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ساعت صفر به وقت حاج عمران۵۰ درصد جویندگان کار در کاریابی های فاقد مهارت هستند توزیع دفترچه های تعاونی دانش آموزان تا پایان هفته 52 5

عکس : مجتبی گرگی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
در پاسخ به گالیه ها از نوبت دهی پزشکان ؛

تکرار تلخ آمار سوانح رانندگی خراسان جنوبی

نوبت دهی به هر طریقی مشکل دارد
دکتر دهقانی : وقتی ما گفتیم نوبت از ساعت یک ظهر است مردم خودشان از ساعت 11 صبح 
جمع می شدند، شما رسانه ها عکس گذاشتید و گزارش نوشتید که چرا نوبت دهی را زود تر انجام 
نمی دهید. گذاشتیم برای ساعت 7 صبح و این بار مردم از ساعت 5 صبح جمع شدند. شاید الزم 
است طرح تحول سالمت گامی در پیشگیری بردارد شاید مردمان کمتر بیمار شوند و آنگاه حجم 
درخواست در شهری که ماندگاری پزشکانش به دالیلی کم است،کاهش یابد. مشروح در صفحه ۳

۶ نفر از ابتدای امسال تاکنون در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده اند که این آمار 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۴1 درصد افزایش داشته است. رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه 
از این تعداد 1۴۲ نفر مربوط به تصادفات جاده ای است ،گفت: بیش از 5۰ درصد حوادث رانندگی 
در جاده های طبس، قاین و نهبندان رخ داده است.سرهنگ رضایی افزایش ایمن سازی در کنار 
نظارت نیروهای پلیس را از جمله راهکارها در موضوع مدیریت تصادفات برای محورهای روستایی 
دانست و افزود:کریدور زاهدان - بیرجند و طبس - یزد در اولویت ایمن سازی است.   مشروح در صفحه 5

افزایش ۴۱ درصدی 
متوفیان حوادث رانندگی

گردهمایی همرزمان شهید و مردم استان در یادواره سردار محمود کاوه و شهدای عملیات کربالی 2   استاندار : شهید کاوه شهیدی است که ریشه در خاک خراسان جنوبی دارد /  صفحه 5

اطالعیـه مهـم
نظر به استقرار و راه اندازی سامانه جامع روابط کاردر سراسر کشور و لزوم 
احراز هویت تمامی کارگران و کارفرمایان به منظور بهره برداری از سامانه؛ 
به اطالع تمامی کارگران و کارفرمایان محترم می رساند برای انجام امور 
مربوط به احراز هویت به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه و پس 
از ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور خود را جهت عضویت و بهره مندی 
 از خدمات »سامانه جامع روابط کار« از دفاتر پیشخوان دریافت نمایند.
 روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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

 مرحوم حاج کربالیی علی محمدنژاد
 شرکت نموده اند،  به اطالع  می رساند: جلسه ترحیمی
  امروز سه شنبه ۹۸/۶/۲۶ از ساعت ۵ الی ۶ عصر

 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
 تشریف فرمایی سروران ارجمند  مزید امتنان می باشد.

خانواده های: محمد نژاد ، رجائیان ، صفامنش ، 
محمدپور ، هالل بیرجندی ، هوشیار، الری ، مومن ، 

بصیری و سایر بستگان

سرکار خانم مرضیه اسدزاده
قبولی درخشان شما را در رشتـه پزشکـی که نشان از تالش، لیاقت و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده،  برایتان از خداوند متعال سالمتی و توفیق روز افزون آرزومندم.

از طرف عمه ات

مزایده عمومي )نوبت اول(
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان خراسان جنوبي در نظر دارد: 
 محصوالت فرعي مرتعي )آنغوزه، آویشن و وشا( را در قالب طرح های بهره برداري 

ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 1098003845000003 واگذار نماید.

 لذا از متقاضیان دعوت مي شود در صورت تمایل نسبت به اخذ اسناد مزایده، مالحظه مفاد طرح، 
بازدید از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قیمت پیشنهادي خود را براي هر کیلوگرم محصول به 

عنوان بهره مالکانه اعالم نمایند.
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از 98/6/26 لغایت 1 /98/7

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: 
www.setadiran.ir مطابق جدول بارگذاری شده در سامانه

زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده:
  ساعت 8:30  صبح مورخ 98/7/13 سالن جلسات اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای خارج از 
سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً اصل ضمانت نامه معتبر 
بانکی پس از بارگذاری در سامانه به صورت فیزیکی )دستی( به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان خراسان جنوبی- امور قراردادها در قبال اخذ رسید تا تاریخ 1398/7/10تحویل نمایید.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

                                

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های خدمات تامین نیروی انسانی در 
سطح استان )زمان مزدی( را به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که دارای گواهی 
 تایید صالحیت از اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار )الزامی( بوده ،

دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به 
سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت 
واقع در بیرجند: بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

32223120-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری: زمان و محل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب و فاضالب استان و 
5 روز پس از درج آگهی مناقصه  زمان و محل تحویل اسناد: شنبه تاریخ 98/07/13 به دبیرخانه شرکت آب 

و فاضالب خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 11 ظهر تحویل نمایید.
 محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات - روز شنبه تاریخ 98/07/13 ساعت 12 ظهر 
میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ559.297.000 ریال که می بایست صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز وجه به حساب 750700001000222717511001 بانک رسالت در وجه شرکت آب و فاضالب 

خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
برآورد اولیه مناقصه:11.185.944.000 ریال که از محل اعتبارات جاری -  سرمایه ای شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی تامین شده است. اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی 

         WWW.abfa-khj.ir  -  http://iets.mporg.ir  .مناقصات قابل دریافت خواهد بود
دفتر قراردادها  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

آگهـی اجـاره

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در نظر دارد: یک باب انباری جنب 
درمانگاه فرهنگیان را به مدت 2 سال از مهرماه 98 به بعد برابر مقررات جاری واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 98/7/4 برای ارائه پیشنهاد و بررسی دیگر شرایط 
 به آموزش و پرورش بیرجند و سامانه ستاد ایران )setadiran.ir( مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی )چاپ اول(
هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان در نظر دارد: حق بهره برداری از مجموعه 
فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند مشتمل بر استخر و سالن ورزشی )واقع در انتهای بلوار صنعت 
 و معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره دو ساله از طریق مزایده عمومی به افراد 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک 

و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت اداری شنبه 98/6/30
 به دبیرخانه هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان جنوبی

 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار 
صنعت و معدن - سایت اداری مراجعه نمایند.

 دبیرخانه هیئت اجرایی مجموعه های ورزشی کارگران استان خراسان جنوبی

تاریخ: ۹۸/۰۶/۲۶
شماره:113۶۸

*نسرین کاری

آیا قبول نشدن درکنکور 
آخر دنیاست؟

روز شمار کنکور سراسری، آزمونی 
زندگی  ماراتن  بزرگ ترین  که 
بسیار از جوانان ایرانی  محسوب 
می شود به پایان رسید و داوطلبان 
این روزها حال و هوای خاصی را 
تجربه می کنند. احوال این روزهای 
آنها که ممکن است برایشان دشوار 
از  پس  باشد،  نیز  طاقت فرسا  و 
سال ها به بهترین خاطرات شان 
تبدیل می شود؛ اما تجربه های این 
روزهای زندگی بعد از موفقیت در 
کنکور خاطره ای شیرین برای آنها 

خواهد بود ... مشروح در صفحه ۲

 

 

 

ارز همراه زائران اربعین ۹۸ 
چه میزان خواهد بود؟ 

علیرضا رشیدیان : 

صفحه  6 

ماجرای یک خبرسازی درباره 
اختالف بین روحانی و رئیسی

علی ربیعی : 

مذاکره »بدون پیش شرط« 
با ایران دروغ است

ترامپ :

صفحه  6

صفحه  6
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توزیع هزار بسته اقالم مدرسه بین دانش آموزان

صدا وسیما- هزار بسته اقالم مدرسه بین دانش آموزان نیازمند شهرستان بشرویه توزیع شد. انواع نوشت افزار و  
کیف  ایرانی از جمله اقالمی است که در طرح  “همراه با مهر همگام با بهزیستی” با همکاری موسسات خیریه 
شهرستان بشرویه در آستانه بازگشایی مدارس  بین دانش آموزان توزیع شد.ا رزش هر بسته 70 هزار تومان است.

آیا قبول نشدن درکنکور 
آخر دنیاست؟

* نسرین کاری

که  آزمونی  سراسری،  کنکور  شمار  روز 
بزرگ ترین ماراتن زندگی بسیار از جوانان ایرانی  
محسوب می شود به پایان رسید و داوطلبان 
تجربه  را  خاصی  هوای  و  حال  روزها  این 
می کنند. احوال این روزهای آنها که ممکن 
است برایشان دشوار و طاقت فرسا نیز باشد، 
پس از سال ها به بهترین خاطرات شان تبدیل 
می شود؛ اما تجربه های این روزهای زندگی 
بعد از موفقیت در کنکور خاطره ای شیرین 
برای آنها خواهد بود، خاطراتی که  در تمام 
طول زندگی از ذهن ها پاک نمی شود. بسیاری 
از جوانان کشورمان خوشحال و بسیاری هم 
ناامید شدند. کنکور همچنان همان سد بزرگی 
است که از ابتدای ورود دانش آموزان به دوره 
ابتدایی، هر خانواده ای فرزند خود را به امید 
شکستن این سد به تحصیل بهتر و با کیفیت 
تر سوق می دهد. شکی نیست که خانواده ها 
حق دارند انتظار موفقیت فرزندان شان را داشته 
باشند اما باید به این فکر کنند که انجام دادن 
چه کارهایی برای رسیدن به موفقیت مهم 
است؟ آیا کنکور و قبولی در دانشگاه پایان 
این مرز و بوم در  اگر بچه های  راه است؟ 
دانشگاه موفق نباشند دیگر موفق نخواهند 
و  با شما دختر  امروز روی سخن من  بود؟ 
پسر جوانی است که در این آزمون آن طور 
که می خواسته اید، موفق نبوده اید و دنیا را 
تیره و تار می بینید و فکر می کنید به آخر راه 
رسیده اید! اما افسوس خوردن و ناامیدی فقط 
اعتماد به نفس شما را از بین می برد چرا که 
قطعا راه های دیگری هم برای موفقیت وجود 
دارد و قبولی در دانشگاه فقط یکی از راه های 
است که  است. درست  موفقیت  به  رسیدن 
اهداف ما برایمان بسیار مهم است و از جمله 
این هدف ها هم یکی قبولی در کنکور است، 
اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر 
هدف در زندگی ما چقدر ارزش دارد. ممکن 
است که در میان شما کسانی نیز وجود داشته 
باشند که کنکور را رویا و تمام زندگی خود قرار 
نداده باشند، اما به خاطر اصرار خانواده و توقعات 
 غیر منطقی و بیش از حد  اطرافیان ناچارند 
به خاطر خشنودی و کسب تأیید موفقیت این 
آزمون را جزو آمال و اهداف خود قرار دهند؛ 
در راه تحقق این هدف نیز تالش و کوشش 
نتیجه  یک  نکردن  کسب  اما  است؛  خوب 
دلخواه نباید به تمام زندگی فرد آسیب بزند. 
به یک  آیا رسیدن  باشید!  با خودتان صادق 
جایگاه اجتماعی و اقتصادی خوب فقط از راه 
درس خواندن میسر است؟ آیا در اطراف خود 
کسانی را نمی شناسید که بدون ادامه تحصیل 
در یک رشته و دانشگاه خوب به جایگاه مناسبی 
رسیده باشند و یا در میان مردم قابل احترام و 
بزرگ باشند؟ می دانم سخت است اما با تمرین 
و ممارست تالش و افکار منفی را از خودتان 
دور کنید حتی برای رسیدن به موفقیت های 
بعدی و در سال های آینده از همین امروز شروع 
کنید. به این باور برسید که  فقط کنکور راه 
موفقیت نیست اگر مقصدی به نام موفقیت و 
خوشبختی وجود داشته باشد چندین مسیر به 
این مقصد ختم می شود و کنکور نمی تواند یگانه 
راه رسیدن به  موفقیت باشد. خوانندگان گرامی 
 نظرات و پیشنهادات خود را به آیدی تلگرام

 @Avaeiran1 ارسال کنید.

ساعت صفر به وقت حاج عمران
محمودآبادی- با دست گچ گرفته 
منطقه  به  پرواز  اولین  با  را  خود 
رساند، نمی دانم چه نیرویی در او 
انگار  ورودش  محض  به  که  بود 
نفوذ  رزمندگان  به  ای  تازه  روح 
کرده باشد، تغییر را در صورت تک 

تک همرزمانم می دیدم.
هنوز پنج روز از حضورم در منطقه 
نگذشته بود که به عنوان بی سیم 
انتخاب  لشکر  ی  فرمانده  چی 
نام محمود  به  ای  فرمانده  شدم، 
کاوه او فقط 25 سال داشت، اما 
چنان با فکر و برنامه بود که شهید 
از  یکی  عنوان  به  شیرازی  صیاد 
مشاوران محبوبش با او در ارتباط 
بود. این روایت محمد حسین یکه 
خانی است از دالوری که او را به 

نام کاوه می شناسیم.
وی می گوید:عملیات کربالی 2 
در منطقه حاج عمران در ساعت 
/1365و   6/  10 بامداد   00:47
 251۹ ارتفاع  تصرف  منظور  به 
مشهوری  ارتفاع  می شد؛  انجام 
بین  بار  چند  جنگ  زمان  در  که 
شد.  بدل  و  رد  عراق  و  ایران 
این  گرفتن  در  چون  کاوه،  شهید 
کشیده  زیادی  زحمت  ارتفاعات 
به  نسبت  خاصی  حساسیت  بود، 
این منطقه داشت. این منطقه در 
جریان یک تک دشمن، به تصرف 
عملیات  در  بود.  درآمده  دشمن 
در  کاوه  شهید  بازپسگیری،  اولیه 
نارنجک  ترکش   13 اصابت  اثر 
مدت  به  و  مجروح شد  به شدت 

ماه بستری شد. هنوز خوب  یک 
با دست گچ گرفته  نشده بود که 
پرواز  اولین  با  گردن  آویز  و  شده 
به منطقه بازگشت و مجددا دستور 
انجام عملیاتی را برای بازپسگیری 
فرماندهان  از   ،251۹ ارتفاعات 
می  ادامه  کرد.وی  دریافت  جنگ 
دهد: پیش تازی هایی که گاهی با 

شنیدنش یاد داستان های خیالی و 
فیلم های اکشن می افتیم و گاهی 
در  رزمندگان  پیشتازی  شنیدن  با 
جبهه ها آن هم با کمترین امکانات 
با خود می گویی انگار تک تک آن 
ها به سان مردی رویین تن خود 
میهنشان  خاک  از  دفاع  برای  را 
دادند. می  قرار  دشمن  روبروی 

پس این هشداری است تا نام و یاد 
شهدا را گرامی بداریم و راهشان را 
ادامه دهیم.در این میان اما برخی 
ویژگی های خاصی  رزمندگان  از 
داشتند، شجاعت و شهامت مثال 
از  بودنشان،  جوان  وجود  با  زدنی 
است  ساخته  هایی  اسطوره  آنها 
از  سالها  گذشت  از  بعد  امروز  که 

باید  را  هایشان  رشادت  جنگ 
ستود و قبول کرد هر جا به جوانان 
پیروز  ایم  کرده  تکیه  سرزمینمان 
شدیم.یکه خانی که امروز در سمت 
بیرجند  پرورش  و  آموزش  رئیس 
فعالیت می کند، سال 65 به عنوان 
بی سیم چی شهید کاوه در کنارش 
شناختش  او  است.  کرده  فعالیت 

به  را  کاوه  رشادت های شهید  از 
عملیات قبل از کربالی 2 ارتباط 
می دهد، عملیات بدر،قادر و . . . 

عملیاتی که کاوه را کاوه کرد.
گوید:  می  شهید  همرزم  این 
محمود کاوه  از فرماندهان عارف 
نامش  و  بود  رزمندگان  بین  در 
چنان لرزه بر تن بعثی ها انداخته 
بود که برای سرش جایزه تعیین 
را  کاوه  شهید  وی  بودند.  کرده 
کند  می  توصیف  فرزانه  سردار 
و با اشاره به جوان بودنش ادامه 
جوانان  حضور  تجربه  دهد:  می 
در جبهه ها به ما آموخت هر جا 
از توان جوانان استفاده و به آنها 
اعتماد کردیم پیروز شدیم. محمود 
کاوه در 21 سالگی فرمانده تیپ 
بود و در 25 سالگی فرمانده لشکر 
بنابراین او الگوی کاملی برای ما 

و جوانان کشور است.
امروز  دهد:  می  ادامه  خانی  یکه 
هم با تمام مشکالتی که بر جامعه  
حاکم است باید قدر جوانان مان را 
بدانیم البته آنها نیز باید قدر خود 
امکانات حد  از حداقل  و  بدانند  را 
اکثر موفقیت ها را به دست آورند. 
جوانان این مرز و بوم نشان داده اند 
در شرایط سخت می توان به آنها 
تکیه کرد.11 شهریور سال 1365 
کربالی  عملیات  در  کاوه  شهید 
رسید،  شهادت  رفیع  درجه  به   2
مردم مهاباد پابرهنه زیر پیکر پاک 
و مطهر این سردار، بر سر و سینه 

می زدند، یادش گرامی...

به مناسبت سالگرد عملیات کربالی ۲
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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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
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توجه                             تبریک                           توجه
قبول شدگان محترم دانشگاه ها  

قبول شدن شما عزیزان را در باالترین درجات علمی آرزومندیم.
جهت ثبت نام در هر دانشگاه یا آموزشکده باید  تاییدیه تحصیلی 

را با مدارک الزم تحویل دهید.
سریع - دقیق از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب فرم اصلی را تحویل بگیرید.

دفتر پیشخوان خدمات دولت  پاسداران-  بعد از پاسداران ۵ - باهنر غربی - چمنی   3242  3242

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کاالی داخلی شهرستان بیرجند
مطابق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ انتخاب آقای غالمرضا خسروی به عنوان بازرس اصلی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کاالی داخلی شهرستان بیرجند برای مدت یک سال از تاریخ 
مجمع تایید می گردد. انجمن صنفی مذکور به شماره ۱۳۱-۳/۲-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا 

دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

ملی  شناسه  به   60۴۴ ثبت  شماره  به   ۱۳۹۸/06/۱۳ تاریخ  در  خاص(  )سهامی  ویرا  صنایع  نگین  پیشگامان  شرکت  تاسیس 
۱۴00۸۵۹60۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: اجرای کلیه تاسیسات ساختمانی، کشاورزی، صنعتی در حوزه آب، برق، گاز و فاضالب. طراحی و تولید انواع ماشین آالت 
صنعتی و کشاورزی و انجام کلیه امور مرتبط در حوزه های الکتریکی و مکانیکی و کنترل فرایند در ماشین آالت مذکور . سیستم 
های کنترل هوشمند فرآیند و بهینه ساز مصرف انرژی در حوزه های آب، برق، گاز و تاسیسات ساختمانی، کشاورزی، صنعتی . 
انجام کلیه پروژه ها در حوزه های آب، برق، گاز، فاضالب، تاسیسات ساختمانی، کشاورزی و صنعتی . اخذ تسهیالت از بانک ها 
و موسسات ،خرید و فروش کلیه لوازم اعم از تولیدی و غیرتولیدی مرتبط با حوزه فعالیت فوق. عقد قرارداد پشتیبانی تاسیسات 
طراحی شده و یا اجرا شده از قبیل طراحی و تولید انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی در حوزه آب ، برق ، گاز ، فاضالب ، مکانیک 
و کشاورزی و بسته بندی محصوالت ، طراحی و تولید سخت افزار و نرم افزار )به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و قرآنی و رسانه 
ای و رسانه پرداز( و طراحی و پیاده سازی و اجرای سامانه های آنالین تحت وب و نرم افزارهای موبایل و اتوماسیون های اداری 
و فروشگاهی ، تجارت الکترونیک و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی 
و عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله ۱7 
شهریور ، کوچه شهیدمنتظری۲]حکیم نزاری۲[ ، خیابان شهیدمحمدمنتظری ، پالک -۲۱ ، طبقه سوم ، واحد شمالی کدپستی 
۹7۱۴7۳۵۱۸6 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد 
۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 06/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/06/0۴ نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایرانیان شعبه محالتی با کد ۳6۱۱ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای نورمحمد کارگر به شماره 
ملی 06۵۲۴۳۵۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم زهرا عظیمی به شماره ملی 06۵۳۳06۴7۴ به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، خانم قدسیه پیراسته بروجنی به شماره ملی ۴6۵0۵۲0۸۱۹ 
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی با امضای خانم زهرا عظیمی )مدیر عامل( و خانم قدسیه پیراسته بروجنی )نایب رئیس 
هیئت مدیره ( و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم زهرا عظیمی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای محمدحسین جعفری به شماره ملی 0۳۸6۴۸۳۵۳۱ به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مهدی کارگر به شماره ملی 06۵۱۹6۵67۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )594955(

آگهی تغییرات موسسه فرزانگان کرامت شهرستان بشرویه موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 7 و شناسه ملی ۱۴007۸۳۸۵00 به 
مجوز  و  مورخ ۱۳۹۸/0۲/۱0  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه 
بهزیستی  اداره   ۱۳۹۸/0۳/0۵ مورخ   ۱۱۸6/۹۸/۱۲۵ شماره 
استعفای  با  شد: ۱-  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  بشرویه  شهرستان 
خانم طاهره محمدیان با شماره ملی ۵6۲۹76۹۸۲0 از هیئت 
ملی  شماره  با  تیموریان  محمد  آقای  و  گردید  موافقت  مدیره 
0۸۵۹76۱۹67 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )592354(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه مشرق زمین )سهامی( 
خاص به شماره ثبت ۴۸7۱ و شناسه ملی ۱0۳6006۳۸۵۲ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/0۵/0۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مرکز اصلی شرکت از آدرس خراسان 
جنوبی، بیرجند، به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد  
 بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امیرآباد ، خیابان امیرآباد ، 
بن بست حضرت ابوالفضل )ع( )امیرآباد ۲( ، پالک ۴۸ ، طبقه 
همکف با کدپستی ۹۱6۹77۵۳۳6 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )594954(

جانبازان  خاص  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   66۸ ثبت  شماره  به  جنوبی  خراسان 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۳600۲۲7۳7
 ۱۳۹7/۵/۲۳ مورخ   ۳۱۴۳6 شماره  مجوز  و   ۱۳۹7/0۵/۲0
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات 
کد  با  زاده  بشیری  حسن  محمد  آقایان   -۱ شد:  اتخاذ  ذیل 
و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   06۵۲7۹6۲06 ملی 
به   6۵۲۹۸7۴607 ملی  کد  با  اسفدن  عباسپور  حسینعلی 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد المعی گیو با کد ملی 
06۵۲۱067۹۱ به سمت منشی هیئت مدیره و عباس المعی 
با کد ملی 06۵۲0۹۸۹۸۳ و سید محسن رضوی با کد ملی 
06۵۱7۵0۴۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سمت  به   ۵6۳۹۸۸۹۹۵ ملی  کد  با  مهرنیا  حسین  آقای 
مدیرعامل تعاونی برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. ۲ - کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات 
و اوراق بهادار با امضای آقای محمد حسن بشیری زاده )رئیس 
هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، با امضای آقای 
حسینعلی عباسپور اسفدن )نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق 
آقای حسین مهرنیا )مدیر عامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار 
آقای حسین مهرنیا  امضای  با  نامه ها  و  اوراق عادی  و  است 

)مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )592667(

تاسیس شرکت مشاوره و کشاورزی کیان احرار مهرگان )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/06/0۹ به شماره ثبت 60۳۹ به شناسه 
ملی ۱۴00۸۵۸۲7۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: - مشاوره در خصوص تغذیه دام، طیور و آبزیان، جیره نویسی دام، طیور و آبزیان، طرح در خصوص احداث 
واحدهای دام، طیور و آبزیان،مدیریت و پرورش دام ، طیور و آبزیان، طراحی و جانمایی واحدهای دام، طیور و آبزیان، فروش نهاده 
های دامی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز از قبیل : خشکبار ،مواد غذایی ، سموم و کود کشاورزی ، ادوات و لوازم کشاورزی 
،بذر کشاورزی ارائه خدمات در مورد تهیه الگوی کشت مناسب منطقه ای و ارائه برنامه کشت به منظور صرفه جویی در استفاده از 
آب کشاورزی با هماهنگی ارگانهای ذیربط خدمات فنی و اجرایی و پیمانکاری در بخش های کشاورزی و دامپروری ، ارائه خدمات 
گیاه پزشکی و هچنین ارائه خدمات در زمینه نهاده ها و مکانیزاسیون های کشاورزی مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست 
ارائه خدمات در امر توزیع آب در شبکه های آبیـاری و زهکشـی مزارع در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و استفاده بهینه از 
آب زراعی انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات، توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و جاده های دسترسی تولید گوشت قرمز ، 
ایجاد دامداری های صنعتی و تجاری، خرید و تأمین نهاده های تولید در زمینه دامپروری ، خرید و فروش دام و محصوالت دامی 
تولید و توزیع انواع محصوالت کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، سراب ، بلوک ۱ ناجا ، 
کوچه باقران ۲ ، کوچه سپیده ۱6 ]باقران ۱[ ، پالک 0 ، مجتمع یاس- پارت ۱ ، طبقه اول ، واحد 7 کدپستی ۹7۱۹۹۱۳۹۸7 
سرمایه شخصیت حقوقی: عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی منقسم به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با 
نام عادی مبلغ ۱000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳0/۱00۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/0۴/۱۸ نزد بانک صادرات 
شعبه بازار با کد ۱00۴ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم نادیا احراری به شماره ملی 06۵۱۸۱66۳7 به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم هانیه تاجریزی به شماره ملی 06۵۱۹70۲۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت ۲ سال، خانم افسانه احراری به شماره ملی 06۵۱۹7۲۳۳7 به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم افسانه احراری )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: خانم پریسا احراری فرد به شماره ملی 06۴0۴۱6۹۳۴ به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی و آقای احمد جزیکی به شماره ملی ۵۲۳00۲۹۴۲0 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)592669(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه( 
بدین وسیله به آقای ابوالفضل جوادی فرد فرزند علی اکبر به شماره ملی 06۵۱۹0۵۵۸۳ و شناسنامه شماره ۱۲76 
متولد ۱۳6۱/6/۲۴ صادره بیرجند ابالغ می گردد: خانم مریم علی پور اکبرآباد فرزند غالمحسین به عنوان زوجه به 

استناد سند رسمی شماره 7۴۲۲ - ۱۳۸0/۱0/۸ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۴۸ بیرجند راجع به وصول مبلغ ۵/۱۳0/000/000  
ریال بهای تسعیر شده ۱۱۴ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان 
زوج را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی۹70۱۵۹0 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح متن سند به نشانی: بیرجند، مدرس ۱، پالک ۱۹ شناسایی نگردیده و امکان ابالغ واقعی 
مفاد اجرائیه در آدرس های معرفی شده از سوی متعهدله به شرح: فلکه ابوذر، خیابان شیرین، شیرین ۱، پالک ۱۹، کوچه مهدیه 
یا بیرجند، صمدی ۱7 ، پالک ۱۱۳ میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای 
زوجه و مستند به ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی درج و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود، نسبت 

به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: ۱39۸/6/26       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم سیده مریم خراشادی زاده به 

استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره 
نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
پالک ۵7۵ فرعی از شماره ۲۵0 اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان 
بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده 
است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل 
شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹7۲0۳0۸00۱00۵۵۲۵ به نام 
خانم سیده مریم خراشادی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
برابر سند رسمی شماره ۱۵۸7۱ مورخ ۱۳۹7/6/۲۵  گردیده و 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ بیرجند در رهن بانک سپه می 
باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم 
تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به 
آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر این صورت 
بعد از مدت ۱0 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  091516۳5860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
091567065۳8

آخرین مهلت ارسال آثار به سومین 
جشنواره ملی جهادگران

 ایسنا- رئیس بسیج سازندگی استان از برگزاری 
همت  به  جهادگران  ملی  جشنواره  سومین 
جهادی  حرکت های  هدایت  و  مطالعات  مرکز 
این سازمان در 20 بهمن ماه جاری خبر داد و 
گفت:  مهلت ارسال آثار تا  30 آبان ماه جاری 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  هنری  است. 
سومین جشنواره ملی جهادگران به همت مرکز 
این  جهادی  حرکت های  هدایت  و  مطالعات 
سازمان و با هدف شناخت و قدردانی از گروه ها 
و ایده های برتر در حوزه جهادی، 20 بهمن ماه 
جاری برگزار می شود. وی افزود: در این جشنواره 
تمامی جهادگران ، صاحب نظران و متخصصان 
حوزه محرومیت زدایی می توانند آثار خود را ارسال 
کنند. رئیس بسیج سازندگی استان بیان کرد: 
افراد می  توانند در بخش تخصصی با موضوع 
پیشرفت و حل مسائل مناطق محروم در قالب 
طرح ، ایده و تجربه و در بخش هنری با موضوع 
فعالیت جهادی در مناطق محروم در قالب عکس، 
مستند و نماهنگ شرکت کنند. هنری ادامه داد: 
آوری  جمع  هدف  با  جهادگران  ملی  جشنواره 
و انتشار و حمایت از ایده ها و تجربیات موفق و 
ویژه در خصوص محرومیت زدایی و فعالیت های 
جهادی طرح ریزی شده و در کنار این اهداف 
اهداف دیگری را نیز از جمله شناسایی و تقدیر 
از گروه های برتر و جهادگرانی که در عرصه های 
جدید و ضروری ورود پیدا کرده  اند، دنبال می کند.
جشنواره  این  اختتامیه  برنامه  داد:  ادامه  هنری 
با حضور مقامات و مسئولین کشوری در حوزه 
محرومیت زدایی به منظور تجلیل از برگزیدگان و 
نفرات برتر جشنواره ملی جهادگران برگزار می شود 
و در حاشیه این اختتامیه ، مجموعه ای از کارگاه ها ، 
کالس های آموزشی، نشست ها و هم اندیشی های 
ارسال  افزود:  شد.وی  خواهد  برگزار  تخصصی 
نشانی  به  از طریق سایت جشنواره   آثار  فقط 
festival.jahadgaran.orgامکان پذیر بوده و 
مهلت ارسال آثار تا  30 آبان ماه است. رئیس بسیج 
سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اختتامیه 
جشنواره در بهمن خواهد بودخاطرنشان کرد: آخرین 
مهلت اصالحات و ارسال اصل اثر 10 آذر و آخرین 
مهلت ثبت نام در اختتامیه جشنواره 10 دی   است.
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تایید 9 شرکت حمل و نقل درون شهری مسافربری برای سرویس مدارس

صدا و سیما- 9 شرکت حمل و نقل درون شهری مسافربری برای سرویس مدارس مورد تایید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرار گرفتند. رئیس سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری گفت: تاکنون 1تایید 9 شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری در بیرجند1 شرکت حمل و نقل درون شهری در سامانه سپند برای استفاده در سرویس مدارس 
بابت ثبت نام کردند که این تعداد مجوز فعالیت دریافت کردند.وی گفت:  هنوز نام نویسی ادامه دارد و شرکتها و رانندگان تا اوایل مهر فرصت دارند تا در این سامانه ثبت نام کنند. خواهشمندیم  شهرداری  از  سالم  با 

ورودی خیابان سپیده از تقاطع خیابان محالتی 
و  مدارس  شروع  با  که  گیرد  صورت  اقدامی 

شلوغی مسیر از دغدغه اهالی کاسته شود.
936...994
باسالم زمین خالی و خاکی نبش خیابان مفتح 
خودروهای  توقفگاه  به  سالهاست   21 و   19
زمینهای  برای  جوشکاری  وکارگاه  سنگین 
نیز  و  سروصدا  ایجاد  با  و  شده  تبدیل  اطراف 
دودگازوییل، مخل آسایش ساکنان محل شده، 
برای  فکری  مالک  یا  شهرداری  خواهشمندیم 
حصار  حداقل  را  اطرافش  یا  بکنند  زمین  این 
کتبا  سال 89  از  محل  اهالی  از  بسیاری  کنند 
ومالک  شهرداری  ازطریق  موضوع  این  پیگیر 
هستند اما بدالیل نامعلوم راه به جایی نبرده اند.
930...493
االن چند ساله که روستای حسن آباد لوله کشی 
شده اما از آب خبری نیست ما تاکی باید چشم 
انتظار باشیم روستاهای قبل و بعد از ما چندین 

ساله که آب دارن چرا ما نباید داشته باشیم؟
915...747
فرهنگی سؤال  میراث  از  باسالم می خواستم 
 کنم سنگ فرش اکبریه چرا اینقدر کند پیش 
نیمه  ها  سنگ  شده  هفته  دو  االن  رود؟  می 
بصورت  شود  می  اگر  اصال  شده،  رها  کاره 
زیباسازی  برای  بدهد  توضیح  میراث  شفاف 

اکبریه می خواهند چه کار کنند! 
915...341
سالم آوا می خواستم تشکر کنم از یک کارمند 
بانک ملی ایشان با بررسی های که کرده بودند 
از دستگاه پوز مبلغ 100 هزار تومان شارژ پیدا 
کرده بودند که با پرس وجو کردن زیاد توانستن 

محل کار من را پیدا کنند و به من برگردانند. 
یک شهروند
اینقدر  چرا  نمی دونم  خداقوت.واقعا  سالم 
شهرای  به  نسبت  بیرجند  توی  کاری  شرایط 
دیگه فرق میکنه من لیسانس روانشناسی دارم 
توی مدرسه مشهد کار می کردم به خاطر کار 
شوهرم اومدیم بیرجند با این که برای شروع 
االن سابقه  ولی  نداشتم  ای  کارم هیچ سابقه 
دنبال  یکسره  بیرجند  اومدم  پارسال  دارم  کار 
با  همشون  ولی  بودم  غیرانتفاعی  مدارس 
کلمه خبر میدیم آدمو می پیچوندن یک سال 
مدرسه  به  مدام  اردیبهشت  از  امسال  گذشت 
ها زنگ می زدم به اداره زنگ زدم ولی انگار 
کنم  کاری  نمی تونم  باشم  نداشته  پارتی  تا 
وقتی توی مدارس رو نگاه می کنم معلم هایی 
هستن بدون رشته مرتبط و سابقه کاری چون 
چراااااا  آخه  هستن  سرکار  االن  داشتن  پارتی 

لطفا یکی جوابمو بده
915...949

ها هیئت  متحد  عزاداری  موضوع  برای   سالم 
باید بگویم من عضو هیئت که تشنه این کار 
این  شده  که  هم  یکبار  دارم  آرزو  و  هستم 
اتفاق بیفتد ولی من که تصمیم نمی گیرم باید 
هر  اما  دهند  انجام  را  اینکار  هیاات  مسووالن 
وقت مراجعه می کنیم می گویند برنامه شورای 
یا  است  این  عزاداری  های  هیات  سرپرستی 
سازمان تبلیغات این را گفته .  لطفا معرفی کنید 
مانع اصلی برگزار این مراسم کیست ؟ عزاداران 
؟ مسووالن هیات ؟ شورای هیات ها ؟ سازمان 

تبلیغات یا استانداری ؟  
905 ... 026

توجه  قابل  استان  تکواندوی  جوان  با  گفتگو 
هستیم  برخوردار  کم  استانی  در  اینکه  با  بود 
چه خوب است که مسئوالن از جوانان مستعد 
حمایت کنند تا شاهد فرار آنها از استان و رفتن 

به شهرهای دیگر نباشیم.
938...285
قصد جسارت ندارم ولی اگر در تفکر مسئوالن 
عزاداری شهرمان قرار بود تغییر ایجاد شود که طی 
این سالها که من آوا می خوانم و هر سال مطالب 
شما برای آسیب شناسی عزاداری ها را قبل و 
بعد از محرم مرور می کنم و همه این مشکالت 
کردند می  کاری  رسد  می  آقایان  گوش   به 

به نظر من بیرجندی باید کسی از بیرون کمک 
فکری دهد و این مجموعه هیات عزاداری را به 
سمت عزاداری واقعی در طراز اهل بیت هل دهد 
باور کنیم اینطوری که پیش می رویم سال های 
آینده این نهضت که تا کنون گذشتگان ما علم 
آن را به سالمت به دستمان رساندند کمرنگ و 

کمرنگ تر خواهد شد 
ارسالی به تلگرام آوا
 وقتی آثار تاریخی و پیشنیه شهرمان را بررسی می کنم

به این نتیجه می رسم که شهر ما کم از شیراز 
و اصفهان و تبریز و ... ندارد حتی شاید به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی و جمعیت  از حیث آثار تاریخی 
و قدیمی بسیار غنی به نظر برسیم. اما چه می 
شود که باید هررزو شاهد نابودی بخشی از  میراث 
 فرهنگی و یا تبدیل آن به اداره و کاربری  های

دیگر باشیم واقعا چه کسی دلسوز و مسئول این 
ماجراست از آوا  کمال تشکر را دارم چرا که در 
سر مقاله خود با عنوان “داغ باغ”  به خوبی این 
موضوع را بیان کرد امیدوارم که مسئوالن امر به 
خودشان بیایند و جلوی این تیشه زدن ها به ریشه 

میراث فرهنگی وتاریخی شهرمان را بگیرند.
903...068

سالم بروید از باغ و ارگ و باغات تاک و انگور و 
پسته گیو فیلم و عکس تهیه کنید ببینید عوامل 
وقت ... چه کرده که قوم تاتار و مغول نکردند . 
باغ ارگ همانند باغ اکبریه  و بهلگراد و رحیم آباد 
و...بوده خیلی بهتر با نهر آبی  که از دو طرف ارگ 
می گذشت و با صدا و چهچه بلبالن روح آرامش 
در انسان می دمید و تازه می شد  را با خاک بیابان  

یکسان کردند. 
ارسالی به تلگرام آوا

فضای  مورد  در  وزیبایتان  بجا  مقاله  از  ابتدا 
مختلف  روشهای  به  آن  وتخریب  بیرجند  سبز 
جوان  من  ذهن  در  بگویم  باید  میکنم  تشکر 
اینطور جا افتاده که ارگانهای دولتی انجام هر 
آن  انجام  مردم  برای  که  را  قانونی  غیر  عمل 
برابر با مجازات است را دارند واز گزند پیگیری 

ومجازات قانونی در امانند.
915...423

ایام عزاداری ساالر شهیدان به همه  با تسلیت 
همشهریان علی الخصوص خبرنگاران روزنامه آوا 
خواستم بگویم وقتی از تلویزیون برنامه عزاداری 
شهرهایی مثل زنجان و یزد را می دیدم همیشه 
خدا خدا می کردم که روزی در استان ما اینکار 
هم انجام شود امسال از تلویزیون صحنه هایی از 
عزاداری در طبس و چند شهرستان دیگر را هم 
دیدم و متوجه شدم همه به این سمت رفته اند جز 
شهر من بیرجند ! خدا به ما و مسئوالن ما هم 

همتی حسینی برای اینکار عطا کند
910 ... 039

آبادانی  خواهان  و  دلسوز  شهروندان  همه  باید 
شهرمان باشیم  و هر یک از ما با عملی کوچک  
دست به کار شویم از آوا ممنونیم بخاطر ایجاد 
ستون “ دیگاه شما” امیدواریم که با تبادل نظرات 
همکاری  و  عزیز  شهروندان  های  دیدگاه  و  

مسئوالن بتوانیم شاهد پیشرفت منطقه باشیم.
915...621

نوبت دهی کلینیک ها به هر طریقی مشکل دارد 
از  نوبت  گرفتن  در  محمودآبادی-سختی 
برای  را  مشکالتی  دولتی  های  کلینیک 
بیماران به وجودآورده اما تاکنون هر راهکاری 
ارائه شده  پزشکی  دانشگاه علوم  از سوی 
رضایت شهروندان را در پی نداشته، چون باز 

هم قصه ای جدید دارد.
طرح تحول نظام سالمت طرحی برای بهبود 
سیستم های سالمت ایران است که از 15 
اردیبهشت 1393 در دولت یازدهم جمهوری 
وزارت  بیمارستان های  در  ایران  اسالمی 
بهداشت آغاز به کار کرد. تحول در نظام 
سالمت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، 
ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت 
و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می شود. 
مدت  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  استان 
به لحاظ زیرساخت های درمانی تغییرات 
چشمگیری یافته است از ساخت بیمارستان 
ها در شهرستان ها گرفته تا تعداد کلنیک 
های درمانی البته با پزشکان متخصص و 
حتی فوق تخصص که بارقه هایی از امید در 
دل شهروندانی که توان مالی کمتری داشتند 
ایجاد کرد.دراین کلنیک ها ویزیت با تعرفه 
های دولتی انجام می شود و این موضوع 
کنندگان  تعداد درخواست  باعث می شود 
خدمات در یک روز بیشتر از حد مجاز باشد، 
هرچند تعداد پذیرش ممکن است به حدود 
50 نفر هم برسد، در این میان نوبت گرفتن از 
این کلنیک ها با توجه به کیفیت و البته تعرفه 
و حجم درخواستها کار را برای متقاضیان 

بسیار سخت کرده است.
از آنجایی که در همه شهر های ایران این 
کلینیک ها نوبت دهی اینترنتی دارند، دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند نیز این شیوه را در استان 
اجرایی کرد . اما این شیوه به دلیل محرومیت 
استان و اینکه تعداد زیادی از بیماران امکان 
دسترسی به اینترنت و یا سواد آن را نداشتند 
با گالیه هایی مواجه شد. به همین دلیل 
سیستم نوبت دهی تلفنی نیز به این روش 
افزوده شد. بعد از چندی شکایات مردم زیاد 
شد، مبنی بر اینکه به شکل تلفنی نمی توان 
نوبت دریافت کرد چون هر زمان که تماس 

گرفته می شود یا خط مشغول است یا نوبت 
ها تمام شده است. راهکار دیگری اندیشیده 
شد، به عنوان مثال برگه ای در برد کلینیک 
امام رضا)ع( گذاشته شد، تا آنهایی که نمی 
توانند تلفنی و اینترنتی نوبت بگیرند حضوری 
مراجعه کنند، اما شیوه ی این راهکار هم 

داستانی بود.در مرحله ی اول باید اسم بیمار را 
روی کاغذ می نوشتی و ساعت مراجعه نباید 
دیر تر از 12 و نیم باشد. مجدد ساعت 1 تا 
1 و نیم باید مراجعه می کردید که مشخص 
شود بیمار قرار است به کدام پزشک مراجعه 
کند و در نهایت ساعت 4 به بعد برای ویزیت 
در کلنیک حاضر می شدید. و اینگونه بود 
که شیوه ی دریافت نوبت حضوری نیز به 
دلیل چند نوبت مراجعه و البته تعداد زیادی 

از مراجعه کنندگان که آنجا صف می کشیدند 
نارضایتی هایی را ایجاد کرد. 

هر راهکاری قصه ای دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در باره 

سیستم نوبت دهی کلینیک ها به خصوص 
آوا  به  )ع(  رضا  امام  تخصصی  کلینیک 
گفت: »هر شیوه ای را که پیاده می کنیم 
شما رسانه ها از ما ایراد می گیرید، بارها و 
بارها عکس می گیرید از مردمی که در گرما 
برای گرفتن نوبت صف کشیده اند، خوب 
شما بگویید ما چه کار کنیم ؟ مگر ما می 

گوییم در آفتاب و گرما بیایید؟«
این پاسخ دکتر دهقانی فیروز آبادی نشان 

می دهد او نیز از راهکارهایی که به نتیجه ی 
رضایت بخش نمی رسد مستاصل شده است.  
ادامه می دهد: اگر در را ببندیم  مردم پشت در 
تجمع می کنند باز شما عکس می گیرید و 
ایراد وارد می کنید ،سیستم نوبت دهی تلفنی 
را راه می اندازیم باز شما می گویید مردم چه 

گناهی کرده اند تکلیف آنهایی که نمی توانند 
شما ره بگیردند و زمان تمام می شود چه می 

شود.و باز یک قصه ی دیگر در می آید.
وی با اشاره به شیوه ی اینترنتی گفت: شما 
رسانه از این شیوه هم ایراد گرفتید و سپس 
خطاب به تمام رسانه ها و خبرنگاران اعالم 
کرد: شما )خبرنگار آوا( و هر فرد دیگری که 
حرف دارد تعهد داشته باشید بیایید، جلسه 
بگیریم و در تصمیم گیری برای اینکه چه 

شیوه ای را پیاده کنیم دخالت کنید.  
وی با توجه به اینکه ظرفیت کلنیک ها 
تعریف شده است و محدودیتی هایی دارد 
اضافه کرد: طبیعی است که نمی توان با 
این حجم مراجعه کننده به همه در یک 
فیروزآبادی  شود.دهقانی  داده  نوبت  روز 
افزود: پزشکان نیز نمی توانند این حجم 
از تقاضا را پاسخ گویی کنندرئیس دانشگاه 
علوم پزشکی حضور خودش در کلنیک را 
مثال زد و گفت: بنده قبال 6 روز در کلنیک 
حجم  دلیل  به  اکنون  اما  داشتم  حضور 
کارم فقط سه روز در هفته برای حضور در 
کلنیک برنامه ریزی کردم که عمال دو روز 

در هفته بیشتر نمی شود.

رسانه ها، بی انصافی نکنند

من  به  که  بیمارانی  تمام  داد:  ادامه  وی 
گالیه  موضوع  این  از  کنند  می  مراجعه 
دارند و از اینکه نتوانسته اند نوبت بگیرند. 
دیگرش  همکاران  کرد؟او  باید  چه  خوب 
و  زد  مثال  متفاوت  های  تخصص  در  را 
افزود: تعدادی از همکاران نیز از تمام وقتی 
خارج شدند قانون به آنها اجازه داده و برای 
خودشان مطب زده اندو ما با کمبود برخی از 

تخصص ها در کلینیک مواجه شدیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه 
می کند: شما رسانه ها بی انصافی نکنید، یادم 
هست وقتی ما گفتیم نوبت از ساعت یک 
ظهر است مردم خودشان از ساعت 11 صبح 
جمع می شدند، شما رسانه ها عکس گذاشتید 
و گزارش نوشتید که چرا نوبت دهی را زود تر 
انجام نمی دهید. وی ادامه داد: نوبت دهی را 
گذاشتیم برای ساعت 11 مردم از ساعت 9 
جمع می شدند، دوباره اعتراض شد گذاشتیم 
برای ساعت 7 صبح و این بار مردم از ساعت 
5 صبح جمع شدند. شاید الزم است طرح 
تحول سالمت گامی در پیشگیری بردارد 
شاید مردمان کمتر بیمار شوند و آنگاه حجم 
درخواست در شهری که ماندگاری پزشکانش 

به دالیلی کم است،کاهش یابد. 

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: 

می
غال

س : 
عک

00:05 پرسمان - بازپخش
00:25 همسفر

00:50 قرارگاه بی قرار
01:26 فیلم تلویزیونی چند قدم نزدیکتر

03:00 مدرسه عشق
03:30 آفرینش

04:13 سخنرانی
04:56 اذان صبح به افق بیرجند

05:18  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:20 دعای عهد

06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:35 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:24 آشپزخانه کونگفو
09:50 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:12 پسرشجاع

11:36 پازل

12:00 یاد یاران
12:28 اذان ظهر به افق بیرجند

12:47 خروس زیرک روباه کلک
13:10 شب های زعفرونی-  بازپخش

14:22 فیلم تلویزیونی
 چند قدم نزدیکتر-  بازپخش

16:00 خبر استان
16:18 بازتاب- بازپخش

16:37 استارت
17:15 صد فرسخ-بازپخش

17:50 سیمای سالمت- بازپخش
18:55  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:23  خاوران دایره تمدن

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای غالمرضا میرزایی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی، درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل پالک ۵۹ فرعی مجزی شده از یک فرعی از 1161- اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان سربیشه 
که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۴۴۹۵۸ صفحه ۷ دفتر امالک جلد ۲۹۲ به نام غالمرضا میرزایی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۵۸ صادره حوزه ۳ بیرجند صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب 

محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشهاعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم نمایند در غیر این صورت بعد از مدت 1۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی نوبت اول به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد .

آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان خراسان 
ملی 1۰۳6۰۰۲۲۷۳۷  شناسه  و  ثبت 66۸  شماره  به  جنوبی 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اداره  1۳۹۷/۰۴/۲6 و مجوز شماره ۳1۴۳6 مورخ 1۳۹۷/۵/۲۳ 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1 - صورت های مالی )ترازنامه ، صورت حساب سود 
تصویب  به  تقسیم سود( سال 1۳۹6  ، صورت حساب  زیان  و 
رسید. ۲- تعداد اعضای شرکت از ۲۲۷ نفر به ۲۲۴ نفر کاهش 
یافت و تعداد سهام شرکت از ۵۵۴۴۰ به 6۳۷۵6 با ارزش اسمی 
هر سهم ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و سرمایه شرکت از مبلغ 
۲۷۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳1۸۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 
یافت. ۳ - آقایان عباس المعی با کد ملی ۰6۵۲۰۹۸۹۸۳ و احمد 
المعی گیو به شماره ملی ۰6۵۲1۰6۷۹1 و حسینعلی عباسپور 
اسفدن به شماره ملی 6۵۲۹۸۷۴6۰۷ و محمد حسن بشیری زاده 
به شماره ملی ۰6۵۲۷۹6۲۰6 و سید محسن رضوی به شماره 
ملی ۰6۵1۷۵۰۴۸۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد 
حاجی زاده به شماره ملی ۰6۵۲۴۵۹۸۰۳ و محمد حسین رفیعی 
به شماره ملی ۰6۵۲۰۹16۷۷ و رمضان راستی به شماره ملی 
۰6۵۳۰6۹۲۹۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی 
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۴ - آقای مهدی شیروانی به 
شماره ملی ۰6۵۰۲۴۵۷۰۹ به سمت بازرس اصلی و خانم دینا 
صالحی به شماره ملی ۰6۵۰۹۷6۹۸۳ به سمت بازرس علی البدل 

تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )592668(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴150۸1 - 09155۶1۷۸۴۶

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

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155۶0۲۷3۷



موفقیت و انرژی

 عصبانیت

راه حل های رفع دلتنگی در رابطه عاطفی

 واقعیت را بپذیرید، قبول کنید که رابطه شما تمام 
شده است و در فرصت دیگری می توانید شروع 
تازه ای داشته باشید؛ اجازه دهید کدورت ها از بین 
برود، ممکن است همه افراد در زندگی خود کارهای 
اشتباهی انجام دهند، نفرتی به طرف مقابل در دل 
نگه ندارید. به عالقه مندی هایتان بپردازید، فرصتی 
را برای خود مهیا کنید تا بتوانید عالقه مندی هایتان 
را بشناسید؛ ارزش های شخصی خود را بشناسید، 
شاید رابطه شما به پایان رسیده باشد اما به این 
دلیل بازنده محسوب نمی شوید، تمام این مراحل را 
پشت سر می گذارید، لیستی از توانمندی های خود 
تهیه کنید و بر روی آنها تمرکز کنید. سعی کنید 
کارهایی انجام دهید که به شما آرامش می دهد، 
یک کتاب خوب بخوانید، پیاده روی کنید و یا به 
 سایر سرگرمی های مورد عالقه تان بپردازید یا
 می توانید به یک موسیقی آرام بخش گوش دهید.

چرا بی دلیل عصبانی می شویم؟

آیا شما هم بیشتر اوقات بدون دلیل عصبانی 
می شوید؟ آیا اطرافیان از پرخاشگری و عصبانیت 
شما شاکی هستند؟ علل عصبانیت مختلف و بسیار 
و آستانه تحمل افراد با یکدیگر متفاوت است. 
در برخی مواقع که فرد دچار عصبانیت می شود، 
ممکن است حس برتری نسبت به دیگران داشته، 
خواب کافی نداشته باشد و یا نتواند احساسات خود 
را کنترل کند.یکی دیگر از علت های عصبانیت 
بدون دلیل، افسردگی است که فرد مدام در حال 
گریه کردن بوده و در نتیجه دچار اختالل خواب و 

کج خلقی می شود.
دلیل دیگر نگرانی است. افراد با دلواپسی زیاد 
اغلب قادر به کنترل احساسات درونی خود نیستند 
و قرار گرفتن این افراد در اوضاع چالشی موجب 
عصبانیت خواهد شد.  دکتر ربه کا ونگ روانشناس 
اظهار کرد: بسیاری از زوج ها به دلیل مشکالت 
عصبانی و پرخاشگر می شوند. از دیگر دالیلی که 
وی به آنها اشاره کرد ناامیدی از کمک دوست، 

همسر و یا افراد دیگر است.
 روش هایی برای کاهش عصبانیت و خشم وجود 

دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:
نشانه های هشداردهنده خشم زودهنگام خود را 

بدانید چون این مورد در افراد متفاوت است.
احساسات خود را بدون سرزنش فرد دیگر ابراز کنید.

در شرایط دشوار برنامه ریزی داشته باشید.
در اوضاع حساس نفس های عمیق بکشید.

به افکار منفی که موجب تحریک شما می شود 
بی اعتنا باشید.

خواص روغن 
گل سرخ

خواص بی شمار روغن گل سرخ به خاطر اجزای 
موجود در آن است. این خواص شامل نشاط آوری، 
ضدتب، ضدعفونت، ضد اسپاسم، ضد ویروس و 

مسهل صفرا  است. روغن گل سرخ باعث تقویت 
روده ها،  عضالت،  پوست،  موها،  ریشه  لثه ها، 
رگ های خونی، جلوگیری از ریزش موها، از بین 
رفتن دندان ها و موارد بسیار دیگر می شود. سالمت 
کبد باعث بهبود عملکرد آن می شود. روغن گل 

سرخ، کبد را قوی و سالم نگه می دارد.  

سرخار گل، افزایش دهنده 
گلبول های سفید

سرخار گل، نه تنها زیباست بلکه خواص درمانی 
زیادی دارد. با افزودن تعداد گلبول های سفید، 
سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. عالوه 

بر آن، تولید »اینترفرون« نوعی پروتئین حیاتی 
برای سیستم دفاعی بدن را نیز افزایش می دهد. 
مصرف درمانی آن، زمان سرماخوردگی را کاهش 
می دهد. به درمان بیماری های پوستی مانند اگزما 
کمک می کند، عفونت مجرای تنفسی را درمان 

می کند.

گل الدن مفید برای 
مراقبت از مو

موهای  به  رساندن  یاری  الدن  گل  خواص  از 
آسیب دیده است. گل الدن باعث درخشندگی و 
تقویت موها می شود و با ریزش آن ها مقابله می کند. 

برای این کار داخل یک لیتر آب یک مشت برگ، 
گلبرگ و دانه های خشک الدن را ریخته و به 
مدت 15 دقیقه بجوشانید. اجازه دهید این جوشانده 
خنک شود. موهایتان را با شامپوی همیشگی تان 
شستشو دهید و این محلول را روی موهایتان 

بریزید. 10 تا 15 دقیقه صبر کنید و آب بکشید.

درمان گیاهي
 بیماری صرع 

گل بنفشه + گل نیلوفر + گل پنیرك + پوست 
خشخاش همه را کوبیده خمیر کنید و روي سر 
ببندید یا این که کدو ، خیار یا تاجریزي را کوبیده 

بر سر بمالید. 
دم کرده 2 /0 تا یک گرم زعفران ضد صرع 
است. دم کرده 2 /0 تا 4 گرم بادرنجبویه در یک 
فنجان آب جوش مفید است. دم کرده مقداري 
جهت  جوش  آب  فنجان  یک  در  چاي  علف 

درمان صرع مفید است. 

شیرین بیان باعث مهار باکتری
 مولد زخم معده می شود

مهم ترین کاربرد گیاه شیرین بیان در زخم های معده 
است که باعث مهار باکتری مولد زخم معده می شود. 
این گیاه به عنوان یک داروی گیاهی مکمل موثر 

علیه عفونت ها محسوب می شود. شیرین بیان به 
عنوان گیاهی شناخته شده در دفع سموم، نرم کننده، 
مرهم، ضد بو، خلط آور، عرق آور، تب بر، ملین و 
مناسب برای ناراحتی های قفسه سینه و محرك 
تولید استروژن در نظر گرفته می شود. همچنین ماده 
موثر درآن باعث فعالیت ضد تورم مفاصل می شود.

و  کلسترول  کاهش  باعث  دارند،  که  الیافی  و  فیبر  علت  به  میوه ها(  و  )سبزی ها  گیاهان  بیشتر 
تری گلیسرید خون می شوند. مصرف خرفه به صورت خام یا پخته موجب کاهش چربی خون و رفع 
التهاب بدن می شود. در طب سنتی ایران از خرفه برای درمان الغری، رفع تشنگی و تقویت کننده 
قوای جسمانی استفاده می شود. خرفه تصفیه کننده خون، تب بر و ُمدر »ادرارآور« است. از گیاه دارویی 
خرفه می توان به صورت استعمال خارجی برای رفع سوختگی،  رفع میخچه، رفع دمل و جوش استفاده 
کرد. می توان از گیاه تازه خرفه به میزان 5 تا صد گرم روزی سه بار استفاده کرد که اثرات خوبی را 

بر بدن می گذارد.

به نظر می رسد ظروف یک بار مصرف از نوع PVC و پلی استایرن باید از چرخه بسته بندی مواد غذایی 
حذف شوند. ظروف پلی استایرن که در لیوان های آب، کارد، چنگال، قاشق و ظروف غذایی مورد استفاده 
قرار می گیرند؛ نوعی پلی استایرن هستند که به آن ها گاز هگزان می زنند. این گاز در دمای 160 درجه آزاد 
می شود و چون دمای غذای داخل ظرف نیز 200 درجه است، بنابراین این گاز به همراه غذا به بدن انسان 
منتقل می شود. استفاده از ظروفی که جنس آنها پلی استایرن، پلی اتیلن ، پلی وینیل کلرید هستند برای 

نوشیدنی ها و غذاهای داغ مانند چای، شیر و آش مجاز نیست.

مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

ظروف یک بار مصرف از چرخه غذایی حذف شودکاهش چربی خون با مصرف خرفه

 اغلب ما ترس، نگرانی، شک و تردید را به زندگی خود 
راه می دهیم. ما به آنها اجازه می دهیم تا شادی، خواب و 

رویاهای ارزشمند مان را مختل کنند.
 اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید و رویاهای خود را 
تحقق بخشید، باید آرزو کنید که با یک جهش مفید از ترس 
هایتان رها شوید. بیشتر ما از احساس موفقیت و تالش برای 
برتری به خاطر ترس از شکست، احساس خجالت، آسیب زا 
بودن و یا مورد تمسخر قرار گرفتن دست می کشیم.آیا شما 
مایل هستید که شجاعانه زندگی کنید، از ترس ها دور باشید 

و به موفقیت بیاندیشید؟

1( با ترس خود راحت باشید: ترسی که دارید را به زندگی تان 
فرابخوانید. وقتی از چیزی می ترسید، به سمت آن حرکت 
کنید. آن را احساس کنید و از طریق آن نفس بکشید. 
چیزهایی که شما را ترسانده انجام دهید. شجاع باشید و  به 
خودتان بگویید، “این ترس خواهد گذشت”. دنیای شما به 

اندازه شجاعت شما گسترده می شود.
2( مثبت اندیش باشید: افکار ترسناك، ترس بیشتری را 
جذب می کنند. اندیشه های مثبت موفقیت را جذب می 
کنند. به جای انتظار بدترین چیزها، ذهن خود را عادت دهید 

تا در انتظار بهترین ها باشد.

۳ ( زمان، توجه یا انرژی خود را به ترس اختصاص ندهید: 
سازگارانه رفتار کنید، آماده باشید، مطمئن گام بردارید و روی 
راه حل ها تمرکز کنید. ابتکار عمل را بپذیرید و نوآور باشید. 
 اگر با وجود ترس برای زندگی خود هیچ اقدامی نکنید،

 فرصت ها از دست خواهد رفت.
4 ( هرگز روی کمبودها تمرکز نکنید: یاد بگیرید که فکر 
کنید، صحبت کنید و به عنوان یک فرد شاد و فعال زندگی 
کنید. فعال بودن، اشتیاق و آمادگی برای توجه به زیبایی ها، 
ارتباطات، خوشبختی و شرایط مطلوبی که در آن هستید 

تمایل به کار و زندگی را آسانتر می کند.

نکات ضروری برای مواجهه با ترس

آیه روز

کسانی که کافر بوده  اند مورد ندا قرار می  گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت  تر است آنگاه که به سوی ایمان فرا خوانده می  شدید و انکار می  ورزیدید. سوره غافر/ آیه )10(

سخن روز

نصف اشتباهات ما ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که 
باید احساس کنیم، فکر می کنیم.
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ضرب  شیریني-   نوعي    -10
لرستان  زیباي  دریاچه   - اهنگ 
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روحاني  مرد   - منفي  عدد   -5
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سرد - تنها  - حرارت باالي بدن 
- آتش انداز 1۳-  سختي و عذاب 
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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

کلیه مدارک موتور سیکلت به شماره پالک
۷61 ایران 35۷1 به نام حمید علی محمدی

 با شماره ملی 65200441۷2 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب حسن رمضانی
 به شماره دانشجویی 9613۷1351۷00۷4

 با شماره ملی 0650954531 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی هاچ بک چری به شماره پالک 
195ج 35 ایران 52 به نام محمدرضا حاجی پور 
با شماره ملی 0653226۷21 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت سایپا 151 به شماره 
پالک 9۷۷ ب 65 ایران 52 به نام حمیده فوالدی 

با شماره ملی 0651218111 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

091582541۷2

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

09155632009

شرکت پرداخت نوین آرین تعدادی بازاریاب و 
پشتیبان با حقوق و پورسانت عالی جذب می نماید. 

آدرس: طالقانی 2، ساختمان آلما، طبقه 2 
واحد 203 - 32236199

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

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

4258 662  0936  - مظفـری

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

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

0915   866   8002 

 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 

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی به تعدادی راننده تمام وقت و پاره 

وقت نیازمند است. 09154944080

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

توزیع دفترچه های تعاونی دانش آموزان تا پایان هفته

صدا وسیما- 412 هزار و 787 جلد دفتر تعاونی به دانش آموزان استان اختصاص یافته است که بخشی از آن تا پایان هفته توزیع می شود. معاون امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صمت استان گفت: از این تعداد 53 هزار و 710 جلد برای دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.جویبان 
قیمت هر جلد دفترچه 40 برگ را هزار و 700 تومان، 60 برگ 2 هزار و 500 تومان ، 80 برگ 3 هزار و 400 تومان و 100 برگ را 4 هزار و 200 تومان اعالم کرد.

* رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس 
با بیان اینکه 62 درصد بیابان های استان در 
طبس وجود دارد، گفت: اعتبارات تخصیص 
یافته ملی و استانی به این شهرستان با توجه به 

وسعت زیاد بیابان های آن کافی نیست.
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  *معاون 
جهاد کشاورزی گفت: کاشت گیاه خارشتر 
باعث تثبیت بیابان، جلوگیری از بیابان زایی 
و همچنین تولید علوفه ارزان برای دام سبک 

و سنگین است.
*مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از 
رفع تصرف 40 هکتار از اراضی دولتی استان 

طی یک سال گذشته خبر داد.
*مسئول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی گفت: 738 نفر 
از استان در طول تابستان سال جاری به مناطق 

عملیاتی غرب اعزام شده اند.

منتظر هوای گرم
 در روزهای آینده باشید 

و  روز گذشته مدیر کل پیش بینی  کاری - 
هشدارسریع سازمان هواشناسی از خیزش گرد 
و خاک در سیستان و بلوچستان و کرمان خبر 
داد. احد وظیفه با اشاره به اینکه از )دوشنبه 25 
شهریور( تا پایان هفته جاری، پایداری در غالب 
مناطق کشور حاکم خواهد بود، گفت: دوشنبه و 
سه شنبه 25 و 26 شهریور(، در شمال سیستان 
و بلوچستان به ویژه منطقه زابل و شرق کرمان 
افزایش سرعت وزش باد موجب ریزش گرد 
و خاک و کاهش کیفیت هوای این مناطق 
می شود.وی تأکید کرد که از امروز تا چهارشنبه 
)27 شهریور(، دمای هوا در نوار شمالی کشور 
بین 3 تا 5 درجه افزایش می یابد.در این باره 
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو 
با خبرنگار آوا عنوان کرد: افزایش گرد و خاک  
در استان ما به نسبت سیستان و بلوچستان کمتر 
است و جای نگرانی نیست.نخعی با بیان اینکه  
با توجه به مدل های هواشناسی در نوار شرقی 
استان و در منطقه ماهیرود  نهبندان وزش باد 
بیشتر خواهد بود خاطر نشان کرد: اما در باقی 
مناطق استان  شاهد  شرایط پایدار و یکنواختی  
خواهیم بود.  وی افزود: به لحاظ شرایط جوی 
در سه روز آینده پدیده گرد و خاک در برخی 
مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست.وی 
با اشاره به اینکه در پایان هفته دمای استان 
افزایش می یابد، بیان کرد: طی روزهای آینده 
در استان افزایش دما  بین 4 تا 6 درجه خواهد 
بود و دما از 30 درجه در روز سه شنبه به 37 
درجه در روز پنجشنبه و جمعه خواهد رسید. 
کارشناس هواشناسی استان یادآور شد: با توجه 
به شاخص فصلی در مهر  انحراف دما نسبت 
به نرمال دو الی سه درجه در کل استان است.  
وی با بیان اینکه افزایش دما در نهبندان و نیمه 
شرقی  2 الی 3 درجه افزایش می یابد، ادامه داد: 
در آبان  هم افزایش دما در نیمه شرقی و مرکز 
استان پیش بینی می شود. وی یادآور شد: در 
مرکز و غرب استان )سرایان و طبس( افزایش 
دما نیم تا یک درجه است. بنابراین هم استانی 
ها در روزهای پیش رو منتظر هوای گرمتری در 
استان باشند.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری
 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

دشمنان از فرهنگ مقاومت 
ملت ایران هراس دارند

ایرنا - فرمانده انتظامی استان گفت: دشمنان 
از فرهنگ مقاومت ملت و جوانان انقالبی 
ایران هراس دارند. سردار شجاع روز دوشنبه 
فرماندهی  شهدای  یادواره  نخستین  در 
 انتظامی زیرکوه در مسجد فاطمه الزهرا )س( 
شهر حاجی آباد افزود: وجود رهبری، تفکر 
روحیه  و  مقاومت  فرهنگ  والیتمداری، 
استکبارستیزی ملت ایران زمینه ساز شکست 
توطئه دشمنان است.وی با بیان اینکه خون 
شهدا باعث تداوم و برکت انقالب و نظام 
اسالمی شده است گفت: ایثار، فداکاری و 
مسیر  تداوم  باعث  شهدا  خودگذشتگی  از 
فرمانده  است.  شده  )ع(  سیدالشهدا  راه  و 
انتظامی اظهار کرد: به لطف خداوند متعال، 
همت سربازان رهبر کبیر انقالب اسالمی و 
رهبری داهیانه مقام معظم رهبری پس از 
گذشت 40 سال، انقالب اسالمی همچنان 
وی  می دهد.  ادامه  را  پراقتدارش  مسیر 
بسترساز  اسالمی  انقالب  پیروزی  گفت: 
و  شد  جهان  و  ایران  در  عمیقی  تحوالت 
در  ایدئولوژیک  انقالب  عنوان  به  امروز 
سطح دانشگاه های جهان تدریس می شود. 
امام جمعه زیرکوه هم در این یادواره گفت: 
و  کردن  پیاده  شهدا  یادواره های  برگزاری 
ترویج اخالق شهدا در جامعه است.حجت 
االسالم مرتضایی نیا افزود: روحیه شجاعت 
و ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
و  شهدا  باید  ما  همه  که  است  مثال زدنی 
رزمندگان را الگوی رفتاری خود قرار داده و 
این روحیه شهادت طلبی و ایثار را در خود 

افزایش دهیم.

حضور دختران تکواندوکار
 در مسابقات قهرمانی کشور

خراسان  تکواندوکار  وسیما-دختران  صدا 
جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور حضور 
دارند.نرگس کاری، کوثر نادی، ستایش تجلی، 
درسا بهرامی، یگانه آبی، ساجده صادقیان و 
زهرا رجایی اعضای تیم استان هستند که به 
مربیگری مینا حبیبی مقدم و سرپرستی سارا 
کیوان مهر  تا 26 شهریور در تهران با حریفان 

خود رقابت می کنند.

استقرار کاروان “ نذر آب 3 “ 
در طبس

با حضور   “ “نذر آب 3  صدا وسیما- طرح 
کاروان سالمت جمعیت هالل احمر استان 
عشایری  و  زده  سیل  مناطق  در  همدان 
دهستان یخاب شهرستان طبس آغاز شد. 
حسن پور افزود: کاروان “نذر آب 3 “ در مرکز 
جامع سالمت تپه طاق از روز گذشته مستقر 
شد و به مدت چهار روز خدمات رایگان به 

مردم این منطقه ارائه می کند.

بیش از 17هزار دانش آموز کالس 
اولی وارد مدارس استان می شوند

مهر-مدیرکل آموزش و پرورش گفت: 17 هزار 
و 570 دانش آموز پایه اول در استان مهرماه 
تحصیل در مدارس را آغاز می کنند. واقعی با 
اشاره به اینکه دانش آموزان استان در دو هزار 
و 750 مدرسه تحصیل خواهند کرد، ادامه داد: 
همچنین تعداد ۹ هزار کالس درس پذیرای 
دانش آموزان استان در سال تحصیلی -۹۹
۹8 خواهند بود. وی  در زمینه برگزاری جشن 
سال اول تحصیلی گفت: جشن شکوفه ها ویژه 
دانش آموزان پایه اول در شهر بیرجند و جشن 
اول مهر نیز در یکی مدارس دخترانه شهرستان 
مسئوالن   سایر  و  استاندار  با حضور  درمیان 

استانی برگزار می شود.

خرید  تجهیزات آزمایشگاهی 
برای دانشگاه صنعتی بیرجند

صدا وسیما-تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه 
صنعتی بیرجند براساس قرارداد منعقد شده با 
صندوق پژوهش و توسعه فناوری نانو خریداری 
شد. معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند 
نانو از  گفت: این تجهیزات با حمایت ستاد 
داخل  ساخت  تجهیزات  ساالنه  نمایشگاه 
اسناد  اوراق  قالب  در  آن  هزینه  و  خریداری 
خزانه اسالمی به این صندوق پرداخت می 
شود.رخش خورشید با بیان اینکه براساس این 
قرارداد تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان خریداری شده 
است، افزود: این تجهیزات در راستای اهداف 
آموزشی و پژوهشی گروههای مختلف دانشگاه 
که براساس اولویت اعالم شده از سوی روسای 

دانشکده ها  تهیه و خریداری شده است.

یک کشته و ۲ مصدوم براثر 
واژگونی سواری ام وی ام

صدا وسیما- واژگونی سواری ام وی ام در 
جاده روستایی علی آباد قاین یک کشته و 
2 مصدوم بر جای گذاشت . رییس پلیس 
دقیقه   15:48 ساعت  در  گفت:  استان  راه 
دستگاه   یک  واژگونی   براثر   روزگذشته 
سواری ام وی ام در کیلومتر سه جاده روستایی 
علی آباد شهرستان قاین یک نفر کشته و 2نفر 
این  علت  رضایی  سرهنگ  شدند.  مصدوم 
حادثه  را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه بدلیل 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

بهره برداری از ۵1 پروژه 
آموزشی و پرورشی در استان

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  ایسنا- 
 51 جدید  تحصیلی  سال  شروع  با  گفت: 
به  استان  در  پرورشی  و  آموزشی  پروژه 
کرد:  اظهار  واقعی،  می رسد.  بهره برداری 
 41 شامل  پرورشی  و  آموزشی  پروژه   51
مدسه با 8 سالن چند منظوره به همراه دو 
پروژه بازسازی مکان بهداشتی در مدارس، 
مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد. 
وی ادامه داد: این پروژه ها شامل احداث 3۹ 
مدرسه با 182 کالس درس، مقاوم سازی 
احداث  و  درس  کالس   12 با  مدرسه  دو 
هشت سالن ورزشی و دو مکان بهداشتی 
با مجموع زیربنای 21562 متر مربع است.

ورزشی

حوادث

یرنا
س : ا

عک

۵۰ درصد جویندگان کار در کاریابی های فاقد مهارت هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
با بیان اینکه سال گذشته 3 هزار و 600 نفر 
به عنوان جوینده کار در کاریابی های استان 
ثبت نام کردند گفت: 50 درصد این افراد فاقد 
مهارت هستند. به گزارش تسنیم، رکنی صبح 
دیروز در جلسه توجیهی طرح مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار با بیان اینکه بحث اشتغال 
بحث بسیار مهمی در کشور است اظهار کرد: 
مهمترین مشکل در بحث اشتغال بحث فارغ 
التحصیالن دانشگاهی است که مهارت ندارند.

وی افزود: سال گذشته 3 هزار و 600 نفر به 
عنوان جوینده کار در کاریابی های استان ثبت 

نام کردند که از این تعداد 50 درصد این افراد 
فاقد مهارت هستند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی سال گذشته 
در طرح مهارت آموزی در کشور رتبه دوم را 
کسب کرده است بیان کرد: در این راستا سال 
گذشته 570 نفر تعهد داشتیم که 640 نفر در 
طرح مهارت آموزی وارد محیط کار شدند.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست طرح مهارت 
آموزی کل مشکل اشتغال را برطرف کند 
همین که بتواند 10 درصد مشکل اشتغال را 

برطرف کند بسیار خوب است.
از  هم،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 

آموزش یک هزار و 400 نفر از متقاضیان در 
قالب طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 
تا پایان سال جاری خبر داد. خوش آیند اظهار 
کرد: مهارت آموزی در محیط واقعی کار یکی 
از شیوه های آموزش فنی و حرفه ای است که 
مهارت و شایستگی های شغلی از استادکار 
به مهارت آموز همزمان با تولید محصول یا 
ارائه خدمات منتقل می شود. وی به شرایط 
و  کرد  اشاره  طرح  این  در  مهارت آموزی 
اظهار کرد: سن مهارت آموز حداقل 15 سال، 
تابعیت ایرانی، شرایط و توانایی الزم متناسب با 
استاندارد آموزشی مورد نظر را داشته باشد. وی 

به مزایای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی 
کار اشاره کرد و افزود: بکارگیری نیروی کار 
به مدت یک سال بدون پرداخت هزینه های 
مرتبط و کمک به واحد های صنفی فعال به 
منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و 

توانمند از جمله مزایای این طرح است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای معافیت از 
قوانین بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار در 
طول اجرای طرح و به کارگیری فرزندان و 
یا بستگان برای آموزش و اخذ گواهینامه 
و یا تاییدیه دوره در محل واحد صنفی را 
در  آموزی  مهارت  طرح  مزایای  دیگر  از 

اتاق  دبیر  کرد.  عنوان  کار  واقعی  محیط 
اصناف استان نیز در این جلسه یادآور شد: طرح 
مهارت آموزی در محیط واقعی کار طرح بسیار 
خوبی است اما هنوز در اصناف اطمینان الزم 
نسبت به این طرح حاصل نشده است.وی با 
بیان اینکه اعتقاد ما این است که کارگر باید 
حمایت و بیمه شود اظهار داشت: اصناف بسیار 
ضعیف هستند چون هزینه ها بسیار باال رفته و 
باید برخی از قوانین اصالح شود.جعفرپورمقدم 
از وجود 14 هزار واحد صنفی در شهرستان 
بیرجند خبر داد و بیان کرد: 130 اتحادیه نیز در 

بیرجند وجود دارد.
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  شهید کاوه  معجزه نظامی انقالب بود 
گروه خبر- صبح دیروز یادواره سردار شهید 
کاوه و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
عملیات کربالی 2 با حضور نماینده ولی 
نظامی  ارشد  فرماندهان  استاندار،  فقیه، 
رضوی  خراسان  در  سپاه  فرمانده  استان، 
و همرزمان شهید کاوه و خانواده شهدا در 
حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.  سردار 
این مراسم ضمن گرامیداشت  قاسمی در 
همرزمان  کرد:  اظهار  شهدا  خاطره  و  یاد 
شهید کاوه از استان های خراسان رضوی و 
سیستان بلوچستان امروز در جمع ما حضور 
دارند. وی با بیان اینکه این یادواره با همت 
برگزاری  با  پیش  ماه   5 از  دوستان  همه 
یادواره شهدای روستای بیهود، یادواره شهدا 
در قاین و نامگذاری فرودگاه بیرجند به نام 
شهید کاوه برگزار شده است افزود: رهبری 
نگه  زنده  زحمت  رنج  :گاهی  می فرمایند 
داشتن یاد و خاطره شهید از شهادت کمتر 
نیست که رنج حضرت زینب و امام سجاد از 

این قبیل است. 
استاندار هم با بیان اینکه انتشار عطر شهدا در 
خراسان جنوبی همواره جاری کننده برکت ها، 
عظمت ها و سرافزاری ها خواهد بود اظهار کرد: 
شهید کاوه شهیدی است که ریشه در خاک 
خراسان جنوبی دارد. معتمدیان افزود: مقام 
معظم رهبری در عظمت شهید کاوه گفتند: او 
اهل خودسازی و فرمانده ای بسیار جوان، خوب 
و فعال و انسانی برجسته بود که از همان دوران 
کودکی به همراه پدر در میادین  گوناگون 
حضور پیدا می کرد. وی اظهار کرد: امروز همه 
برای تأسی از شهید کاوه و همرزمانش آمده اند. 

او در وصیت نامه اش خطاب به ما می گوید 
“دشمن باید بداند که هر توطئه علیه انقالب 
آینده  می کند  خنثی  ایران  ملت  کند  طرح 
جنگ روشن است پیروزی نصیب ما می شود 

نمی گذاریم به خون شهدا خدشه وارد شود”.

استاندار با بیان اینکه باید آرمان های شهدا به 
نسل آینده منتقل شود گفت: امروز به مدد 
و  مثال  بی  اخالص های  پاک،  خون های 
نیت های بلند آوازه و پر افتخار انقالب اسالمی 

به محور مقاومت تبدیل شده است.
فرمانده سپاه امام رضا )ع( خراسان رضوی 

نیز در این یادواره اظهار کرد: باید هدف شهدا 
را برجسته کنیم چون شهدا برای این هدف 
جان خود را در کف دست گذاشتند و رضایت 
شهدا در این است که ما به اهدف شهدا عمیق 
اینکه روزی  با بیان  بپردازیم. سردار نظری 

شهید کاوه برای دفاع نظام در کردستان، روزی 
در محور سردشت مهاباد جای جای کردستان 
جان خود را در کف دست گذاشت تا نهایت 
به شهادت رسید افزود:  امروز مجبور نیستیم 
برای ثبات نظام در مرزهای کردستان و مهران 
بجنگیم جغرافیای مرزی فیزیکی ما تبدیل به 

جغرافیای اعتقادی شده است که از برکات 
خون شهدا و شهید کاوه است. 

فرزند سردار شهید محمود کاوه نیز در این 
مراسم  بیان کرد: تفسیر الگوی شهادت رمز 
پیروزی در نبرد فرهنگی است و تقویت این 

مسیر می تواند به سد پوالدین در برابر انواع 
تهاجم ها قرار گیرد. زهرا کاوه افزود: شهید 
عامل  و  تاریخ  محرکه  موتور  شهادت  و 
بی جانی  اندام های  پیکره  بر  خون  تزریق 
است که طاغوتیان در هر عصر و مکانی 
بر  را  زانو در می آورد و روح قدیسی  به  را 

به  را  انسان  و  حاکم  بشر  ابلیسی  تمایل 
نماد اشرف مخلوقات مبدل می سازد. فرزند 
در  همرزمانش  و  کاوه  از  داد:  ادامه  شهید 
دفاع مقدس تا جوان مدافع حرمی که جان 
فدا کرد و جوانی  امنیت  و  برای دیانت  را 
که در میدان جنگ نرم و در کارزار پیچیده 
می پردازد  روشنگری  به  دشمن  رسانه ای 
گفتند. لبیک  را  )ع(  حسین  ندای  همه 
همرزم شهید کاوه و معاون اطالعات عملیات 
لشکر ویژه شهدا در دفاع مقدس گفت: کاوه 
همواره خود را فرزند کردستان می دانست تا 
موجب فخر برخی ها نشود اما باید گفت او 
فرزند ایران بود. سردار سید مجید “ایافت” 
افزود: شهید کاوه در بعد نظامی  از معجزات 
انقالب بود، هنوز با شناخت کاوه فاصله داریم.

در   دیروز  صبح  عبادی  آیت ا...  همچنین  
دیدار باجمعی از رزمندگان لشکر ویژه شهدا و 
همرزمان شهید سرلشکر محمود کاوه اظهار 
کرد: انسان  سرمایه ای دارد که عمر اوست و 
باید بداند چگونه آن را سپری کند تا سود برد. 
وی گفت: بیماری های رایج افسردگی غالبًا 
منشا آن تفکرات است. شهدا افرادی هستند 
که عاقالنه عمل کرده در اعتالی حق و 
ابطال باطل با خدا معامله خوبی کردند. سردار  
علی مولوی حقیقی نیز با بیان اینکه  یاد و 
خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و 
شهدای عملیات کربالی دو و شهید ناصری 
و همه رزمندگان را گرامی می داریم افزود: ما 
رزمندگان و همرزمان شهید کاوه گرچه امروز 
سن مان زیاد شده اما در گرامیداشت یاد و 

خاطره شهدا پیش قدم هستیم. 
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افزایش ۴۱ درصدی متوفیان حوادث رانندگی
156 نفر از ابتدای امسال تاکنون در حوادث 
استان جان  برون شهری  و  رانندگی درون 
خود را از دست داده اند که این آمار نسبت به 
مدت مشابه پارسال 41 درصد افزایش داشته 
است. به گزارش ایرنا، رئیس پلیس راه استان 
شامگاه یکشنبه در نشست شورای راهبری 
وضع تصادفات با بیان اینکه از این تعداد 142 
نفر مربوط به تصادفات جاده ای است ،گفت: 
بیش از 50 درصد حوادث رانندگی در جاده های 

طبس، قاین و نهبندان رخ داده است. 
سرهنگ رضایی افزایش ایمن سازی در کنار 
نظارت نیروهای پلیس را از جمله راهکارها در 
موضوع مدیریت تصادفات برای محورهای 
روستایی دانست و افزود: کریدور زاهدان - 
بیرجند و طبس - یزد در اولویت ایمن سازی 
است. وی با بیان اینکه اصالح شیب شیروانی 
تاکنون تاثیر زیادی در کاهش تصادفات فوتی 
داشته است یادآور شد: امید است این مهم از 

اولویت های راهداری باشد.

افزایش تصادفات شبانه
 در جاده های استان

سرهنگ رضایی با اشاره به افزایش تصادفات 
شبانه در جاده های استان نسبت به متوسط 
کشور اظهار کرد: به خاطر گرما و سرمای 
در  به حرکت  تمایل  بیشتر  رانندگان  کویر 
شب دارنددرحالی که نظارت پلیس در شب 
کافی نیست و به خاطر نبود روشنایی و معبر 
از  بسیاری  در  شبانه  کنترل  امکان  توقف 
محورها وجود ندارد.وی با اشاره به 31 حادثه 
تصادف خودروهای دولتی از ابتدای امسال 
تاکنون اضافه کرد: ۹5 میلیون تومان خالفی 
برای این نوع خودروها ثبت شده است. وی 
سیالب های فروردین امسال، افزایش 100 
درصدی خودروهای سوخت قاچاق نسبت به 

پارسال، افزایش برخورد با شتر نبود یا کمبود 
مجتمع های رفاهی، مشکالت اقتصادی و 
معیشتی و گرانی ها ، افزایش قیمت بلیت پرواز 
و زیاد شدن سفرهای زمینی را از جمله دالیل 
افزایش تصادفات در جاده های استان دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم 
گفت: با توجه به اینکه 80 درصد تصادفات 
جاده ای استان به دلیل خستگی و خواب آلودگی 
رخ می دهد، احداث توقف گاه در راه ها برای 
استراحت رانندگان از الزامات است. میرجعفریان 
با بیان اینکه تصادفات درون شهری و جاده ای 
استان در ماه های اخیر نگرانی هایی ایجاد کرده 
است افزود: در پی بروز این نگرانی ها استاندار 

دستور پیگیری ویژه مشکالت را داده است. 
وی با تاکید بر تشکیل کمیته ایاب و ذهاب 
دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی 
گفت: در موضوع نرخ ها نیز ناهماهنگی هایی 
باید  مدارس  شروع  از  قبل  که  دارد  وجود 
و  آموزش  مسئوالن  حضور  با  نشستی 
رانندگی  و  راهنمایی  و  پرورش، شهرداری 

برگزار و تعیین تکلیف شود. 

خانواده ها بر سرویس مدارس 
نظارت داشته باشند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 
جنوبی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت 
سرویس مدارس گفت: از مهمترین موضوعات 
زمان  آموزان  دانش  حرکت  فرهنگ سازی 
از سرویس است.  آنان  پیاده شدن  یا  سوار 
بیشتر  عباسی خواستار همکاری  سرهنگ 
مدیران مدارس با پلیس شد و افزود: الزم 
خروج  هنگام  مدارس   مدیران  که  است 
پیاده شدن حضور  و  آموزان و سوار  دانش 
داشته باشند. وی تاکید کرد: برای سرویس  
دوره دبیرستان دختران نیز باید از رانندگان زن 

انتخاب شود و یا رانندگان مسن تر و یا از پلیس 
امنیت اخالقی هم استعالم کنند.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی با اشاره به اهمیت نظارت 
مستقیم خانواده ها بر سرویس مدارس اضافه 
برای تمام  امسال برچسب یکنواخت  کرد: 
سرویس ها ابالغ شده ولی ممکن است راننده 
خانواده ها  نظارت  مستلزم  که  شود  عوض 
است.وی با بیان اینکه اتوبوسرانی باید برای 
ساعت پیک تردد در صبح تعداد ناوگان را  
بویژه در شمال شهر افزایش دهد گفت: الزم 
است از سوار شدن بیش از ظرفیت سرویس ها 
پرهیز شود تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.

سرهنگ عباسی بیان کرد: از 15 شهریور تا 15 
مهر، همه نیروهای پلیس در آماده باش هستند 
و طرح نظارتی اجرا می شود.وی یاد آور شد: 
سال گذشته یک دانش آموز در حادثه رانندگی 
سرویس مدارس جان خود را از دست داد که 

خیلی نگران کننده بود.

۴۵ میلیارد ریال از اعتبارات
 جرائم رانندگی ابالغ شد

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و 

با اشاره به  نقل و ترافیک استانداری هم 
وجود  15۹ اتوبوس حمل و نقل عمومی 
اتوبوس ها  این  بیان کرد:  در شهر بیرجند 
خدمات  ارایه  سال   12.5 متوسط  عمر  با 
و  است  فعال  دستگاه   100 که  می کنند 
فرهادی  می شود.  محسوب  اسقاطی  بقیه 
با بیان اینکه استفاده از  فناوری نوین در   
شهرها کارساز بوده است گفت: در بیرجند 
50 دوربین نظارتی و 3 دوربین ثبت پالک 
فعال است. وی  با اشاره به وجود 14 نقطه 
حادثه خیز در شهرهای استان اضافه کرد: 
25 نقطه نیز در درون شهرها مستعد حادثه 
بوده که نیاز به تدبیر برای رفع دارد.  وی 
گفت: اتصال بلوار پیامبر اعظم به چهکند 
به طول چهار کیلومتر، باند دوم کمربندی 
از میدان فرودگاه تا تقاطع غدیر و بهسازی 
مسیر روستای شوکت آباد از جمله پروژه 
های در دست اجرا برای شهرستان بیرجند 
امور عمرانی و  فنی،  است. مدیرکل دفتر 
افزود:  استانداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
در قاین نیز باند دوم کمربندی از مجتمع 
گناباد  قاین-  راه  پلیس  تا  )ع(  رضا  امام 

اجرا می شود و اجرای باند دوم  کمربندی 
تصادفات  کاهش  در  نیز  گناباد  فردوس- 

تاثیر گذار خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر نیز در این 
نشست گفت: در راستای سیاست های طرح 
تابستانه و طرح های مختلف کنترل حوادث 
جمعیت هالل احمر استان بیشترین توجه 
خود را به این موضوع معطوف کرده است. 
ثابت  پایگاه  بر 23  افزود: عالوه  شهریاری 
جاده ای، 6 پایگاه سیار برای تابستان و عید 
در جاده ها برپا شده تا سرعت امداد رسانی 
را افزایش دهیم لذا جاهایی که پایگاه های 
استاندارد وجود دارد امدادرسانی کمتر از 12 
دقیقه است. وی با بیان اینکه نیروهای هالل 
احمر همواره 24 ساعته آماده خدمت رسانی 
هستند گفت: برای طرح زمستانه نیز امکانات و 

تجهیزات بیشتر تدارک دیده می شود. 
استاندار که بعد از استماع گزارش ها به دلیل 
به  مجبور  همزمان  جلسه ای  در  شرکت 
ترک این نشست بود بر جمع بندی نظرات 
کارشناسی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و 

خواستار ارایه راهکارها در جلسه بعدی شد. 
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تیبا یک میلیون تومان ارزان شد

گزارش روز گذشته قیمت خودرو حکایت از 
تومانی قیمت  میلیون  تا یک  کاهش ۵۰۰ 
از محصوالت شرکت خودروسازی  تعدادی 
سایپا در بازار داشت. در این میان تیبا با کاهش 
یک میلیون تومانی با قیمت 48 میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

درآمد مردم از هزینه هایشان بیشتر شد

مرکز آمار ایران در گزارش جدیدی اعالم کرد: 
درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 
۹۷ به طور متوسط در ماه، به ترتیب۳4۷ هزار 
و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و4۰۰ تومان بیشتر 

از هزینه ها بوده است.
دستور ترخیص برنج های متوقف

 در گمرک صادر شد
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با ارسال نامه ای به شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، دستور ترخیص برنج های وارداتی 
متوقف در گمرک را صادر کرد. البته طبق این 
نامه واردکنندگان متعهد می شوند این برنج ها را 
پس از فصل برداشت برنج داخلی عرضه کنند.

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت 
لوازم خانگی در راه است

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: با افزایش 
تولید در ماه آینده، بازار لوازم خانگی کاهش ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی قیمت را تجربه می کند. مرتضی 
میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره آخرین 
شرایط خرید و فروش لوازم خانگی در کشور 
اظهار کرد: قرار است بعد از ایام محرم و صفر، 
سه نشان تجاری کره ای بر روی خط تولید بیاید 
که اگر این مهم محقق شود؛ با افزایش ۳۵ 
درصدی در تولید، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

قیمت را در بازار خواهیم داشت.

دالر ۵۰ تومان گران شد

صرافی های بانک ها روز گذشته قیمت دالر 
را برای فروش به مردم با افزایش ۵۰ تومانی 
نسبت به روز کاری قبل ۱۱هزار و ۳۵۰ تومان 

اعالم کردند.

هشدار عارف درباره مساله ورود 
زنان به ورزشگاه

محمدرضا عارف  با بیان اینکه »مساله حضور 
بانوان در ورزشگاه ها باید با تدبیر و با محوریت 
دولت حل شود«، اظهار کرد: مسائلی از جمله 
ورود بانوان به ورزشگاه ها نباید سیاسی شود 
ساز  زمینه  که  بماند  باقی  الینحل  نباید  و 

بهانه هایی برای اجماع علیه کشورمان شود.

نباید از روحانی انتظار داشت 
اصالح طلب باشد

اکبر ترکان گفت: کسانی که این روزها شدیدترین 
نظر  در  می کنند  وارد  روحانی  به  را  انتقادات 
نمی گیرند که به خاطر اقدامات ایاالت  متحده 
و ضرباتی که آنها به ایران می زنند اقتصاد ایران 
مخالفان  که  است  جالب  است.  فشار  تحت 
روحانی آمریکا را نمی بینند و می خواهند شرایط 
را به  ابزاری برای تصفیه حساب داخلی و تضعیف 
رئیس جمهور تبدیل کنند. وی ادامه داد: روحانی 
اصالح طلب نیست. ضمناً به عرف متداول، از 
اصولگرایان افراطی هم نیست. آدم متعادلی است. 
این سیاست های متعادل آقای روحانی برخی 
اوقات با نظرات اصالح طلبان تطبیق می یابد 

بعضی  وقت ها هم تطبیق پیدا نمی کند.

ماجرای یک خبرسازی درباره 
 اختالف بین روحانی و رئیسی

مباحث  درباره  دولت  ربیعی سخنگوی  علی 
مطرح شده پیرامون اختالف رئیسی و روحانی 
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: 
اختالف نظری وجود نداشت و خبر، خبر ناقصی 
بوده است. وی افزود: در این جلسه آقای رئیسی 
متواضعانه اعالم کردند نقطه نظرات خودتان 
را بیان کنید. آقای روحانی هم گفت که آیین 
دادرسی کیفری رعایت شود و اخبار گزینشی 

منتشر نشود. اختالف نظری وجود نداشت.

مذاکره »بدون پیش شرط« 
با ایران دروغ است

رویداد 24 - رئیس جمهور آمریکا در ادامه 
بدون  مذاکره  خود،  نقیض  و  ضد  مواضع 
پیش شرط با ایران را خبر جعلی دانست. این 
با  اخبار جعلی اعالم می کند که من مایلم 
ایران »بدون هیچ شرطی« مالقات کنم. این 
یک گزاره غلط است )مثل همیشه!(.« مایک 
پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا سه شنبه گذشته 
در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود که 
رئیس جمهور آمریکا می تواند بدون هیچ گونه 
پیش شرطی با حسن روحانی در نشست آتی 

مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کند.

و  حج  سازمان  رئیس  رشیدیان،  علیرضا 
نام  ثبت  به  زائران  الزام  علت  درباره   زیارت 
ویزا  شدن  برداشته  به  توجه  با  سماح  سامانه  در 
گفت: تمامی کسانی که قصد سفر اربعین را دارند 

باید در سامانه سماح ثبت نام کنند. علت ثبت نام 
این است که زائران شناسایی و ساماندهی شوند و 
در ارائه خدمات به زائران مشکلی به وجود نیاید و 
اینکه این زائران در بین هر سه مرز تقسیم شوند و 
ناوگان ترابری الزم فراهم شود. رشیدیان در ادامه 
بیان کرد: سامانه سماح برای تسهیل شرایط، امنیت و 
آرامش و خدمات دهی برای خود زائران است. وی در 
ادامه بیان کرد: در زمینه تامین ارز همراه زائران اگر با 
دولت عراق برای تامین دینار مورد نیاز زائران به توافق 
برسیم در این سوی مرز ها از طریق همین ثبت نام ها 

برای تخصیص ارز همراه زائران اقدام خواهیم کرد.

ارز همراه زائران اربعین ۹۸ 
چه میزان خواهد بود؟

رشیدیان در ادامه گفت: پیش بینی می کنیم ۱۰۰ هزار 
دینار به زائران تعلق بگیرد، ولی هنوز قطعی نشده و 
باید مذاکرات با بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی 
عراق صورت بگیرد. رئیس سازمان حج و زیارت 
گفت: آخرین اطالعات این است که رئیس بانک 
مرکزی، عبدالناصرهمتی در صفحه شخصی خود در 

فضای مجازی  گفته است که با توجه به مذاکرات با 
عراق سیاست این کشور این است که برای انتقال 
دینار عراق به خارج از کشور ممنوعیت وجود دارد و 
امکان تامین ارز در داخل کشور وجود ندارد و زائرانی 
که می خواهند برای سفر اربعین به عراق بروند از هم 

اکنون ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

چه زمان عمره راه اندازی خواهد شد؟

رشیدیان درباره زمان راه اندازی عمره هم گفت: ۵ 
میلیون و 8۰۰ هزار نفر ثبت نام شده برای عمره داریم 

و مذاکرات با طرف عربستانی برای راه اندازی عمره، 
مذاکرات سهلی بود و حول دو موضوع کنسولی و رفع 
موانع سخت گیرانه عربستان راجع به ممنوعیت سفر 
عربستانی ها به ایران است که در حوزه اختیارات حج و 
زیارت عربستان نیست و این مسائل در حال پیگیری 

از دیوان ملکی و وزارت خارجه عربستان است.  
وی درباره زمان نتیجه مذاکرات با عربستان گفت:  
باید پاسخ را از عربستان در یک ماه جاری بگیریم و 
در صورت موافقت بعد از ماه محروم و صفر مقدمات 

سفر عمره گذاران را فراهم کنیم. 

ارز همراه زائران اربعین ۹۸ چه میزان خواهد بود؟ 

افزایش  با  اخیر  ماه  چند  طی  مسکن  قیمت   
چشمگیری روبرو شده و این امر کاهش قدرت 
دنبال  به  بازار  در  را  واقعی  متقاضیان  خرید 
واحد های  نرخ  اوج گیری  این  به عالوه  داشته 
تا  بوده  گذار  تاثیر  نیز  بها  اجاره  بر  مسکونی 
افزایش ۵۰  مناطق شاهد  از  برخی  در  جاییکه 
درصدی نرخ اجاره بها هستیم.این افزایش نرخ 
اجاره بها موجب شده تا مستاجرین به اطراف و 
وجود  این  با  و  کنند  پیدا  سوق  شهر ها  حاشیه 
شاهد بیشتر شدن تعداد واحد های خالی از سکنه 

بازار  کنترل  برای  دولت  میان  این  در  هستیم. 
تهیه  برای  مستاجرین،  به  کمک  و  بها  اجاره 
را طی  مستاجران  به  وام  پرداخت  طرح  ودیعه 
این  با  بتواند  شاید  تا  کرد  مطرح  اخیر  ماه  دو 
روش کمکی به تامین مسکن مستاجران کند. 
حال با نزدیک شدن به پایان تابستان و زمان 
نقل و انتقال مستاجران خبری از پرداخت این 
تسهیالت به مستاجران نیست و طی چند روز 
درباره  مسکن  بانک  عامل  مدیر  انارکی  اخیر 
پرداخت تسهیالت به مستاجران گفته بود: این 

طرح به پایان تابستان نمی رسد، چراکه پس از 
بررسی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز 
بود. باید آن را تصویب کرده و زمان بر خواهد 
در این رابطه احمد رضا سرحدی کارشناس بازار 
مسکن با اشاره به کارساز نبودن ارائه تسهیالت 
طرحی  مسئوالن  گفت:  بها  اجاره  تامین  برای 
پیشنهاد کرده اند که تسهیالتی از صندوق اجاره 
هنوز  صندوق  این  البته  شود  پرداخت  رهن  و 
تاسیس نشده و سازمان متولی آن نیز مشخص 
نیست و وزیر راه و شهرسازی نیز از آن اطالعی 

ندارد. همچنین معلوم نیست این منابع قرار است 
از کجا تامین شود یا اینکه چقدر این صندوق 
منابع در اختیار خواهد داشت و چند نفر می توانند 
اجاره ای  خانه  صاحب  تا  کنند  استفاده  آن  از 
شوند. این ها در حالی است که مشکالت زیادی 
در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه بنگاه های 
امالک، اجاره ها را سال به سال معین می کنند 
در  و  می رود  باالتر  اجاره ها  قیمت  سال  هر  و 
صورتی که توافقی نیز بین موجر و مستاجر برای 
پرداخت اجاره برقرار شود تا بخواهد شخصی این 

تسهیالت را بگیرد در هزارتوی مقررات بانکی 
آنقدر زمان تلف می شود که موجر ملک خود را 
به دیگری اجاره می دهد. بنابراین ارائه تسهیالت 
در جهت کمک به قشر اجاره نشین با توجه به 
نزدیکی به اتمام زمان نقل و انتقال متقاضیان 
در سال جاری به تعویق افتاد و به نظر می رسد 
این طرح نیز همانند سایر طرح های ساماندهی 
بخش اجاره بها تنها نقش ُمسکن را بر عهده 
معلومی  نا  زمان  به  آن  شدن  اجرایی  و  داشته 

موکول شده است.

وام اجاره مسکن به تابستان امسال نرسید

دولت  و مستأجر  مالک  قانون  اساس  بر 
نمی تواند در تعیین نرخ اجاره بها مداخله 
کند و برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین 
کند. اما برای کنترل و افزایش نظارت بر 
بازار اجاره وزارت راه و شهرسازی به عنوان 
متولی بخش مسکن »ایجاد نظام اجاره داری 
حرفه ای« را در دستور کار قرار داده است. 
قرارداد اجاره بیشتر از یک سال موضوعی 
در  است که سیاستگذاران حوزه مسکن 
چند سال اخیر به عنوان یکی از راهکارهای 

کنترل قیمت ها در بازار اجاره مطرح کرده اند. 
اجاره نشان  فایل های جدید  از  بررسی ها 
می دهد موجران و مستأجران اخیراً به این 
نوع قرارداد تمایل نشان می دهند. به گفته 
از  که  مالکانی  معموالً  امالک  مشاوران 
مستأجران خود  رضایت دارند قراردادهای 
قبلی را به صورت تمدید یک سال و نیم 
تا دو سال عقد می کنند. اما تمدید قرارداد 
از سوی مالک به شرط افزایش  معموالً 
نرخ اجاره با حدود ۱۰ درصد در سال دوم 

اجاره است.تحلیلگران براین باورند که شرایط 
بازار مسکن با توجه رکود حاکم برآن می تواند 
برای عقد قراردادهای دو ساله آماده شود؛ 
چیزی که دولت هم به دنبال آن است و 
است.  نشده  فراهم  اش  شرایط  تاکنون 
به نظر می رسد با توجه به فروکش کردن 
سفته بازی در بازار خرید و فروش مسکن، 
بهترین شرایط برای اجرای قراردادهای دو 
ساله با بهره گیری از توان بخش خصوصی 

یعنی اتحادیه های امالک است.

در  امسال  اربعین  پرواز های  بلیت  نرخ 
مقایسه با سال گذشته افزایش نیافت.

انجمن  دبیر  سامانی  اسعدی  مقصود 
گفت:  هواپیمایی  شرکت های  صنفی 
است،  آزاد  خارجی  پرواز های  بلیت  نرخ 
 اما با توجه با استقبال زائران اباعبدا...)ع(

برای  اربعین  ایام  در  عتبات  به  سفر  از 
برخی،  استفاده  سوء  از  جلوگیری 
گرفتند  تصمیم  هواپیمایی  شرکت های 
پرواز های  برای  ثابتی  نرخ  نیز  امسال 

اربعین داشته باشند. وی اضافه کرد: این 
نرخ ها از 2۰ تا ۳۰ مهر در مسیر های نجف 
و بغداد عرضه می شود تا زائران بتوانند از 

این تسهیالت استفاده کنند. 
وی گفت: نرخ بلیت پرواز های تهران ـ 
نجف ـ تهران و تهران ـ بغداد ـ تهران، 
نرخ  و  تومان  هزار   2۰۰ و  میلیون   2
بلیت مشهد ـ نجف ـ مشهد و مشهد 
ـ بغداد ـ مشهد 2 میلیون و 8۰۰ هزار 
انجمن  دبیر  است.  شده  تعیین  تومان 

شرکت های هواپیمایی افزود: نرخ بلیت 
مسیر های  در  هم  شهرستان ها  سایر 
نجف و بغداد مشابه نرخ تهران به نجف و 
بغداد است. وی یادآور شد: نرخ بلیت های 
یکطرفه در مسیر های تهرانـ  نجف یک 
در مسیر  و  تومان  و ۱۰۰ هزار  میلیون 
مشهد ـ نجف یک میلیون و 4۰۰ هزار 
تومان تعیین شده است. اسعدی اضافه 
کرد: نرخ بلیت کودکان زیر ۱2 سال، ۷۵ 

درصد نرخ بلیت بزرگساالن است.

بازار مسکن برای اجاره دوساله آماده می شود بلیت اربعین؛ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

مهدی آبادی-  میزان زباله های تولید شده توسط جوامع بشری روز به روز افزایش یافته که باعث آلوده 
شدن محیط زیست و منابع طبیعی شده است. توزیع خودسرانه زباله بدون در نظر گرفتن فواید بازیافت 
و پسماند بازیافتی باعث افزایش آلودگی می شود و تفکیک ، راه حل مناسب برای بهبود محیط زیست 
است. اکنون تولید پسماند ایران ساالنه 2۰ میلیون تن و سرانه تولید هر ایرانی ۷۰۰ گرم در روز است،  
در حالی که سرانه تولید جهانی ۳۰۰ گرم در روز می باشد که از این میزان 2۰ درصد در روستاها و 8۰ 
درصد در شهرها تولید می شود. پدیده زباله گردی در چند سال اخیر روند رو به رشدی در اغلب شهرها 
از جمله بیرجند داشته است و هر روز  نیز بر تعداد این افراد افزوده می شود. بسیاری از این زباله ها از 
منظر شهروندان دورانداختنی است  اما از نظر زباله گردها آنقدر ارزشمند بوده که حتی زنان و کودکان 
هم به این عرصه پا گذاشته اند و شبانه روز زباله گردی می کنند. شروع طرح تفکیک زباله از مبدا در 
بیرجند دریچه ای را باز کرد تا شاید بتوان به پایان زباله گردی امیدوار بود. این طرح از سوی شهرداری 

به پیمانکار واگذار و با ورود به محالت مهرشهر تفکیک زباله از مبدا از آغاز شد. 
آموزش شهروندان برای افزایش فرهنگ عمومی 

نماینده شرکت پدیده پاک آرمان و مجری طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بیرجند با بیان اینکه از 
اسفند سال گذشته به مدت  ۵ ماه با شهرداری بیرجند در رابطه با تفکیک زباله قرارداد بسته شده ، گفت: 
هدف این طرح ارتقای سطح فرهنگ عمومی در مواجه با پسماندها است. ابوالفضل درانی پور با اشاره 
به آموزش نیروهای جوان برای مراجعه به مردم، افزود: آموزش چهره به چهره شهروندان در راستای 
افزایش فرهنگ عمومی توسط آموزشیاران این شرکت انجام می گیرد. وی عنوان کرد: آموزشیاران در 
این طرح به خانواده برای کاهش و تفکیک پسماند تر و خشک بسته های آموزشی و پالستیک های 
بازیافت می دهند و برنامه زمان بندی خودروهای بازیافت را به اطالع آنها می رسانند. مجری طرح 
 تفکیک زباله از مبدا با قدردانی از همکاری شهروندان، اضافه کرد: در فرهنگ بازیافت اگر مردم زباله های 
خود را از مبدا تفکیک کنند، جمع آوری و انتقال آنها به محل سایت پسماند و مکان های بازیافت آسان 
تر می شود. درانی پور تصریح کرد: دسته بندی زباله های خشک بسیار متوع است و بیشتر زباله های 
تولید شده در منزل در دسته زباله های خشک می باشد. درانی پور با اعالم شماره پنج رقمی ۳۱۰۳۱ 

گفت: شهروندان می توانند از طریق تماس با این شماره  میزان زباله های بازیافتی خود را اعالم کنند تا 
نیروهای جمع آوری اعزام شوند. وی پالستیک، فلزات، شیشه، کاغذ و مقوا را از دسته زباله های خشک 

دانست که به سختی در طبیعت تجزیه می شوند.
اهداف طرح تفکیک زباله از مبداء

درانی پور با بیان اینکه مهم ترین هدف این طرح فرهنگ سازی شهروندان است، اهداف طرح تفکیک 
زباله از مبداء را این گونه معرفی می کند:

- بهبود روش های ذخیره سازی، جمع آوری و بازیافت پسماندها
 - خالص سازی پسماندهای تر برای تولید کمپوست مرغوب و بازگشت بهینه سازی این گونه مواد به چرخه تولید

- جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد جامعه
- به حداقل رسیدن دفن پسماند و حذف آن در آینده

- ارتقای سطح کیفیت خدمات شهری
- حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار آلودگی ها 

وی با اشاره به افراد دوره گرد، اضافه می کند:  نیروهای آموزش دیده شرکت پدیده پاک آرمان با حضور - ارتقای سطح  فرهنگ عمومی در برخورد با پسماندها
به درب منازل شهروندان بیرجندی، ضمن مشاوره به آنها برای تفکیک زباله از مضرات جمع آوری 
زباله ها توسط این افراد اطالع رسانی می کنند.  مدیر اجرایی شرکت پدیده پاک آرمان عنوان می کند: 
شهرداری به مراکز غیر قانونی اخطار می دهد تا نسبت به جمع آوری این مراکز در مهلت ۱۰ روزه  اقدام 
کنند و در صورت خودداری از انجام این کار، پلمپ می شوند. وی با بیان اینکه شهروندان از تحویل 
مواد بازیافتی به افراد فاقد کارت شناسایی خودداری کنند، گفت: از برنامه های آینده شرکت پدیده پاک 
آرمان خرید دستگاه پردازش است که امیدواریم تا 22 بهمن امسال بخش بازیافت نیز فعال شده و از 

پسماندهای دپوشده بتوانیم در تولید مجدد استفاده کنیم.
طراحی اپلیکیشن برای دریافت زباله 

ابوالفضل درانی پور از طراحی اپلیکیشن برای دریافت زباله های تفکیک شده خبر داد و گفت: با نصب 
این اپلیکیشن شهروندان به راحتی می توانند زباله های تفکیک شده را تحویل دهند و براساس نرخ 
مصوب معادل آن از شرکت خدمات دریافت کنند. وی با بیان اینکه در فازهای بعدی برای مجتمع های 
 مسکونی نیز طرح تفکیک از مبدا اجرا می شود، ادامه داد: با توافقی که بین مدیران مجتمع ها انجام خواهد 
 گرفت باکس هایی برای جمع آوری زباله های بازیافتی تحویل داده می شود. مدیر اجرایی شرکت پدیده آرمان

 با اشاره به حضور ۷ خودروی این شرکت در شهر عنوان کرد: حدود ۳۵ نفر تاکنون در این شرکت مشغول 
به کار هستند که امیدواریم با گسترش کار و فعال شدن بخش بازیافت تعداد این افراد را افزایش دهیم. 
درانی پور به نیروهای سودجو اشاره و تصریح می کند: همشهریان به افرادی که بدون کارت شناسایی 
به درب منازل می روند، بی اعتنا باشند و حتما به عالئم و مشخصات رسمی شرکت توجه کنند، ضمنا 
با افراد سودجو مطابق با قانون برخورد می شود. وی تخفیف عوارض سالیانه شهرداری، اهدای بن خرید 
کاال از فروشگاه های معتبر، کمک به موسسات خیریه و اهدای کیسه زباله را از مزایای این طرح دانست.  

  تفکیک زباله در منازل 
ارتقای سطح فرهنگ عمومی در برخورد با پسماندها هدف مهم این طرح است         شماره تماس: 31031

عکس : مهدی آبادی


