنان منتظر همراهی شما هستیم : 

شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

توزیع دفتر تعاونی آخر هفته انجام می شود

محمودآبادی - مسئوالن در حالی برگزار 
نشدن نمایشگاه بوی ماه مهر را اعالم کرده 
اند که بنر تبلیغات نمایشگاه نصب و خبر 
برپایی آن در شهر پیچیده است. روز گذشته 
خبری با این مضمون در رسانه ها منتشر 
شد: “مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اعالم گفت: نمایشگاه “بوی 
ماه مهر” ویژه آغاز سال تحصیلی جدید و 
بازگشایی مدارس از 31 شهریور در بیرجند 
دایر می شود. در این نمایشگاه اقالم مورد نیاز 
دانش آموزان شامل کیف، کفش، پوشاک، 
با  التحریر و وسایل کمک آموزشی  لوازم 
تخفیف عرضه می شود.درودی افزود: تاکنون 
تولیدکنندگانی از استانهای خراسان رضوی، 
تهران و قم برای حضوردر این نمایشگاه 

ماه  “بوی  کردند.نمایشگاه  آمادگی  اعالم 
مهر” تا 5 مهر در سایت دائمی نمایشگاه 
بین المللی بیرجند دایر خواهد بود”خبرنگار 
آوا در تماس با رئیس اتحادیه نوشت افزار 
درباره ی این نمایشگاه با این پاسخ قاطع 
روبرو شد: “قرار نیست نمایشگاهی برگزار 
شود”راستگو مقدم تاکید کرد : نمایشگاهی 
برای محصوالت نوشت افزار برگزار نمی 
شود چرا که اتحادیه مغازه هایی را برای 
فروش فوق العاده در شهر تعیین کرده است.
وی اضافه کرد : برپایی نمایشگاه برای این 
توجیحی  هیچ  زمان  این  در  محصوالت 
اطالعی  بی  نیست  بحث  قابل  و  نداشته 
رئیس اتحادیه و اصرار او بر اینکه قرار نیست 
نمایشگاهی برگزار شود مرا مجبور به تماس 

کرد. تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  با 

مجوز نمایشگاه صادر نکردیم
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون   
سازمان صمت در پاسخ به این سوال که 
نمایشگاه نوشت افزار در بیرجند برگزار می 
شود اعالم کرد: این سازمان تاکنون مجوزی 
برای برپایی نمایشگان نوشت افزار صادر 
نکرده است.جویبان تاکید دارد : برپایی هر 
نمایشگاه با مجوز رسمی از سازمان صنعت 
معدن و تجارت انجام می شود.رئیس اتاق 
اصناف نیز در گفت و گو با روزنامه آوا به 
طرح فروش فوق العاده اشاره کرد و گفت: 
بر اساس قانون طرح فروش فوق العاده را 
اجرایی کردیم. رضا علیزاده افزود: این طرح 

با توجه به فاصله ی نمایشگاه بیرجند با شهر 
رفاه شهروندان مورد نظر قرار گرفته و کاال 
ها با همان تخفیف نمایشگاهی ارایه می 
شود.به گفته ی وی 100 واحد صنفی با 
انواع محصوالت در بیرجند هم اکنون طرح 
فروش ویژه را را با درصد تخفیف در نظر 
گرفته اجرا می کنند که تا 12 مهر ادامه 
خواهد داشت.حمایت از فروشندگان استان، 
تنظیم بازار،رضایتمندی شهروندان و نظارت 
مستقیم و ...از جمله اهداف این طرح بوده 
است.سوال اینجاست مگر می شود بدون 
داشتن مجوز برای برپایی نمایشگاه اقدام 
بین  نمایشگاه  کنندگان  برپا  شاید  ؟  کرد 
المللی تا پایان شهریور مجوز شان را دریافت 
کنند، به طور حتم آنها خود را از بدنه ی 

سازمان صمت می دانند و حتم دارند محال 
است که این سازمان به آنها مجوز ندهد.
ناباورانه به میدان طالقانی می روم تا بنر تبلیغ 
نمایشگاه را از نزدیک ببینم و دوباره از خود 
می پرسم چطور می شود که نه مغازه داران و 
اتحادیه نوشت افزار از این بنر بی خبرند و نه 
معاون امور بازرگانی توسعه تجارت از برپایی 
آن؟ به راستی که در این بلبشوی اقتصادی 
شنیدن چنین خبرهایی شوکه کننده است! 
تا  ها  نظارت  دهنده ضعف  نشان  البته  و 
جایی که به جای ایجاد آرامش برای مغازه 
داران در فروش ماه امیدشان آنها را درگیر 
مسائل حاشیه ای می کند و البته مردم نیز 
در سرگردانی درستی و نادرستی آنچه می 

بینند و می شنوند. 

حرکت خود مختار در برپایی نمایشگاه بوی ماه مهر در حاشیه گزارش
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موفقیت و انرژی

کتابخوانی

برای جذاب تر شدن چه کنیم؟

شاید این که بینی تان چه شکلی باشد دست 
خودتان نبوده است ولی این خودتان هستید که 
می توانید تصمیم بگیرید چه لباسی تن تان کنید. 
باور کنید لباسی که براي پوشیدن انتخاب می کنید 
تأثیر بسیار زیادي روی سطح جذابیت شما دارد. در 
واقع، حتی اگر دختر زیبایي باشید، چنانچه خوب 
لباس بپوشید به نظر همه جذاب تر خواهید رسید.

 هنگامی که با فرد جدیدی آشنا می شوید، نخست 
ببینید چشمانش چه رنگی است. کمی بیش تر از 
حالت معمولی به چشم هایش نگاه کنید. این رابطه 
چشمی شما را براي آن فرد جذاب تر خواهد کرد.

در مورد تاثیری که یک حمام خوب می تواند بر 
جذابیت شما بگذارد هیچ تردیدی نیست. با این کار 
بوی بهتری خواهید داد، موهایتان زیباتر به نظر 
خواهد رسید و همچنین نشان خواهد داد که براي 

خودتان ارزش قائل هستید. 

چگونه فرزند خود را کتابخوان کنیم؟

قبل از هر چیز شما می توانید زمان استفاده از وسایل 
الکترونیک مثل تبلت، موبایل، لپ تاپ  را برای 
فرزند خود محدود کنید، اما باید این را بدانید که 
عادت به مطالعه کتاب در فرزندان چیزی فراتر از 
اینهاست و دقیقاً از درون فرزند شما ناشی می شود. 
بهتر است سعی کنید تنوع کتاب های پیش روی 
کودکان در  بیشتر کنید. معموالً  را  فرزند خود 
گروه های سنی مختلف گرایشات متفاوتی نسبت 
به کتاب ها نشان می دهند. برای مثال ممکن است 
کودک نوپای شما به یک کتاب خاص بچسبد و 
آن را رها نکند. در چنین شرایطی معموالً والدین 
آن کتاب را به شکل ناگهانی ناپدید می کنند! در 
صورتی که راه حل بهتری نیز برای این مسئله 
وجود دارد. بهتر است در چنین شرایطی به سراغ 
کتاب هایی بروید که بیشترین شباهت را به آن 
کتاب دارد، مثال اگر فرزند شما کتابی با مضمون 
و تصاویر حیوانات جنگل را بیشتر از هر چیز 
دیگری دوست دارد، به دنبال کتاب هایی با همین 
مضمون بروید و تنوع کتاب های در دسترس او را 
افزایش دهید. با این حال، نکات بسیاری وجود 
دارد که می تواند در عالقه مند کردن فرزندتان 
به کتابخوانی تاثیرگذار باشد. برای مثال باید این را 
بدانید که شما یک کتاب را با صدای بلند »همراه 
فرزندتان« بخوانید، نه اینکه آن را فقط برای او 
بخوانید! بهتر است برای آموزش اینکه نام نویسنده 
اثر و تمامی عوامل آن نیز ارزشمند است در زمان 
آغاز مطالعه کتاب از صفحات اول توضیحات آن 

شروع کنید.

کاهوی برگ قرمز محافظت در برابر 
سرطان و کند کردن روند پیری

کاهوی برگ قرمز سرشار از مواد مغذی است که 
می تواند به محافظت در برابر سرطان و کند کردن 
روند پیری کمک کند. برگ های قرمز و تیره این 

کاهو سرشار از مواد مغذی مانند آنتی اکسیدان ها و 
ویتامین B6  هستند. یک فنجان از برگ خرد شده 
کاهو قرمز تقریبا نیمی از نیاز روزانه برای ویتامین 
های A و K را تامین می کند. مصرف این کاهو 
به حفظ آب بدن نیز کمک می کند زیرا 95 درصد 

برگ های آن از آب تشکیل شده اند.

کره بادام زمینی  
حاوی چربی های سالم

کره بادام زمینی حاوی چربی های سالم است 
و می توان آن را در هر زمان از روز میل کرد. 
می توانید آن را داخل اسموتی بریزید، برای خود 

ساندویچ کره بادام زمینی درست کنید و یا روی 
میوه ها بمالید و از آن لذت ببرید. باید میزان 
مصرف تان را مد نظر قرار دهید، اگر برای یک 
وعده استفاده می کنید دو قاشق غذا خوری و 
اگر به عنوان میان وعده میل می کنید تنها یک 

قاشق غذا خوری استفاده کنید.

سبزیجات تیره مفید
 برای جلوگیری از پوکی استخوان

مردان  و  زنان  بین  ای  تغذیه  نیازهای  بیشتر 
 مشترک است. اما زنان بدن های پیچیده تر و 
نیاز های متفاوت تری دارند. سبزیجات تیره رنگ 

از آن دسته از غذاهای مفید برای زنان هستند که 
همه جور خواصی دارند. مهم ترین آن ها مقدار 
زیاد کلسیم موجود در آن که برای جلوگیری از 
پوکی استخوان در خانم ها بسیار الزم است. این 
سبزیجات سرشار از ویتامین Kو فوالت، آهن، 

آنتی اکسیدان و فیبر هستند.

کاهش خطر سکته مغزی 
و فشار خون باال

پژوهشگران 90 هزار زن در بازه سنی 50 تا 70 
سال را مورد مطالعه قرار دادند. آنها میزان پتاسیم 
مصرفی در رژیم غذایی هر نفر و این که آیا طی 

دوره زمانی مطالعه سکته مغزی داشته اند یا خیر 
را مورد بررسی قرار دادند. زنانی که بیشترین میزان 
پتاسیم را مصرف کرده بودند، 12 درصد احتمال 
و  شوند  مغزی  سکته  دچار  تا  داشت  کمتری 
همچنین 16 درصد احتمال کمتری داشت که 

سکته مغزی ایسکمیک را تجربه کنند.

زمانی برای میان 
وعده بعد از ظهر

بین وعده های غذایی اصلی خود یک خوراکی 
سبک را مصرف کنید. از این طریق تا زمان شام 
خبری از احساس گرسنگی نبوده و تمایلی به 

مصرف خوراکی های ناسالم نخواهید داشت.زمان 
مناسب برای صرف این میان وعده بین ساعات 
چهار و پنج بعدازظهر است. اگر ساعت سه ناهار 
خورده اید می توانید در ساعت شش بعدازظهر یک 
میان وعده مصرف کنید. این ساعات انعطاف پذیر 

هستند و شما می توانید آن را تغییر دهید.

خیلی از افراد برای درمان بیماری ها یشان و یا خالصی از چاقی به گیاه خواری رو می آوردند. یک 
کارشناس تغذیه گفت: هرم غذایی که دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تهیه کرده است، برای همه  
افراد در رده سنی جوان، میانسال و سالمند مناسب است. وی ادامه داد: این هرم غذایی در مورد کودکان، 
نوجوانان و مادران باردار اندکی متفاوت است. مادران باردار ، گروه نان و غالت و لبنیات مقدار جزیی باید 
افزایش داشته باشد. کودکان و نوجوان هم که هرم غذایی خاص خود را دارند و برای افراد سالمند نیز 
مصرف مکمل ها در هرم غذایی بیشتر تاکید می شود. مصرف کلیه مواد غذایی گیاهی و فرآوری 
نشده به علت حفظ ریزمغذی ها مانند ویتامین ها و امالح، برای بدن مناسب هستند و به طور کلی 

مصرف انواع مواد غذایی گیاهی، پخته شده و پخته نشده توصیه می گردد. 

خوابیدن با زانوهای خم باعث فشرده شدن استخوان کشکک به کندیل های انتهای استخوان ران 
می شود و التهاب مفصل زانو افزایش می یابد. بنابراین خوابیدن با زانوهایی که در حالت صاف بوده یا 
در درجات کمی از خم شدن قرار دارند، وضعیت راحت تر و آرام تری برای شما فراهم خواهد کرد. 
 در صورت به پهلو خوابیدن توصیه بر این است زانوها را خم کنید و یک بالش بین دو زانو قرار دهید. 
به این ترتیب با خم شدن زانوها، قوس کمر صاف تر می شود و فشار از روی مفاصل پشت ستون 
فقرات کمر برداشته می شود و شما احساس بهتر و آرام تری خواهید داشت. بالش بین زانوها هم مانع 
افتادن یک ران روی دیگری می شود و باعث هم سطح قرار گرفتن استخوان های لگن راست و چپ 

و عدم چرخش مهره های کمر هنگام خواب می شود.

فرم خوابیدن تان چقدر درست است؟بایدها و نبایدهای گیاهخواری

هر چند باید حاالت و احساسات یک نوجوان را در سنین 
حساس نوجوانی درک کرد و به پیامد ها و تغییرات طبیعی 
این مرحله از رشد یک انسان آگاه بود، اما نباید اجازه بدهید 
که یک نوجوان، با خشم و پرخاش خود زندگی کند و نسبت 

به رفتار های تهاجمی او با دیگران بی تفاوت باشید.
نوجوانان ممکن است در آن ِ واحد و ظاهرا بی دلیل دچار 
خشم و عصیان شوند و شما حتی فرصتی پیدا نکنید تا 
بفهمید چه چیزی در ابتدا آن ها را خشمگین کرده است و 
چرا در این لحظه دچار چنین هیجانی شده اند. اولین قدم 
برای کنترل خشم این است که به فرزند نوجوان خود کمک 

کنید بفهمد چه زمانی شروع به احساس خشم می کند، چه 
زمانی احساس می کند باید خشم خود را به حرکتی تبدیل 
کند و اینکه آیا این حرکت نسبت به دیگران است یا خودش.
به او یاد بدهید که الزم است از خودش بپرسد »چه چیزی 
مرا تا این حد عصبانی می کند؟«، »آیا می توانم این خشم را 
مختص زمانی خاص بدانم و اگر این طور است آن چه زمانی 
است؟«. اگر بتوانید بفهمید چه چیزی عصبانی تان می کند 

بهتر خواهید توانست موقعیت را کنترل کنید.
برای برخی از نوجوانان، مدیریت خشم می تواند کار بسیار 
سختی باشد، زیرا اولین تمایل یک نوجوان این است که 

جوری واکنش نشان بدهد که سبب آسیب جسمی یا 
هیجانی شود یا فراتر از قدرت والدینش باشد. برای غلبه بر 
چنین تمایلی، یک نوجوان باید بداند عالوه بر واکنشی که 
نشان می دهد، راه دیگری هم دارد و آن این است که با شما 

بنشیند و در مورد هیجانات خود حرف بزند.
گاهی اوقات، رفتار تهاجمی و خشم ناشی از نداشتن جسارت 
در بیان نظر و خواسته های نوجوان است. چگونه به نوجوان 
آموزش دهید به شیوه ای مناسب صحبت کند. با او در مورد 
چگونگی تعامل کردن با دیگران بدون آنکه به آنها بی 

احترامی کند صحبت کنید. 

روش های کنترل خشم در نوجوانان

آیه روز

پس آنان را رها کن تا در یاوه  گویی خود فرو روند و بازی کنند تا آن روزی را که بدان وعده داده 
می  شوند دیدار کنند. )سوره زخرف/ آیه ۸۳(

سخن روز

بیشتر وقت ها از قدرت لبخندی ساده، نوازشی مالیم، حرفی محبت آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا 
توجهی کوچک غافلیم. تمام این ها ظرفیت تغییر و توسعه  زندگی ما را دارند. )لیو بوسکالیا(
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یگدرمنوخیباراف1
شراوگناکدناوی2
مامیهوتسیوناث3
سناامسمویدما4
بدیحوهبارارغ5
زعبکارهقیثو و6
لپاروشاعاسور7
عونممامدهثالث8
لماکهدعاسممت9
یهتخایرتاسام1۰
کابایدرونمست11
رقسنلباداوفر12
یسراملاهنبیسا13
ماینشجنرهنیفد14
یمرگلدیمیسهچرف15

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

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

4258 662  ۰936  - مظفـری

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

۰915   866   8۰۰2 

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

پالستیک  اکرولیک، مولتی کالر، 
پلی استر و ...اجرای طرح های 
جدید،  کاغذ دیواری و پتینه با 

رنگ، اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

0915۷4110۷1 - باقری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 ۷23 0915 - علیزاده

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

09155632009

آژانس رایا با زنگ خور باال به تعدادی 
راننده نیازمند است. 

09154944080

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

091582541۷2

به تعدادی نیروی خانم یا آقا )صندوق دار، 
سالن دار( جهت کار در فست فود نیازمندیم.  

32420100 -09355618898

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
۰111  561  ۰915  - رحیمی

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: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

 ایزوگـام  شفیعـی
 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 

مــژده                                                                                         مــژده
طلب علم بر هر انسانی واجب است. همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص(

بزرگساالن                                                                                     دانش آموزان  سـواد آمـوزی رایگـان
 * کلیه خانم ها و آقایان بی سواد و کم سواد

 *کلیه معلوالن )نابینا ، ناشنوا، جسمی حرکتی ، کم توان ذهنی( بی سواد و کم سواد 
 * برگزاری کالس های تقویتی )فارسی و ریاضی( ویژه دانش آموزان معلول و عادی

 مقطع ابتدایی
در پایان دوره به فراگیران مدرک تحصیلی رسمی از سوی مدیریت آموزش و پرورش بیرجند 

اعطا خواهد شد.
فراگیران در طول تحصیل از بسته های حمایتی و تشویقی 

)لوازم التحریر- سبد غذایی - کمک هزینه توانبخشی و سفرهای زیارتی ( بهره مند می گردند.
مکان: انتهای خیابان موسی بن جعفر)ع(    شماره تماس جهت ثبت نام: ۰91519۰8۰34

برگ سبز و سند خودروی وانت پیکان به شماره  
پالک 566 ب 68 ایران  95 به نام غالمعلی 

سردشتی بیرجندی به شماره ملی 36۷059۷328 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی راننده پایه یکم و 
پایه دوم مجرب، فنی ، متاهل 

جهت کار با اتوبوس واحد 
شهری و سرویس نیازمندیم.

09914393931

کارت دانشجویی اینجانب عباس نگاری به شماره 
دانشجویی 9513۷1351۷0064 و شماره 

ملی 5239290891 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبارساقط می باشد.



۵
دوشنبه * 25 شهریور  1398 * شماره 4446

خبر ویژه

اخبار کوتاه

اطالعیه قطع آب در برخی مناطق شهر بیرجند

غالمی-بدینوسیله به اطالع شهروندان محترم بیرجند می رساند به منظور عملیات اصالح شبکه توزیع آب که موجب ارائه خدمات مطلوب تری به شهروندان گرامی 
خواهد شد امروز از ساعت 9 الی 12 ، خیابان های کارگران 12 تا 26 به همراه کوچه های فرعی، کارگران 15 تا 25 به همراه کوچه های فرعی و خیابان رجایی 6 به همراه 
کوچه های فرعی با قطع آب مواجه خواهند بود لذا خواهشمند است مشترکین این مناطق ضمن پیش بینی تمهیدات الزم از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری نمایند.

*مسئول ستاد زکات قاین گفت: خیر روستای 
کرغند قاین 80 اصله درخت را به طرح شجره 

طیبه اهدا کرد.
*مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، از استقرار سه میلیون و ۳22هزار نفر 
گردشگر در پنج ماهه امسال در استان خبرداد.
*معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
نمایندگی انجمن سینمای جوان در فردوس و 

قائن راه اندازی می شود.
*4 واحد بسته بندی زرشک برای راه اندازی در 

خراسان جنوبی مجوز گرفتند.
*فرمانده انتظامی استان از کشف 1۳5 کیلوگرم 
هروئین در عملیات مشترک فرماندهی انتظامی 

خراسان جنوبی و استان کرمان خبر داد.
*مدیرکل پزشکی قانونی استان ، تشنگی و 
گرمای هوا را علت فوت چوپان 26 ساله اهل 

روستای خسروآباد طبس اعالم کرد.
*یک تن و ۳00 کیلو گرم گندم قاچاق در 

شهرستان درمیان کشف و ضبط شد.
*اسکان مسافران تابستانی در مدارس استان، 
امسال ۳0 درصد در مقایسه با پارسال افزایش داشت.

*شبکه های فاضالب شهر بیرجند با هدف 
مبارزه با حشرات موذی سم پاشی شدند.

اجرای۸۰ کیلومتر پروژه 
جداسازی آب شرب

 از فضای سبز بیرجند 

تسنیم-مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز 
پروژه  اجرای  به  اشاره  با  بیرجند  شهرداری 
بیرجند  از فضای سبز  جداسازی آب شرب 
گفت: در حال حاضر 80 کیلومتر از شبکه 

توزیع و انتقال این پروژه انجام شده است.
ابراهیم زاده اظهار کرد: شهر بیرجند در اجرای 
پروژه جداسازی آب شرب از فضای سبز که 
از سال 85 آغاز شده جزو شهرهای پیشرو 
 85 سال  از  اینکه  بیان  با  است.وی  بوده 
تاکنون هر سال بخشی از این پروژه انجام 
می شود گفت: این پروژه با این دیدگاه است 
که میزان آب شربی که در فضای سبز انجام 
انشعابات فضای سبز جداسازی  از  می شود 
از 80 کیلومتر شبکه  تاکنون بیش  شود و 
توزیع و انتقال آب اجرا شده و از سال گذشته 
این کار با قدرت بیشتری در دست اجرا قرار 

گرفته که امسال نیز ادامه دارد.

حوادث

شرور متواری در بیرجند 
دستگیر شد

فرمانده انتظامي بیرجند از دستگیری شرور 
متواری در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
شاهوردی گفت:  روز تاسوعای حسینی امسال 
یک متهم فراري که با سالح سرد یک نفر را 
مجروح و متواری شده بود تحت تعقیب پلیس 
افزود:  بیرجند  انتظامی  گرفت.فرمانده  قرار 
مأموران فرماندهی انتظامي شهرستان بیرجند 
پس از چند روز کار اطالعاتي و پلیسي شرور 
داشت  استان  از  خروج  قصد  که  را  متواری 
شناسایی کردند و متهم را در عملیات غافلگیرانه 
کرد:  خاطرنشان  کردند.وی  دستگیر  پلیسي 
متهم که دارای سابقه سرقت و سرباز فراری 
است پس از تکمیل پرونده براي انجام مراحل 

قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

ظلم، نتیجه عدم کارشناسی 
درست دین است

بیان  با  دراستان  فقیه  ولی  ایسنا-نماینده 
اینکه در صورت اشتباه در کارشناسی دین، 
خلقت  نظام  در  خداوند  حکیمانه  منظور 
باطل می شود، گفت: در عصر حاضر دین 
کارشناسی نشده و یا به اغراضی نادیده گرفته 
شده است که نتیجه آن ظلم تاریخ است و 
حاصل آن جریان وحشی گری است که امروز 
در دنیا وجود دارد.حجت االسالم عبادی،روز 
حوزه  تحصیلی  آغاز سال  آیین  در  گذشته 
علمیه خراسان جنوبی اظهار کرد: کارشناسی 
در هر علم و موضوعی اهمیت خاص خود 
را دارد، اما علم دین و کارشناسی دینی از 
افزود:  است.وی  برخوردار  واالتری  اهمیت 
اگر در پروژه ساختمان سازی و یا کشاورزی، 
داشت،  اشتباهی  یا  و  جهل  مهندس  یک 
ضررهای محدودی ایجاد می شود که نباید 
ایجاد شود، اما در حوزه دین اینطور نیست.
حجت االسالم نصیرایی ، مدیر حوزه علمیه 
خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار کرد: 
2۷ مدرسه علمیه خواهر و برادر در استان 
فعالیت دارند. وی افزود: از اواخر هفته جاری، 
درس خارج در حوزه بیرجند فعال خواهد شد 
تاسیس مرکز مشاوره در حوزه  و مقدمات 
علمیه نیز فراهم شده که   امسال این مرکز 
افتتاح می شود. مدیر حوزه علمیه با اشاره به 
راه اندازی سطح چهار در حوزه علمیه استان، 
مدارس  در  دینی  مرکز مشاوره  یادآور شد: 

علمیه خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

 امید ،نشاط وشور انتخاباتی
 ایجاد کنید

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  کاوش-معاون 
استانداری در نشست مشترک معاونان سیاسی 
مهم  نقش  به  اشاره  با  استان  فرمانداریهای 
معاونان سیاسی در انتخابات گفت بیشترین 
کارکرد فعالیت در برگزاری انتخابات مربوط 
به شما است با نقش آفرینی درست وبه موقع 
می توانید موجبات تقویت ،اعتماد وانسجام 
رقم  استان  در  را  باال  مشارکت  و  اجتماعی 
بزنید. خوش خبر گفت: با تمکین از قانون ودر 
چارچوب آن قرار گرفتن به بهترین نحو ممکن 
عملکرد خودرا به سرانجام برسانیم وبا عملکرد 
درست از دلسردی افراد جلوگیری کنیم  وی 
گفت از نظرات وپیشنهادات سالیق وطیف 
های مختلف برای توسعه همه جانبه وسریع 
استان بهره خواهیم برد ومعاونان سیاسی هم 
با کارکرد قوی می توانند نقش ارزند ه ای در 
توسعه سیاسی واجتماعی شهرستان ها واستان 
داشته باشند.موسوی مدیر کل سیاسی ،انتخابات 
استانداری  به گزارشی از روند امور انجام شده در 
فرمانداریها پرداخت  معاونان سیاسی فرمانداریها 
دیدگاهها ونظرات خودرا در زمینه های  گوناگون 
،مشارکت حداکثری در انتخابات آتی وضرورت  

انسجام و وحدت همه گروهها بیان کردند.
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در کارگروه امور زیر بنایی خراسان جنوبی مطرح شد؛

چالش های تصویب اردوگاه منطقه گردشگری گواب
منطقه  اردوگاه  طرح  جمله  از  طرح   52
گردشگری گواب خوسف در کارگروه امور 
زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت. به 
گزارش مهر، صبح یکشنبه جلسه کارگروه امور 
زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، 
آمایش سرزمینی و محیط زیست استان با 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مدیرکل  اکبری  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به طرح 
پرورش شتر داشتی در نهبندان اظهار کرد: باید 

بررسی کنیم که تغذیه دام به صورت دستی و 
یا از طریق مرتع صورت می گیرد. وی با اشاره 
به اینکه تغذیه دام از مراتع و چرای بی اندازه 
زیست  محیط  برای  آسیب زا  مراتع  در  دام 
است، بیان کرد: به ویژه در نهبندان با توجه به 
پدیده گرد خاک باید مراقبت بیشتری از این 
موضوع داشته باشیم.یکی از طرح هایی که 
بررسی آن در کارگروه چالش هایی به همراه 
داشت، طرح اردوگاه منطقه گردشگری گواب 
در خوسف بود.میرجعفریان معاون هماهنگی 

امور عمرانی استاندار، درباره این طرح اظهار 
کرد: همه طرح های مرتبط با گردشگری باید 
از مشاور ذی صالح تأیید بگیرد و اگر در مورد 
طرح های مشابه تاکنون چنین اقدامی صورت 

نگرفته، اشتباه و خطا شده است.
شفیعی فرماندار خوسف  نیز در توضیح این 
اردوگاه گفت: این اردوگاه قبل از سال 1۳98 
با سازه موقت فقط به مناسبت ایام عید نوروز 
به  بازارچه فروش صنایع دستی  به منظور 
بهره برداری رسید.وی افزود: این اردوگاه فقط 

15 روز عید فعال بوده و مشاور این طرح یک 
شرکت تعاونی زیر نظر امور عشایری است.

نیز در  امور عشایری،  پور مدیرکل  حسین 
این جلسه بیان کرد: طرح منطقه گردشگری 
گواب را باید فراتر از استان و در سطح ملی 
ببینیم. وی با اشاره به اینکه برای این طرح 
تومان سرمایه گذاری  میلیون  تا 400   ۳00
شده است، یادآور شد: با توجه به اینکه یکی 
از اهداف کلی حوزه عشایر رونق گردشگری 
در مناطق مستعد عشایری است توجه به این 

طرح ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.این 
طرح علی رغم موافقت بیشتر دستگاه های 
اجرایی مربوطه، به خواست معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار مورد تأیید قرار نگرفت 
و موکول به تکمیل پرونده در برخی موارد 
شد.همچنین طرح های شهرستان بیرجند در 
زمینه احداث مرکز تفریحی و سرگرمی، تعیین 
کاربری گردشگری در اراضی دولتی واقع در 
حریم شهر بیرجند موسوم به کالته قنصول از 

دستور کار خارج شد.
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 تعلل در تامین زیرساخت های موکب های اربعین جایز نیست
عمرانی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  گروه 
استاندار خراسان جنوبی گفت: تعلل در تامین 
زیرساخت های موکب های اربعین جایز نیست 

و نباید این موضوع به تأخیر بیفتد.
 میرجعفریان صبح دیروز در کمیته زیرساخت 
ستاد اربعین خراسان جنوبی اظهار کرد: باید 
همت  چه  هر  اجرایی  دستگاه های  تمام 
همایش  تا  گیرند  کار  به  دارند  تالش  و 
بزرگ اربعین به خوبی و به نحو مطلوب و 
شایسته برگزار شود. وی با بیان اینکه تاکنون 
هر  برای  منسجمی  و  منظم  برنامه های 
چه بهتر برگزار شدن مراسم بزرگ اربعین 
پیش بینی و اجرا شده است گفت: برگزاری 

مطلوب این همایش عظیم نیازمند اراده عظیم 
تمام دستگاه ها است. وی از آغاز فاز اجرایی 
تامین زیرساخت  های موکب های اربعین در 
استان خبر داد و اظهار کرد: مراحل مقدماتی 
و تامین امکانات در حال حاضر صورت گرفته 
اما باید فعالیت نیروها و عملیات اجرایی در 
کاظمین نیز به زودی آغاز شود و باید تالش 
تا کارها برای لحظه های آخر نماند.  کنیم 
میرجعفریان با اشاره به اینکه برخی زائران 
ممکن است خیلی زودتر وارد عراق شوند 
بیان کرد: باید به زائران این اطمینان را بدهیم 
که هیچ گونه دغدغه ای برای حضور در این 

حرکت عظیم نداشته باشند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هم گفت: 
استقرار  برای  گروه  نخستین  مهرماه  دوم 
زیرساخت های موکب های اربعین استان به 
عتبات عالیات اعزام می شوند. جوینده اضافه 
کرد: این موکب ها تا چهار روز بعد از اربعین 
حسینی نیز در کاظمین مستقر و همه زائران 
را پوشش خواهند داد.وی با اشاره به اینکه 
همچنین امسال یک درمانگاه کامل در شهر 
کاظمین برپا می شود که در اربعین درمانگاهی 
با این همه امکانات نداریم، بیان کرد: همچنین 
تاکنون دستگاه بسته بندی آب و یخ سازی 

های مورد نیاز آماده شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان 

اینکه تاکنون 45 کولر با کمک های مردمی 
خریداری شده است و هنوز هم نیاز به کمک 
مردم در این بخش داریم، بیان کرد: با توجه 
برنج، گوشت، مرغ،  پتو،  زائران  افزایش  به 
شکر، قند و حبوبات مورد نیاز است که مردم 
می توانند کمک های نقدی خود را به ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان واقع در خیابان 

مدرس بیرجند تحویل دهند.
جوینده با اشاره به اینکه دستگاه های مختلف 
تأمین 60 چشمه سرویس بهداشتی را تقبل 
بیان  آماده شدن است،  کردند که در حال 
کرد: مردم تمام الزامات زیستی و تغذیه ای را 
فراهم کرده اند و پیش بینی می شود امسال 

مردم بالغ بر سه میلیارد تومان به موکب های 
اربعین کمک کنند.وی رانندگان را بزرگترین 
سرمایه گذاران اربعین امسال دانست و گفت: 
رانندگان تاکنون بالغ بر چهار میلیارد تومان 
سرمایه  زیرساخت  و  امکانات  اعزام  برای 

گذاری کرده اند.
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سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اشتغال روستاییان
استاندار گفت: با سرمایه گذاری 500 میلیارد 
فرمان  اجرایی  ستاد  همکاری  با  و  تومانی 
حضرت امام )ره( طی دو سال در روستاهای 
به  شود.  می  ایجاد  شغل  هزار   12 استان 
در  یکشنبه  صبح  معتمدیان  مهر،  گزارش 
نشست اعضای قرارگاه نهضت خدمت رسانی 
استان با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: 
در فاز نخست این طرح 25 هزار گوسفند مولد 
از افغانستان و 10 هزار شتر از پاکستان برای 
کمک به اشتغال روستاییان وارد می شود. وی 
با بیان اینکه از دغدغه های استان ایجاد هم 
افزایی بین دستگاه ها، نهادها، سازمان و سمن 
های مردمی است، بیان کرد: با وجود اینکه 
رسانی  برای خدمت  مختلفی  های  بخش 
به محرومین کار می کنند اما به دلیل عدم 
هماهنگی برخی مواقع موازی کاری انجام می 
شود.استاندار اضافه کرد: در همین جهت ستاد 
تشکیل شد تا بتوانیم در این زمینه سیاست 
گذاری کرده و تقسیم کار بین دستگاه ها انجام 
شود.وی تأکید کرد: نباید پدیده ای به اسم زباله 
گردی داشته باشیم و  باید این افراد شناسایی 
و تحت پوشش قرار گیرند.وی با بیان اینکه 

دغدغه مسئوالن ماندگاری مردم در روستاها 
بوده و الزمه این ماندگاری ایجاد شغل است، 
عنوان کرد: نزدیک به 40 سال کار عمرانی 
انجام داده ایم و هم اکنون بیش از 90 درصد 
امکانات زیرساختی دارند اما همچنان مردم 
محرومیت دارند. معتمدیان اضافه کرد: با وجود 
همه امکانات در روستاها زمین کشاورزی، دام 
و مرتعی نیست و تنها منتظر کمک نهادهای 

حمایتی هستند که باید مشاغل جدید تعریف 
کنیم.وی با اشاره به اینکه در این زمینه نهضت 
هایی  بسته  و  انجام  خوبی  رسانی  خدمت 
تعریف، سیاست گذاری و اجرایی شده است، 
افزود: در همین راستا در بحث مسکن 10 هزار 
مسکن در استان در حال ساخت است و طبق 
گزارش دستگاه ها موج مهاجرت معکوس در 

روستاها اتفاق می افتد.

نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: اگر از 
همه ناحیه ها اعم از نهادهای دولتی و مردمی 
با پوشش عادالنه همه را زیر پر بگیرند، فرصتی 
برای نفوذ دشمن پیش نمی آید. آیت ا... عبادی 
بیان کرد: وقتی مسئولیتی را قبول می کنیم 
باید پاسخگوی مشکالت مردم هم باشیم.وی 
با بیان اینکه باید به دنبال راهکارهایی کوتاه 
مدت باشیم، گفت: اگر مردم احساس کنند که 

مسئوالن با توان جلو آمده اند، به دلیل عزت 
نفسی که دارند سختی ها را تحمل می کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( نیز در این نشست 
از اعزام 2۳0 گروه جهادی به مناطق محروم 
استان خبر داد.سردار قاسمی اظهار کرد: بعد از 
تشکیل ستاد خدمات رسانی به محرومین در 
استان شاهد هماهنگی، هم افزایی، پیشرفت 
ها در امر خدمت رسانی به محرومان و حضور 
خوب مسئوالن در مناطق محروم هستیم.وی 
با بیان اینکه در حال حاضرهماهنگی خوبی 
در خدمات رسانی انجام شده و برخی موازی 
کاری ها حذف شده است، بیان کرد: همچنین 
مراجعینی که برای خدمات گرفتن مراجعه می 

شدند، سامان دهی شده اند.
قاسمی ادامه داد: باید برای پیشگیری از موازی 
کاری سامانه تهیه شود تا دستگاه ها و سازمان 
ها از خدمات هم آگاه باشند.وی با تأکید بر 
اینکه باید همه نهادها، سمن های مردمی و 
گروه های خیر وارد این سامانه شوند، افزود: 
برای افزایش تعامل  و اثر بخش بودن خدمات 
بخش های مختلف باید برنامه های ساالنه و 

اقدامات انجام شده در سامانه بارگزاری شود.

امدادرسانی هالل احمر 
به 3۹ مورد حادثه 

غالمی- اسعدزاده معاون امداد ونجات جمعیت 
هالل احمر استان با اشاره به حوادث یک هفته 
نیروهای  مدت  این  طی  کرد:  بیان  گذشته 
هالل احمر به ۳9 مورد حادثه، خدمت ارائه 
کرده اند.وی افزود: از این تعداد 28 مورد جاده 
ای، دو مورد حضوری، دو مورد مناسبتی و 
هفت مورد شهری بوده است.وی با بیان اینکه 
طی مأموریت های هفته گذشته به 499 حادثه 
دیده امدادرسانی شده است، افزود: 21 درصد 
درصد  دو  ای،  جاده  حوادث  در  افراد  این  از 
مراسم  در  درصد  و ۷۷  شهری  و  حضوری 
عزاداری محرم خدمات امدادی دریافت کرده 
اند. اسعد زاده با بیان اینکه 481 نیروی هالل 
احمر در قالب 9۷ تیم عملیاتی به این حوادث 
افزود: همچنین 116  اند،  امدادرسانی داشته 
خودروی امدادی دراین حوادث به کارگیری 
شده است. وی اظهار کرد: همچنین شهروندان 
در صورت بروز هرگونه حادثه ای ضمن حفظ 
خونسردی با شماره 112 سازمان امدادو نجات 
تماس گرفته یا به نزدیکترین پست امدادی 

مستقر در محل یا جاده مراجعه کنند.

اجرای نهالکاری و آبیاری سنواتی 
در 27۵ هکتار

  از کانون بحران سه قلعه
صدا وسیما- نهالکاری و آبیاری سنواتی در 
2۷5 هکتار از کانون بحران فرسایش بادی سه 
قلعه در دو مرحله اجرا شد. رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری سرایان گفت: این طرح 
که از خرداد امسال آغاز شد از محل اعتبارات 
تملک دارایی های استانی و تعمیم ترسیب 
کربن به مدت سه ماه انجام شد.صادقی افزود: 
با توجه به انجام به موقع طرح آبیاری و مراقبت، 
درصد سبزینگی  از  کاشته شده  نهال های 
باالیی برخوردارند که طبیعت زیبایی به منطقه 

خشک و کویری داده است.

36 میلیارد تومان، سهم شهرداری ها 
 و دهیاری ها از مالیات

صدا وسیما- ۳6 میلیارد و 400 میلیون تومان 
از محل مالیات و عوارض وصول شده در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده، به حساب شهرداریها، 
دهیاریها و مناطق عشایری واریز شده است. 
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: 2۳ میلیارد و 
900 میلیون تومان به حساب شهرداری ها ، 9 
میلیارد و 200 میلیون تومان به حساب دهیاری 
ها ، 900 میلیون تومان به حساب روستاهای فاقد 
دهیاری و مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان 
به حساب مناطق عشایری واریز شده است.

معرفی عضو هیئت علمی وابسته 
 دانشگاه بیرجند از آمریکا

صدا وسیما-دکتر رضا فصیحی فارغ التحصیل 
دانشگاه استنفورد آمریکا به عنوان سومین عضو 
هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند معرفی شد. 
رئیس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی 
فصیحی  رضا  دکتر  گفت:  بیرجند  دانشگاه 
از دانش آموختگان مدرسه شوکتیه بیرجند و 
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد آمریکاست که 
به عنوان سومین عضو هیات علمی وابسته 

دانشگاه بیرجند معرفی شد.
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معطل ماندن 1800 کانتینر
 لوازم التحریر در گمرک

ماندن  معطل  به  اشاره  با  سعیدی  محسن 
1800 کانتینر لوازم التحریر در گمرک طی ماه 
های گذشته، گفت: امسال با کمبود شدید دفتر 
مواجه هستیم، هم چنین سایر لوازم التحریر نیز 
با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شده است. 
وی اظهار کرد: 1800 کانتینر اقالم مختلف 
لوازم التحریر و مواد اولیه آن طی چند ماه 
گذشته در گمرک مانده است و دولت باید 
به ترخیص آن سرعت بخشد تا وضعیت بازار 

لوازم التحریر به تعادل برسد.

حیف و میل 1200 میلیارد تومانی 
بودجه دولت

هر ساله بیش از ۷00 هزار تن سنگ، ماسه، 
خاک و ضایعات مخلوط با گندم از دالالن 
موجب  که  می شود  خریداری  کشاورزان  و 
حیف ومیل 1۲00میلیارد بودجه دولت در هر 
سال می شود. میان این ارقام باال هرگونه تخلف 
در وزن و خلوص این محصول می تواند هزینه 
اضافی زیادی را به دولت تحمیل کند که ظاهراً 
بخش عمده این پول هم به جیب دالالن 

فروش گندم و نه کشاورزان می رود.

قیمت برق با حذف قبوض کاغذی 
تغییر نمی کند

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه با اجرای 
برنامه حذف قبوض کاغذی هیچگونه تغییری در 
نحوه محاسبه تعرفه برق مشترکان رخ نداده است، 
گفت: با اجرای این برنامه تنها قبوض پیامکی و 
الکترونیکی جایگزین قبوض کاغذی شده و هیچ 
تغییری در نحوه محاسبه، مالیات، عوارض و سایر 

جزئیات قبوض رخ نداده است.

کاهش قیمت بلیت هواپیما

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
کاهش قیمت بلیت ها از ۲1 شهریورماه آغاز شده 
و تمامی 1۶ شرکت هواپیمایی در حال اجرای 
آن هستند. وی گفت: هر زمان قیمت ارز تغییر 
کند، متناسب با آن قیمت بلیت هواپیما نیز دچار 

تغییرات خواهد شد.

بعد از ژن خوب نوبت زن خوب شد

خراسان- بررسی ها نشان می دهد به پیشنهاد 
یک عضو اقتصادی کابینه که پس از تایید 
مسئوالن ارشد اجرایی، چندی پیش به وزارت 
تعاون، کار و امور اجتماعی ابالغ شده یکی 
از ملک های دولتی موجود در تهران برای 
استفاده و ارائه خدمات به جامعه هدف مد نظر، 
به مدت ۳0 سال به یک بنیاد خیریه واگذار 
شده که در میان مدیران این بنیاد خیریه، نام 
چند نفر از همسران مسئوالن بعضا مهم و 

مشهور اجرایی مشاهده می شود.

باید به پاالیشگاه های ایران حمله شود

یک سناتور تندروی آمریکایی در واکنش به 
حمله یگان پهپادی ارتش یمن به پاالیشگاه های 
نفت سعودی ، گفت: آمریکا نیز باید حمله به 
پاالیشگاه های نفت ایران را بر روی میز قرار دهد. 
»لیندسی گراهام« مدعی شد حمله حوثی  ها به 
پاالیشگاه های نفت سعودی نمونه دیگری از 
چگونگی ویران کردن خاورمیانه توسط ایران 
است. این سناتور تندروی آمریکایی در ادامه 
ادعاهای خود اظهار کرد: ایران هیچ تمایلی به 
صلح نداشته و آنها به دنبال تسلیحات اتمی و 

سیطره   منطقه ای هستند.

احمدی نژاد را برای رئیس جمهوری 
تربیت می کنیم

حسن غفوری فرد با بیان نقش محمدرضا باهنر 
در ورود احمدی نژاد به سیاست گفت: احمدی 
نژاد را خود آقای باهنر آورد. آقای باهنر نقش بسیار 
تعیین کننده ای داشت که ایشان را شهردار کردند. 
همان موقع گفتند که ایشان مشکل اقتصادی و 
پرونده اقتصادی باز دارد. آقای باهنر گفت ما داریم 
او را برای رئیس جمهوری تربیت می کنیم؛ شما 
اجازه شهردار شدن او را نمی دهید. همان موقع 
من مخالف بودم. در یک مصاحبه هم گفتم که او 
ظرفیت ریاست جمهوری ندارد. خود او هم هیچ 

وقت نگفت  اصولگرا هستم.

 هیچ معامله ای با خون شهدا نشده است

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص ادعای 
آبادی مطرح کرد:  اخیر خانواده شهید رکن 
ادعا هایی در خصوص معامله خون شهدای منا 
و توافق با عربستان از طرف شخصی مطرح 
شد که سازمان حج و زیارت از این فرد شکایت 
کرده است.او با بیان اینکه خواستار ارائه مدرک 
از سوی خانواده این شهید هستیم، افزود: هیچ 
معامله ای با خون شهدا نشده است؛ سازمان حج 
و زیارت هم قرارداد های سال گذشته و چندین 

سال گذشته را دارد.

رئیس  سابق  مشاور  ترکان  اکبر  نیوز-  جهان 
جمهور گفت: در چند وقت اخیر و با ورود آقای 

رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته 
که  مقاماتی  اینجاست  امیدواری  نقطه  و  است 
حال  در  شده اند،  سیستم  درون  فساد  مرتکب 
شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای 
بسیار  فساد جدی هستند  با  برخورد  در  رئیسی 
الیه های  از  را  فساد  با  مبارزه  ایشان  خشنودم. 
شیوه  این  با  کردند،  آغاز  قضائیه  قوه  باالی 
می توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. 

بسیار گسترده  در حال حاضرفساد  هر چند که 
شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در 
هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته 
باشد که با فساد برخورد کند. ترکان در ادامه با 
افشاگری درباره یکی از اقدامات دولت روحانی 
گفت: در زمان وزارت آقای طیب نیا سیستم های 
بنادر،  گمرک،  کنترل  برای  افزاری  نرم  مدرن 
میلیارد   ۷00 قیمت  به  حساب ها  و  انبارداری 

تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان 
متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ 
فردی نمی تواند خطا کند.این اقدام یکی از همان 
ابزارهای کنترلی است که می تواند جلوی فساد را 
بگیرد. من از وزیر دارایی می خواهم که مسیر و 
سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن 
آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف 
شود. وی تاکید کرد: رانت خواری یک موضوع 

است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه 
می دانیم که رانت توسط دولت ها تعبیه می شود. 
در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به 
رانت جویی  که  چرا  گرفت  داران  سرمایه  سوی 
در  آنهاست  طبیعت  جزء  و  سرمایه داران  شغل 
واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه 
کردن رانت توسط دولت هاست. آن هایی که رانت 

را تعبیه می کنند فساد را می سازند.

ترکان: در دولت شخصی مانند رئیسی می خواهیم

مهر- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت 
کار، از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان سراسر 
دریافت  برای  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  کشور 
خدمات غیرحضوری با عضویت در سامانه جامع 
روابط کار خبر داد. کورش یزدان با اشاره به اینکه 
با راه اندازی سامانه جامع روابط کار تقریبا تمامی 
خدمات حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی و 
غیر حضوری ارائه خواهد شد، گفت: در این راستا 
تاکنون ۴۷ زیرسامانه پیش بینی شده که در مرحله 
راه اندازی و اجرا قرار دارند. وی اظهار کرد: تمام 
دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مکلف شدند 
در صورت مراجعه کارگران و کارفرمایان نسبت به 
احراز هویت آنان و تخصیص نام کاربری و رمز عبور 
برای آنها به منظور استفاده از خدمات سامانه جامع 

روابط کار و برخورداری از کارپوشه الکترونیکی اقدام 
کنند. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت 
افزود: نیروی کار و  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
با  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت  کارگران 
اوراق هویتی خود )کارت ملی(، کارفرمایان حقیقی 
با کارت ملی و جواز فعالیت صنفی و کارفرمایان 
حقوقی با کارت ملی )مدیرعامل( و تصویر آخرین 
نام مدیرعامل و نشانی دفتر  روزنامه رسمی که 
مرکزی درآن قید شده باشد، باید فقط یکبار برای 
روابط  جامع  سامانه  در  عضویت  و  هویت  احراز 
کار و برخورداری از کارپوشه الکترونیکی به دفاتر 
پیشخوان دولت مراجعه کنند. یزدان، درباره سامانه 
جامع روابط کار و خدمات این سامانه به کارگران 
و کافرمایان گفت: در این سامانه ۴۷ زیرسامانه 

پیش بینی شده که در حال حاضر دو زیرسامانه 
»ثبت دادخواست مرحله بدوی« و »مرحله بدوی 
دادرسی کار« برای چهار استان تهران، اردبیل، یزد 
و اصفهان راه اندازی شده و کارکنان و کارفرمایان 
این چهار استان می توانند پس از تشکیل پرونده 
الکترونیکی دادخواست و شکایات خود را به صورت 
الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار و بدون 
مراجعه حضوری به ادارات کار، ثبت و ارسال نمایند.  
وی، با اشاره به اینکه طی چند هفته آینده ارائه 
خدمات غیرحضوری ثبت دادخواست و شکایات 
نیروی کار و کارفرمایان در 1۲ استان البرز، خراسان 
زنجان،  خوزستان،  بوشهر،  کرمانشاه،  رضوی، 
هرمزگان، خراسان جنوبی، قم، گلستان، فارس و 
قزوین نیز آغاز خواهد شد، ادامه داد: تا پایان امسال 

با راه اندازی زیرسامانه های جدید، خدمات دیگری 
از جمله ثبت و تایید و پیگیری قرارداد طرح های 
طبقه بندی مشاغل، بازنگری طرح های طبقه بندی 
مشاغل، ثبت و پیگیری قراردادهای پاداش افزایش 
تولید، ثبت و پیگیری قراردادهای بهره وری، بررسی 
و تایید آیین نامه های انضباطی کارگاه ها و بررسی 
پیمان های جمعی کار به صورت الکترونیکی به 
این  می شود.  ارائه  کارفرمایی  و  کارگری  جامعه 
مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تسهیل در امور مربوط به ثبت شکایات، شفافیت 
در حوزه روابط کار و کاهش مراجعه حضوری به 
ادارات کار را هدف  راه اندازی سامانه جامع روابط 
کار عنوان کرد و گفت: کارگران و کارفرمایانی که 
به عضویت سامانه جامع روابط کار درآمده باشند، 

می توانند از طریق کارتابل الکترونیکی خود شکایات 
و نیز هر نوع درخواست خود را ثبت و خدمات مورد 
نیاز را دریافت کنند. مدیرکل روابط کار و جبران 
خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان 
اینکه یکی از زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار، 
»ثبت قراردادهای نیروی کار« است، گفت: یکی از 
ویژگی های این سامانه جلوگیری از انعقاد قرارداد 

سفید کارفرمایان با نیروی کار خواهد بود.

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد

ساختمان  و  مسکن  معاونت  سرپرست 
با  مذاکره  از  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بانک عامل بخش مسکن برای استفاده 
در  یکم  صندوق  تسهیالت  ظرفیت  از 
برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
مجمع  در  محمودزاده  محمود  داد.  خبر 
عمومی و فوق العاده بانک گفت: برای 
افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی 
انداز  پس  صندوق  تسهیالت  از  جامعه 
مسکن یکم، مذاکره ای با بانک داشتیم 

تا بتوان از ظرفیت تسهیالت این صندوق 
در پروژه های برنامه اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن استفاده شود تا عالوه بر 
اینکه این واحدها پیش خرید می شود، به 
دست متقاضی واقعی نیز برسد. وی افزود: 
عملیاتی  زودی  به  نامه  تفاهم  این  اگر 
شود نقش ویژه ای در تأمین مالی پروژه 
های مسکن در قالب برنامه اقدام ملی 
صورت می گیرد. وی ادامه داد: صنعت 
ساختمان نقش قابل توجهی در اقتصاد و 

رضایتمندی اجتماعی دارد و یک صنعت 
بکر است اما طی سالیان گذشته متاسفانه 
به کیفیت آن توجه نشده است. سرپرست 
و  راه  وزیر  معاونت مسکن و ساختمان 
شهرسازی همچنین با تاکید بر اهمیت 
و  زمین  گذاری  سرمایه  های  صندوق 
این  تاثیر  به  توجه  با  گفت:  ساختمان 
صندوق ها در تامین مالی بخش مسکن 
می توانیم از این ظرفیت در تامین مالی 

جریان عرضه مسکن استفاده کنیم.

روز  بامداد   ۹8 شهریور  نقدی  یارانه 
حساب  به  شهریور   ۲۶ سه شنبه 
سرپرستان خانوارها واریز و همان زمان 
قابل برداشت است.  محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف 
یارانه سه دهک باالتر شده است یعنی 
افراد با درآمد های باال که نیاز به دریافت 
یارانه ندارند، حذف شوند. برای تحقق 
 این هدف آیین نامه اجرایی پیش بینی

و  ارائه  دولت  هیئت  به  که  بود  شده   
تصویب شد و مقرر گردید وزارتخانه های 
کشور،  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان 
شناسایی  مسئول  بودجه  و  برنامه 
دهک های باال شوند و این اقدام از پایان 
شهریور انجام شود. وی گفت:  امیدواریم 
حذف یارانه دهک های درآمدی باال به 
امسال  مهر  در  تا  بیفتد  اتفاق  گونه ای 
با  را  برخوردار  افراد  از  بخشی  بتوانیم 

یارانه  لیست  از  حداقلی  خطای  میزان 
اولیه  بررسی های  کنیم.  حذف  بگیران 
نشان می دهد روستاییان، عشایر، کسانی 
حمایتی  نهاد های  پوشش  تحت  که 
امداد و بهزیستی هستند،  مانند کمیته 
که  بازنشستگانی  و  بگیران  مستمری 
کمتر از ۲.۵ یا سه میلیون تومان حقوق 
می گیرند و شاغلینی با حقوق کمتر از 
معافیت مالیاتی، در سال آینده همچنان 

دریافت کننده یارانه باقی بمانند.

اتصال  مسکن یکم به طرح ملی مسکن سه شنبه منتظر واریز یارانه شهریور باشید

برای اولین بار در بیرجند

۱۰۰ درصد احیا و صافی مو  با  بروزترین دستگاه ها 

زیبایی رونیکا اولین و تنهاترین مرکز  تخصصی 
کراتین و بوتاکس کراتین و  پروتئین تراپی
 با دستگاه های اوزون تراپی و میکرومیت

 در خراسان جنوبی می باشد.
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مزایده فروش خودرو
دهیاری دستگرد در نظر دارد: نسبت به 
 M6 فروش یک دستگاه خودرو آمیکو
اقدام نماید. جهت دریافت اطالعات بیشتر 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
۹۸/۷/۱ با شماره تلفن دهیاری دستگرد 
۳۲۳۰۷۱۱۱-۰۵۶ تماس حاصل نمایید.

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25،جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

با مجوز رسمی اتحادیه و اتاق اصناف /  همشهریان برای خرید به واحدهای صنفی 
لوازم خانگی و مبلمان که در این طرح شرکت نموده اند مراجعه فرمایید.

اتحادیه صنف
 فروشندگان لوازم خانگی

جشنواره فروش فوق العاده

آگهی مزایده - نوبت اول 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در نظر دارد: دو غرفه متعلق به خود واقع در پایانه مسافربری را به مدت دو سال به شرح زیر طبق آیین 

 نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استان ها از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند از مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده 
به سایت www.utmo.birjand.ir مراجعه و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۷/۶ به آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند- واحد حراست تحویل نمایند.
۱- پیشنهاد دهندگان می بایست معادل ۵ درصد قیمت پایه سالیانه را برای هر مورد، جداگانه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی و یا واریز به حساب ۰۱۱۱۳۷۵۹۸۴۰۰۰ 
نزد بانک ملی شعبه آزادی به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند بابت سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند ۲. قیمت پایه در اسناد مزایده ذکر گردیده 
است ۳- کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مزایده بوده و به تناسب اخذ خواهد شد. ۴- سپرده نفرات اول و دوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ضبط خواهد شد. ۵- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می 
باشد. ۶- جلسه کمیسیون معامالت راس ساعت ۹/۳۰  صبح یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ در محل سالن اجتماعات شهرداری بیرجند تشکیل خواهد شد. ۷- سایر اطالعات و جزئیات 
در اسناد مزایده ذکر گردیده است ۸- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند مراجعه یا با شماره ۵-۳۲۳۳۸۰۳۴ تماس 

حاصل نمایند. 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند


