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جنـاب آقـای حسینـی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی  استانداری خراسان جنوبی

 درگذشت پدر گرامی تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

از طرف سرپرست و کارکنان 
سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی

 لذت خوب شنیدن را هدیه بگیرید.

مرکزتخصصی شنوایی
 و سمعک قائم )عج(

بیرجند - مفتح 4-پالک 13 * 32231801

                 "ارزیابی کیفیبا  مرحله اییک  مناقصه عمومی آگهي "                         
 تاریخ

 » آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 
  شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر 
بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

محل مشخصات پروژهردیف
اجرا

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه 
برآورد  براساس 

فهرست بهاء 
سال 1398

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

احداث 5 باب حوضچه 
آجری و عملیات نصب 
شیرهای فشارشکن به 
قطر150 میلیمتر بر روی 

خطوط آبدار آزبست 
موجود به طور کامل در 
 شبکه توزیع آب موجود ،
تهیه، حمل و باراندازی و 
نصب شیرآالت ، اتصاالت 
و متعلقات مطابق با نقشه 

های اجرایی پیوست اسناد 
مناقصه

شهر
بیرجند

ی
خل

 دا
ت

ارا
تب

اع

2.820.140.726
3 ماهریال

حداقل 
پایه5 
آب و 

گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و 
دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی 
 مناقصات مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد

 نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 056-32430990-32433406 
تماس حاصل فرمایند. 

توضیحات ضروری: مهلت تحویل: 1- آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 14 روز دوشنبه 
98/07/22 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز سه شنبه 98/07/23 ساعت10 صبح در محل 
اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد. 2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور3- پیمانکارانی که باالی 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه 
پیشنهاد قیمت خواهند شد. 4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری می باشد. 5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه 
تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. 6-  ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. 
 لطفا اسناد مناقصه را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی دریافت نمایید

 http://iets.mporg.ir     www.abfa-khj.ir 
شماره شناسه:  607334                                 دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس زینلـی
   مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

با تسلیم به مشیت الهی، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند سبحان برای 
آن فقیده سعیده رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی 

مسئلت داریم.
معاونان، مشاوران، مدیران و کارکنان شرکت کویرتایر

» من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق«
با کمال احترام از همه اقوام، آشنایان، همسایه ها و همکاران ارجمندمان که با حضور در مجالس یا ارسال پیام های تسلیت، تسلی بخش خاطرمان 

در غم از دست دادن مرحوم پدر بودند تشکر و قدردانی می کنیم و از درگاه ایزد منان برای همه بزرگواران، خیر در دنیا و آخرت را خواهانیم.

از طرف مصطفی ، مجید و منصور محمدی

جنـاب آقـای مهنـدس زینلـی
   مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
  از درگاه ایزد یکتا غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی 

برای بازماندگان داغدار خواستاریم.
مرتضی صفدری زاده - رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم

 حاج محمد حسن سعدی پور
 )کاسب خیابان حکیم نزاری( 

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز سه شنبه 98/7/2 از 
محترم  هیئت  محل  در  عصر  الی 4/30  ساعت 3/30 
صاحب الزمانی )عج( واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار 
 می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: سعدی پور، الماسی و سایر بستگان آگهی جذب پشتیبان و بازاریاب
شرکت پرداخت الکترونیک 
در کلیه شهرستان های استان
تلفن تماس: 91001505 -05۶

 آگهی مزایده محدود شماره 69 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت خود واقع در شهرستان بیرجند را براساس مشخصات مندرج در جدول زیر از طریق مزایده به صورت یکجا / موردی به فروش برساند. از 
متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده از واحد تدارکات ، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/07/09 در 
پاکات دربسته )پاکت الف : تکمیل فرم پیشنهادی ، پاکت ب : سپرده شرکت در مزایده ( به واحد تدارکات کارخانه تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می  توانند جهت بازدید از مورخ 
98/06/31 لغایت 98/07/09 در ایام رسمی و ساعات اداری )8 الی 16( به محل آدرس امالک مورد مزایده ، مندرج در جدول زیر مراجعه نمایند. ضمنا شماره همراه 09155620656 و ثابت 32255366 

آقای علی آبادی آماده پاسخگویی به متقاضیان می باشد. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

  لیست مشخصات امالک مزایده ای شرکت کویرتایر
عرصه مشخصات ثبتیآدرسمشخصات ملکردیف

)مترمربع(
 اعیان

سال کاربریتعداد طبقات)مترمربع(
متعلقاتساخت

1

مهمانسرای سجادشهر:  اسکلت 
ساختمان فلزی، نما سیمان تگرگی 
و آجر سفال، سرمایش کولر آبی، 

گرمایش شوفاژ

بیرجند- سجادشهر- 
میدان امام سجاد

نبش میدان و کوچه 
مالک اشتر 13

 ،5072،5071 ،5070
 ،5075،5074،5073

5076، از 4870، 245 
اصلی  بخش 2 بیرجند

520839/94
7 واحد مجزا 

شامل زیرزمین، 
همکف ، طبقات 
اول ،دوم و سوم

1375مسکونی
آب و برق و 
گاز مستقل 

هر واحد

2

مهمانسرای مدرس: اسکلت 
ساختمان فلزی، نما سنگ، 

گرمایش شوفاژ، سرمایش کولر، 
دوکله

بیرجند- خیابان 
مدرس- بیست متری 

 شرقی-پالک 29
یا مدرس 8-پالک 28

 23 فرعی از 249 اصلی 
576/80703بخش 2 بیرجند

شامل : زیرزمین 
همکف و طبقه 

اول
آب و برق و 1373مسکونی

گاز مستقل 

3

سرایداری مدرس: اسکلت 
ساختمان آجری با دیوار  باربر، 

)دارای پروانه ساختمان قابل تمدید 
به متراژ 636/9  مترمربع می باشد (

بیرجند- خیابان 
مدرس- بیست 

متری شرقی-جنب 
مهمانسرا-پالک 25

23 فرعی از 9 فرعی
  از 249 اصلی 
بخش 2 بیرجند

آب و برق 1358مسکونیهمکف210130
و گاز

4
زمین معصومیه: در بافت مسکونی 

قرار دارد. زمین با دیوار آجری 
محصور شده است

بیرجند- میدان شهدای 
عبادی-تاکستان 3- 

جنب پارک
2670 فرعی از 247 
--تجاری--200/55اصلی بخش 2 بیرجند

 زمین جماران:5
 6314/9576 اصلیبیرجند- بلوار جمارانزمین شرقی، دوکله

--مسکونی--249402/27

  تاریخ:98/07/02
شماره 11369

سومین روز از هفته دفـاع مقدس با عنوان رونق تولید، حمایت مـردمی و خودبـاوری گرامی بـاد
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

* کاری

 امنیت سرویس های 
مدرسه روی میزمسئوالن

در گذشته های نه چندان دور هر 
بامداد با هیاهوی کودکان در کوی 
و برزن آغاز می شد، به هر کجا 
و  خنده  فریاد،  نگریستی  می  که 
شادی انبوه دختران و پسرانی را می 
شنیدی که با نشاط به طرف مدرسه 
در حرکت بودند و چنین بود که 
در اولین روزهای سال تحصیلی 
بوی ماه مهر در فضا پراکنده می 
شد. امروزه با بزرگ شدن شهرها و 
شلوغی خیابان ها دیگر کمتر از آن 
پیاده روهای شادی بخش کودکانه 
وبازی های ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

تنها راه اروپا در قبال ایران، 
سرپیچی از آمریکاست

ظریف : 

صفحه  2

اصولگرایان به جای نقد
 دولت، دنبال تولید فکر باشند

عباس سلیمی نمین :

از طرح صلح ایرانی
 استقبال می کنم 

ترامپ :

صفحه  2

صفحه  2

عکس : مجتبی گرگی

افزایش بیماران
دیالیزی استان

در آئین افتتاح واحد دیالیز صفاقی در مرکز جامع بیماران خاص بیرجند عنوان شد

علوم  دانشگاه  درمان  معاون  احمدی   *
پزشکی بیرجند :  در حال حاضر 77 تخت 
این  کشوری  استاندارد  و  است  فعال  دیالیز 
است که به ازای هر چهار بیمار، یک دستگاه 
این  امسال  ابتدای  تا  که  باشد  فعال  دیالیز 
میزان در استان به ازای هر 3.8 بیمار بوده 
از 280  دیالیزی  بیماران  تعداد  متاسفانه  اما 
افزایش  جاری  سال  در  بیمار   327 به   نفر 
یافته و اکنون به ازای هر 4.1 نفر یک دستگاه 

دیالیز در استان فعال است.
درمان  جامع  مرکز  رئیس    ، دهقان   *
بیماران خاص خراسان جنوبی :  327 بیمار 
اکنون  و  دارد  وجود  استان  در  دیالیزی 
باالی  سن  بیماران  این  درصد   60 از  بیش 
عامل  دیابت  و  فشارخون  و  دارند  سال   60
است. دیالیزی  بیماران  درصد   50 از   بیش 

*  دیالیز صفاقی  با کمک و حمایت  شرکت 
 ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در بیرجند 

راه اندازی شده است  ... مشروح در صفحه 6
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خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان: این هفته منتظر پاداش باشید
دکتر نوبخت با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال۹۷ در هفته اول شهریور اظهار کرد: مابقی پاداش بازنشستگان 
عزیز شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.پاداش 

بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

 امنیت سرویس های مدرسه 
روی میزمسئوالن 

*کاری

با  دورهربامداد  چندان  نه  های  گذشته  در 
آغاز  برزن  و  کوی  در  کودکان   هیاهوی 
می شد، به هر کجا که می نگریستی فریاد، خنده 
و شادی انبوه دختران و پسرانی را می شنیدی که 
با نشاط به طرف مدرسه در حرکت بودندو چنین 
بودکه در اولین روزهای سال تحصیلی بوی ماه 
مهردر فضا پراکنده می شد. امروزه با بزرگ شدن 
شهرها و شلوغی خیابان ها دیگر کمتر از آن پیاده 
روهای شادی بخش کودکانه وبازیهای راه مدرسه 
خبری هست.  خودروهای بزرگ و کوچک که 
در بسیاری از آنها دانش آموزان روی هم تلنبار 
شده اند و پدر و مادرهایی که کودکان خود را با 
شتاب جلوی مدرسه پیاده و هراسان و مضطرب 
 از دیر شدن وقت اداره پا بر پدال گاز  می فشارند، 
تصاویر تکراری هر صبح پس از مهر و شروع 
جامعه   ودر  اکنون  حال  این  است.با  مدارس 
مدرسه«  از»سرویس  استفاده  از  امروزگریزی 
نیست حاالموضوع سرویس مدرسه  هم دغدغه 
و هم نیاز   اولیای دانش آموزان و مسئوالن 
مدارس  است و در بسیاری اوقات پیش از هر 
فعالیت آموزشی، ساماندهی آن در اولویت برنامه 
ریزی پدران و مادران قرار می گیرد. اسفند سال 
گذشته بود که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان جنوبی از فوت یک کودک هفت ساله 
در بیرجند در اثر عبور سرویس مدرسه از چراغ 
قرمز خبر داد. دراین حادثه ناگوار که در تقاطع 
خیابان نارنج و پونه بیرجند رخ داد  متاسفانه یک 
کودک هفت ساله جان خود را از دست داد. بنا 
بر گزارش پلیس راننده فاقد صالحیت های الزم 
بوده و بی احتیاطی و عبور او از چراغ قرمز از 
عوامل بروز این حادثه بوده است. عدم نظارت 
آموزش و پرورش در حادثه سال گذشته را می 
دست  این  از  حوادثی  بروز  دیگر  عامل  توان 
دانست که  پس از بروز حادثه مسئوالن را تازه به 
صرافت پیشگیری انداخته است! این اتفاق تاسف 
انگیز به مسئوالن و خانواده ها گوشزد کرد که 
برای انتخاب سرویس مدارس باید تدابیر ویژه ای 
بیندیشند و در این راستااخذکارت سالمت راننده 
و بیمه ماشین برای این سرویس ها الزامی شد. 
خوشبختانه در شروع سال تحصیلی جدید هم 
برای حفظ امنیت جانی کودکان برنامه هایی در 
نظر گرفته شده که یکی از آنها کنترل خودروهای 
سرویس مدارس از لحاظ فنی و ایمنی است 
از  بابت  این  از  اولیا  که   شود  می  توصیه  و 
مدارس  در سرویس  استفاده  مورد  خودروهای 
اطمینان داشته باشند. امسال برای نخستین بار 
در استان تابلوی ویژه شناسایی سرویس مدرسه 
روی تمام  خودروی هایی که به دانش آموزان 
مدارس خدمات رفت و آمد ارائه می دهند، الزاما 
نصب شده است. با این کار  خودروهای سرویس 
شوند  می  مشخص  کامال  شهر  در  مدارس 
کاری که زمینه ساز امنیت بیشتر حمل  و  نقل 
دانش آموزان خواهد بود.  از طرف دیگر آنچنان 
که مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
تاکید و بیان کرده است در سال جاری وجود 
مراقب سرویس برای سرویس مدارس ابتدایی 
اجباری شده که هزینه آن توسط والدین پرداخت 
مدارس  های  سرویس  همچنین  شود.  می 
شخصی باید برچسب مورد نظر را داشته باشند و 
سرویس های مدرسه بدون برچسب توسط پلیس 
راهنمایی و رانندگی جریمه خواهند شد. این همه 
اتفاقات خوشایندی است که امیدواریم با عملیاتی 
شدن  آن در سال تحصیلی جدید و با رعایت 
تلخ  حوادث  وقوع  شاهد  دیگر  ایمنی،  اصول 
برای دانش آموزان و دانشجویان مان  نباشیم.
)خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را به 
ایدی تلگرام Avaeiran1 @ ارسال کنید.(

سلحشوری: نگرانی مخالفان شفافیت 
آرا از کینه ورزی وزرا است

پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران و عضو 
اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
با اشاره به طرح نمایندگان برای شفافیت آرا در 
مجلس گفت: به طور کامل و جامع با این طرح 
موافق هستم. من جزو امضا کنندگان طرح بودم. 
اول این طرح با ۳۸ امضا توسط آقای فتحی آماده 
شد و بعد از آن دوستان اصولگرا از روی طرح ما، 
طرحی را ارائه کردند که در نهایت این دو طرح با 
۱۶۰ امضا ادغام شد، اما زمانی که برای تصویب 
به صحن علنی آمد فقط ۵۹ امضا داشت. نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
البته برخی از نمایندگان هم این مسأله را مطرح 
می کنند که در صورت شفاف شدن آرا به خصوص 
در استیضاح وزرا، امکان کینه ورزی شخص مورد 
استیضاح با حوزه انتخابیه نمایندگان موافق وجود 
دارد که باید بگویم این مسأله کاماًل درست است.

رئیس جمهور برای سفر 
 به نیویورک تردید داشت

ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه روحانی ابتدا 
برای سفر به نیویورک تردید داشت،گفت: هر چند 
اقدامات آمریکا این سفر را با مشکل روبرو کرد، 
اما رئیس جمهور طنین صدای ایرانیان را از همان 

مجمع سازمان ملل دنبال می کند.

اصولگرایان به جای نقد
 دولت، دنبال تولید فکر باشند

عباس سلیمی نمین گفت: جامعه دیگر پذیرش این را 
ندارد که مرتب بخواهد درباره دولت نقد بشنود چون 
خودش به استنباط و شناخت کافی از دولت آقای 
 روحانی رسیده است، از آنجا که اصرار به نقد دولت
 بر علم و دانش جامعه اضافه نمی کند بنابراین در 

آستانه انتخابات باید اطالعات جاذبی عرضه شود.

حمله سردار نقدی به بهزاد نبوی: او باید 
در دادگاه پاسخگوی دروغ خود باشد

سردار محمدرضا نقدی در پاسخ به سوالی پیرامون 
صحت و سقم ادعای اخیر بهزاد نبوی مبنی بر 
شناسایی دو جاسوس در دفتر سردار نقدی ضمن 
تکذیب این موضوع، گفت: هجویات فردی که نام 
بردید ارزش پاسخگویی ندارد و وی باید به زودی به 
دادگاه برود و جواب دروغ هایی که مطرح کرده را بدهد.

ترامپ: از طرح صلح ایرانی
 استقبال می کنم 

دونالد ترامپ، در واکنش به طرح ابتکار صلح حسن 
روحانی، رئیس جمهور گفت: من همیشه از طرح 
صلح ایرانی استقبال می کنم.ترامپ در گفتگو با 
خبرنگاران گفت: من همیشه آماده شنیدن طرح 
صلحی از سوی ایرانی ها هستم. ایران ظرفیت و 
مردم فوق العاده ای دارد و مدعی شد که امیدوار است 

ایران به کشوری بزرگ و ثروتمند تبدیل شود.

ظریف: تنها راه اروپا در قبال ایران، 
سرپیچی از آمریکاست

در  ظریف  تایمز«  »نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
نشست خبری که روز گذشته داشت،ضمن اشاره به 
اینکه آمریکا با تحریم بانک مرکزی، درهای مذاکره 
با ایران را بست، گفته تنها راه اروپا برای حفظ برجام، 

تبعیت نکردن از خواسته های واشنگتن است.

حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته 
پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت 
مجمع  اجالس  چهارمین  و  هفتاد  در 
عمومی سازمان ملل متحد در فرودگاه 
مهرآباد و در جمع خبرنگاران، گفت: با 
که  و سختی  پیچیده  مسایل  به  توجه 
امروز منطقه خلیج فارس با آن مواجه 
برای  نیویورک   به  سفر  امسال  است، 
حضور در نشست سالیانه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اهمیت ویژه ای دارد. 

آمریکا تمایلی به حضور هیئت 
ایرانی در سازمان ملل ندارد

وی تصریح کرد: وقتی آمریکایی ها تمایل 
به حضور هیئت ایرانی ندارند، اتفاقاً ما باید 
و  باشیم  داشته  اصرار  این حضور  برای 
برخالف تمایل آنها باید به سازمان ملل 
به  را  خود  سخنان  و  دیدگاه ها  و  رفته 
صراحت در آن بیان کنیم چرا که دارای 
منطق و استدالل هستیم و این دشمنان 
ما هستند که دالیل کافی در اختیار ندارند. 

مکرون: شاید در نیویورک
 درباره ایران اتفاقی در راه باشد

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که 
راهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
بود در سخنانی گفت درباره پرونده ایران، 
روی  نیویورک  در  اقدامی  است  ممکن 
دهد. مکرون همچنین گفته است که پس 
از حمالت به تاسیسات نفتی عربستان 
و  ایران  میان  مالقات  شانس  سعودی 

آمریکا »قطعا افزایش نیافته است«.

ترامپ حاضر شده
 در جلسه 1+4 شرکت کند

به نقل از خراسان ، یک منبع آگاه با اشاره 
به سفر ظریف به شهر کوچک بیاریتز در 
فرانسه که محل برگزاری اجالس گروه 
 هفت بود، گفت: »پس از استقرار ظریف ،  
امانوئل مکرون شخصا به دیدار ظریف 

آمد. آن جا هنوز شرط ترامپ برای دیدار 
با روحانی مطرح نبود اما وقتی مکرون 
گفت:  شد،  ایرانی  طرف  با  جلسه  وارد 
االن در جمع سران جی ۷ بودم و اعالم 
کردم که می خواهم به دیدار ظریف بروم. 
ترامپ آن جا بود و به من گفت من هم 
برای دیدار با ظریف می آیم، به او پاسخ 
دیداری  که  گرفته  تضمین  ایران  دادم 
نباشد. سپس مکرون به شوخی رو به 
ظریف کرد و گفت: اگر می خواهی االن 
زنگ بزنم تا ترامپ بیاید؟ که ظریف هم 
مخالفت کرد.« این منبع آگاه اظهار کرد: 
»مکرون گفت آخرین تحول این است 
جلسه 4+۱  در  شده  حاضر  ترامپ  که 
بیاید. البته پاسخ ما نیز منفی بود و شرط 
گذاشتیم که اول رفع همه تحریم ها و 
بازگشت به برجام و سپس حضور ترامپ 

در جمع 4+۱ «.

اتفاقی در» نیویورک« در راه است؟

در  ویزا  بدون  عراق  به  ورود  ایسنا-  
مناسبت اربعین تنها به شرطی امکان پذیر 
است که زائر ایرانی گذرنامه معتبر و برگه 
ثبت نام در سامانه »سماح« را داشته باشد. 
هزینه این ثبت نام از طرف سازمان حج و 
زیارت ۲۵ هزار تومان اعالم شده است. 
مبلغی که علت دریافت آن و حتی تعیین 
میزان آن، با ابهام هایی مواجه شد اما طبق 
خدمات  بابت  مبلغ  این  رسمی،  اعالم 
»بیمه« از زائران دریافت می شود.آن چنان 
که سازمان حج و زیارت به عنوان مسئول 
ثبت نام سفر اربعین توضیح داده، اگر زائر 
به  مراجعه  بدون  و  شخصا  را  ثبت نام 
هزار  سه   دهد،  انجام  زیارتی  آژانس 
تومان از آن ۲۵ هزار تومان کم می شود 
و متقاضیان باید ۲۲ هزار تومان پرداخت 
کنند. حجت االسالم رحمانی، مدیرکل 

دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور عتبات 
عالیات در سازمان حج گفت:  »این مبلغ 
صرفا بابت بیمه است و طبق تفاهم نامه 
بسته شده با یکی از شرکت های بیمه، 
تعیین شده است و این پول به سازمان 

حج و زیارت نمی رسد. «
مردم تصور می کنند درمان

 در عراق »رایگان« است
مرکز  رئیس  از  که  هم  گفتگویی  در 
هالل  جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی 
و  حج  رسانی  اطالع  پایگاه  در  احمر 
زیارت منتشر شده، درباره جزئیات این 
»هفت  که  شده  داده  توضیح  هزینه 
تومان  هزار   ۲۲ این  از  تومان  هزار 
احمر  هالل  و  درمانی  خدمات  بابت 
دریافت می شود و ۱۵ هزار تومان دیگر 
هم به خدمات بیمه تعلق دارد.« دکتر 

محمدتقی حلی ساز از برخی اظهارنظرها 
درباره دریافت هزینه ای از زائران اربعین 
انتقاد  درمانی،    خدمات  و  بیمه  بابت 
جوسازی های  متاسفانه  گفت:  و  کرد 
اشتباه از آن جایی ناشی شده که افراد 
در  شده  ارائه  خدمات  می کنند  تصور 
)عراق(  میزبان  کشور  درمانی  مراکز 
»رایگان« است، در صورتی که چنین 
موضوعی هنوز ابالغ نشده و وجود هم 
ندارد. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر با این توضیح که 

و  پزشکی  خدمات  است  سال  چندین 
ارائه  اربعین حسینی  زائران  به  درمانی 
می شود و این خدمات امسال از سوی 
مرکز پزشکی جمعیت هالل احمر داده 
می شود، اظهار کرد: زائران با نام نویسی 
در سامانه سماح و پرداخت هفت هزار 
هالل  و  درمانی  خدمات  بابت  تومان 
احمر، فقط بخشی از هزینه های جاری 
اعم از انتقال دارو، تجهیزات، اعزام کادر 
درمانی، اجاره محل های برخی از پایگاه 

ها )اجاره هتل( و ... را جبران می کنند.

پول ثبت نام اربعین چه می شود؟

سکه وارد کانال سه میلیون تومان شد

خبرآنالین - روز گذشته هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی در بازار به قیمت ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان 
قیمت خورد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
به قیمت ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته شد. 
قیمت نیم سکه در بازار با کاهشی حدود بیست 
هزار تومان به دو میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و نرخ 
ربع سکه نیز با کاهشی نزدیک به بیست هزار 
تومان به یک میلیون و ۲۳۹ هزار تومان رسید.

رفتار غیر قانونی دولت در حذف
 یارانه دهک های نیازمند

 تسنیم- رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان 
یارانه  حذف  به  واکنش  در  یارانه ها  هدفمندی 
دهک های باال توسط دولت اظهار داشت: این 
اقدام عملی کاماًل غیرقانونی است و انتظار داریم 
دولت سریعاً موضع خود را در این رابطه تغییر دهد.

دالر به ۱۱ هزار و 2۵۰ تومان رسید

مهر - قیمت دالر آمریکا )اسکناس( روز گذشته در 
صرافی های بانکی برای فروش به ۱۱هزار و ۳۵۰ 
تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو )اسکناس( 
برای فروش ۱۲هزار و ۶۵۰ تومان و برای خرید 

۱۲هزار و ۵۵۰ تومان بود.

دولت ها خودروسازی را واگذار
 نمی کنند چون ابزار قدرت هستند

فصل تجارت - عضو کمیسیون صنایع مجلس 
در نشست خصوصی سازی صنعت خودرو گفت: 
خودروسازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به 
۳ برابر قیمت جهانی فروخته اند و بازار انحصاری 
هم دارند، اما در عین حال بزرگ ترین بدهکاران 
کشور هستند با این حال دولت ها نمی خواهند 

خودروسازی واگذار شود چون ابزار قدرت هستند.

موافقت معاون اول رئیس جمهور با 
اختصاص یارانه های حذفی به معلوالن

موافقت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
مبنی بر اختصاص یارانه های حذفی به جامعه 

معلوالن کشور خبر داد.

مصرف کاغذ “پوز” در ایران 
معادل ۱4 میلیون جلد کتاب!

الف - یک کارشناس بانکداری الکترونیک با 
بیان اینکه ۹۰ درصد مردم از عابر بانک ها رسید 
چیزی  ایران  در  می گوید:  می کنند،  دریافت 
معادل ۱4 میلیون جلد کتاب کاغذ هدر می دهد 
و با این رسیدها ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان 

پول روانه سطل زباله می شود.
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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قابل توجه بازنشستگان 
و وظیفه بگیران صندوق 

بازنشستگی کشوری
 جهت به روز رسانی اطالعات 

خود و افراد تحت تکفل 
آدرس  به   ۹۸/۸/۱۰ تاریخ  تا 

ذیل مراجعه فرمایید.

توحید  خیـابان   - بیرجنـد 
تقاطع ۱۵ خرداد 

  شرکت آتیه سازان حافظ

د  
دو

مح
  و

ژه
وی

ش 
رو

ف درب اتوماتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰- ۱۳۹۸/۵/۲۸ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پیشه ور فرزند محمدرضا 
به شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۰۳۹ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۹۵/۴۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۲۱ فرعی ار ۳۸۹۹- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت خانم خدیجه حسنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۷/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۱۷ طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به آقای غالمرضا جم فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره ۵ و شماره ملی ۲۹۹۳۱۳۷۴۳۳ متولد ۱۳۳۵/۱/۴  ساکن 
بیرجند ابالغ می شود : خانم زهرا صناعی فرزند محمد حسن به شماره ملی ۶۵۲۹۷۸۹۵۰۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۹  مستند به سند 

رسمی شماره ۶۹۴۱ - ۱۳۵۹/۵/۲۱ نزد دفترخانه ازدواج شماره شش بیرجند راجع به وصول مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال صداقیه خویش 
که برابر نرخ بهای کاال و خدمات بانک مرکزی در تاریخ درخواست به مبلغ ۱/۱۳۵/۵۹۴/۷۳۳ ریال محاسبه شده است، از دفترخانه تنظیم کننده 
سند تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان زوج را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۵۸۴ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است . چون آدرس شما به شرح مندرج در سند به شرح فوق مشخص نگردیده و امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس 
معرفی شده از سوی زوجه به شرح مشهد، بلوار آموزگار ۴ ، پالک ۲۷ طبقه اول میسر نبوده است 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 درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ نیز محسوب می گردد ، نسبت 

به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲        غالمرضا  دادی -  رئیس اداره  اجرای اسناد رسمی بیرجند 

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 ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰9۱۵۵6۰2737

در محضر کالم وحی همراه با عترت، مکتب نرجس علیهاالسالم پذیرای خواهران 
عالقه مند به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم می باشد.

تاریخ ثبت نام: شنبه ۳۰ شهریور الی هفتم مهرماه ۹۸
زمان ثبت نام: همه روزه صبح از ساعت ۸ الی ۱۱

@ maktabnarjesbirjand       مکان: طالقانی ۱، مکتب نرجس علیهاالسالم 

موضوعات آموزشی عبارتند از:
)روخوانی، روان خوانی، تجوید، ترتیل، حفظ، مفاهیم، تفسیر، احکام، آموزش نماز، 

نهج البالغه ، معارف مهدویت ، صحیفه سجادیه(

شعبه دو مکتب نرجس علیهاالسالم برگزار می کند:

تاریخ ثبت نام: شنبه ۳۰شهریور الی هفتم مهرماه ۹۸
تاریخ ثبت نام: شنبه ۳۰ شهریور الی هفتم مهرماه ۹۸
زمان ثبت نام: همه روزه صبح از ساعت ۸ الی ۱۱

مکان ثبت نام: طالقانی ۱، مکتب نرجس علیهاالسالم
محل برگزاری دوره: مدرس ۱۳،پالک ۷۷، ساختمان شعبه ۲ مکتب نرجس علیهاالسالم

برگزاری دوره معارف اسالمی شامل: 
عقاید، نظام خانواده، تاریخ اسالم، احکام عمومی، مکارم اخالق، آموزش قرآن و تفسیر

آغاز ثبت نام ترم پاییز آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
*  کالس های تقویتی * کالس های کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی 
در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دوره اول و دوم دبیرستان، هنرستان و کاردانش

تلفن: 32232943 همراه: ۰9۱۵7۵7۱۸66
میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده
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پیام شما

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

سه شنبه * 2 مهر  1398 * شماره 4453

هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت در خراسان جنوبی برگزار می شود

غالمی-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، بهمن  برگزار خواهد شد. نبی زاده گفت: این آزمون در 4 گروه امتحانی شامل ترجمه و مفاهیم 
قرآن کریم، معارف اهل بیت )ع(، حفظ قرآن کریم و آموزش های الکترونیک در 15 رشته برگزار خواهد شد. زمان برگزاری آزمون رشته های الکترونیکی چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 دی و 
از فراخوان های ملی شهرداری خیلی خوشحال رشته های کتبی روز پنجشنبه 3 بهمن خواهد بود. عالقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به آدرس  quranedu.ir از مورخ  98/8/12 لغایت 98/9/12 جهت ثبت نام اقدام کنند.

شدیم امیدواریم این پروژه ها و طرح ها با جدیت 
دنبال و یک طرح زیبا و خوب برای این نقاط در 
نظر بگیرید و واقعا برای این میادین و باغ ملی و 
طرحهای گردشگری و پارک جنگلی و نقاط زرد 
و خشک شهر خوب کار کنید تا شهرمان از حالت 

افسرگی دربیاد. ممنونیم 
یک شهروند 
با سالم وعرض ادب از شما ممنونم که به پیام من 
توجه دارید بهتون افتخار می کنم ویکایک مردم 
اعتماد وسخن گوی  را محرم ومورد  آوا  بیرجند 
خود می دانند زمانیکه  نه گوش شنوایی  هست 
ونه اهمیتی لذا از شما غیوران می خواهم موضوع 
زمین های موسوم به موسوی معروف را از یاد نبرید 
سرنوشت 8۰۰ نفر نامعلوم وجوابگوی هیچ کدام ما 
نیستند، نه دادگاه ونه مسئوالن. فقط وقت کشی 

شد وهزینه های ما زیاد .
ارسالی به تلگرام آوا

 11۰ درآوردن  بست  بن  از  راه  تنها  آوا  سالم 
هکتاری شمال شهر وصل بلوار بقیه ا...)عج( به 
بلوار شعبانیه  امتداد  امام رضا )ع( وصل و  بلوار 
به کمر بندی غرب می باشد لطفا شهرداری و 
شورای شهر با کارشناسی جامع و دقیق این کار را 

مورد بررسی و به مرحله اجرا درآورد .
ارسالی به تلگرام آوا

ازبرخورد  اینکه  دلیل  به  من  سالم  باعرض 
جلوگیری  جاده  توی  جلویی  ماشین  با  ماشینم 
کنترل  شدم  گرفتن  سبقت  به  مجبور  کنم 
هزارتومان  دویست  خاطرهمین  به  نامحسوس 
شو  پرداخت  هزینه  چون  کرد.منم  جریمه  منو 
ندارم به راهنمایی ورانندگی سایت اداری رفتم 
تا اعتراض کنم وقتی موضوع روبهشون گفتم نه 
فقط کاری نکرد بلکه گفتن برو هر وقت داشتی 
بده عجله ای نیست دو برابرکه شد بده. توی این 
جامعه هیچکس هوای آدمای کارگر روکه درماه 
ده روز سرکارن و توی اجاره خونه شون موندن 
رو ندارن. حاالمن باید قرض کنم تا قبض جریمه 

روپرداخت کنم  .شما بگید این انصافه؟
915...14۰
سالم 9 سال است محله جومیان خوسف گازکشی 
شده مسئوالن خوسف ما را محروم ازاین نعمت 
کرده اند خدا خیرتان دهد فکری به حال ما کنید.  
915...84۰

مسئوالن محترم شما را به خدا این زمین های 
اطراف شهر بیرجند را به ما بی خانمان ها بدید 
هنوز  شد  تموم  عمرمون  بابا  بشیم  دار  تاخونه 
مستاجریم آخه این زمینا که حق همین مردمه. 
شهر  های  زمین  نداشتین  خونه  وقتی  شماها 
دارشدین حاالکه  دادن خونه  بهتون  رو  بیرجند 

نوبت ماشده زمیناتموم شد؟
915...14۰

آغاز سال تحصیلی  با  بود  امید  آوای عزیزسالم 
مسئوالن و متولیان امر  خیابان های بی روح شهر را 
با خط کشی برای دانش آموزان و... صفا می دادند.
915...483
اردیبهشت ماه تصمیم  از  امسال  بنده  با سالم  
پایان کار وسند منزلم که در حسین  به گرفتن 
آباد سادات می باشد گرفتم  و در مسیر کار بنیاد 
مسکن و دهیاری بسیار وقت کشی کردند و با بی 
اعتنایی با ارباب رجوع برخورد کردند اکنون پرونده 
من در استانداری برای ماده 99می باشد که قریب 
 به دو ماه است مسئوالن مربوطه پاسخگو نیستند و 
می گویند قاضی نداریم  او قاضی است هر کار بخواهد 
انجام می دهد یا می آید یا نمی آید  لطفا جوابگو باشید.
938...۰56
مجاور  های  زمین  در   54 ازسال  ما   باسالم 
فنی حرفه ای معصومیه زمین خریداری کرده ایم 
که به نیمی ازاین زمین ها مجوز ساخت درهمان 
همین  از  دیگر  نیمی  به  ولی  شده  داده  زمان 
مجموعه اجازه ساخت نمی دهند فقط مونده که 
رضایت سازمان ملل را هم بگیریم. لطفا وضع ما را 
دراین شرایط که اجاره خانه ها سربه فلک می زند 
مشخص فرمایید که االن هرچی حقوق می گیریم 

صرف اجاره خانه می گردد.
915...214
باسالم جناب آقای شهردار به علت نداشتن سرعت 
گیر در بلوار میالد در میدان الهیه روبروی خانه های 
شهرداری ایستگاه واحد متاسفانه درحین عبور فرزند 
5 ساله ام از عرض خیابان بر روی خط عابر پیاده 
راننده پژویی که از باالی بلوار به سمت میدان الهیه 
با سرعت باالی 12۰کیلومتر در حرکت بوده بدون 
توجه به جلو و بدون ترمز با فرزندم برخورد کرده 
 و در صحنه فرزندم با جراحات بسیار شدید فوت 
 و راننده متواری است لذا برای نصب سرعت گیر 
ا اقدام نمایید چون این پل روی کانال محل عبور 
تعداد زیادی از بچه ها به سمت مدرسه جوادیه 
از  راه قبل  باید سرعت گیر درسر چهار  است و 
پل ایستگاه نصب شود چون از سمت باالی بلوار 

خیابان دارای شیب بسیار شدید است.
915...194

پایین  کمی  را  سانسور  فتیله  که  آوا  روزنامه  از 
دیدگاه  در  را  پیام  این  لطفا  ممنونم.  کشیده 
خوانندگان چاپ کنید : در دوره یکی از ... قبلی 
استان  بدنه  از  هایی  بخش  در  فساد  متاسفانه 
 رسوخ کرده بود و عدم نظارت ) شاید هدفمند ( 
هم کمک کرد تا در بخش هایی نهادینه شود .  من 
حرفم را سربسته می گویم تا آنهایی که باید بفهمند 
از طریق آوا بفهمند و به آوا هم می گویم بسیاری 
از چالش هایی که طی چند روز گذشته در روزنامه 
خودتان به آن پرداختید بقایای  همین دوره و افراد 
به جا مانده از این رویکرد است . برخی متولیان  
دفعه قبل که فساد گسترده شده بود دلیل عدم 
برخورد با آن را در جمع های خصوصی انداختن 
تف سر باال می دانستند که اگر برخوردی شود شاید 
بسیاری از نقاط دیگر هم صدمه ببیند اما حاال سوال 
اینجاست باقیمانده این نسل هنوز در بسیاری از 
نقاط مسئولیت دارند آیا جابه جا کردن این افراد و 
جلوگیری از خسارت بیشتر هم مشکلی دارد ؟ آوا 
لطفا پیگیری کن تا مسئوالن فراموش نکنند هنوز 
در برخی شرکت ها ) به اصطالح خصوصی ( که در 
بخش هایی بودجه ها کالن دولتی را برای خدمات 
عمومی جذب کرده اند دارند بر پاشنه همان سیاست 
ها می چرخند و متاسفانه حمایت هم می شوند 
 مردم انتظار دارند برخورد قاطع صورت گیرد . مردم 
انتظار دارند دستگاه قضا و دادستان هم به عنوان 
مدعی العموم ورود پیدا کند . بیاییم بپذیریم سکوت 
در خصوص این مسائل هم اکنون شاید خیانت باشد. 
 ارسالی به تلگرام آوا
 سالم چند وقت پیش تو روزنامه تون تیتر زده بودین 
 که مدیر کل آموزش و پرورش از درد بی کالسی
در استان گفته بودند اما خواستم نکته ای رو خدمت 
 شما عرض کنم لطفا هر حرفی که زده می شه
مقایسه  برید  نکنین  استناد  و  نکنین  منتشر  رو 
کنین مدیران قبلی چه کردند و در دوره فعلی دارد 
چه اتفاقی می افتد بعد ببینید این فریادها فرار 
 رو به جلو است یا دلسوزی برای دانش آموزان .
ترین نزدیک  همیشه  پرورش  و   آموزش 
دلیل  به  اکنون  اما  داشته  با جامعه  را  ارتباطات 
 برخی عملکرد های سیاسی متاسفانه در گوشه ای
 قرار گرفته و نه تنها کسی به سراغش نمی رود 
که چه بسا نارضایتی ها از درون هم دارد بیرون 
می زند کاش آوا کمی هم جسارت داشت و این 
مطالب را می نوشت و به آن می پرداخت.  به نظر 
شما در دوره ای که مدیریت پای تصمیم خودش 
هم نمی تواند بایستد انتظار تحول در این حوزه را 
دارید؟ دانش آموزان محروم این استان چه گناهی 

دارند که باید جور بقیه را بکشند ؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ضمن تشکر از خبر نمایشگاه بدون مجوزی 
که چاپ کرده و درد دل مردم و کسبه را به گوش 
مسئوالن رساندید پیشنهاد می کنم مدال افتخار 
و اقتدار را به مدیران خراسان جنوبی بدهند که 
نتوانستند جلوی برگزاری یک نمایشگاه بر خالف  
به  بگیرند  را  مجوز  بدون  و  خودشان  مصوبات 
نظرم در همین نمایشگاه باید از ایشان تقدیر و 
تجلیل شود اقتدار واقعی دستگاه حاکمیتی را هم 
دیدیم و متوجه شدیم از همه بدبخت تر ما کسبه 
هستیم که کوچکترین مغایرت با نظر بزرگواران 
برای ما حکم پلمپ دارد اما معلوم نیست دوستانی 
که متاسفانه بومی استان هم نیستند و برای منافع 
خودشان هر کاری می کنند چه ارتباط ویژه ای با 

دستگاه های دولتی دارند که می توانند ... 
ارسالی به تلگرام آوا
تیتر امروزتان در خصوص ورود دستگاه قضا به 
آسیب های اجتماعی واقعا امیدوار کنند بود ضمن 
تشکر از آوا خواستم بگویم حضور آقای رئیسی  
دل بسیاری از مظلومین را روشن کرد و انتصاب  
رئیس کل جدید هم امیدوارم همراه با همین امید 
باشد خواستم از همین جا به آقای حمیدی مدیر 
همانطور  انشاا...  بگویم  دادگستری  جدید  کل 
که ایت ا... رئیسی عزیز ابراهیم گونه عمل می 
اینگونه  تان  رویه  کنون  تا  که  هم  شما  کنند 
بوده همینطور ادامه بدهید. وقتی خواندم که به 
صراحت به مشکالت اشاره کرده اید و گفته اید 
از این به بعد خودتان به همه موارد ورود می کنید 
بسیار خوشحال شدم و این نکته بسیار مهم است 
که شما بجای کتمان مشکالت آن ها را پذیرفته 
اید و قول پیگیری می دهید و از همه مهمتر این 
که مردم را هم محرم قرار داده و شفاف سخن 
می گوید. مردم به شما امید بسته اند و این استان 
چالش های زیادی دارد که ورود شما می توانند 

حالل آن باشد و گره های کوری را باز کند.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آغاز دوره جنگل های ترش در استان
محمودآبادی- کاشت جنگل های دست 
 82 از  بیش  به  استان  در  سماق  کاشت 
هکتار رسیده است و با توجه به طرح های 
ها  جنگل  این  سطح  افزایش  مطالعاتی 

همچنان ادامه دارد.
از بیرجند که به سمت سرایان حرکت می 
کنید در مسیر جاده ی مصعبی دشتی از 
درختان پر شاخه اما بی برگ که انگار دود 
سیاهی آن را پوشانده و تالش داشته است 
نشان دهد هیچ گاه در این دشت درختی 
نبوده است توجه تان را جلب می کند،دو 
جنازه  کند  می  کار  چشم  تا  جاده  طرف 
های ایستاده ی درختان بادام را می بینید 
و حتی در برخی قسمت ها صدای ناله ای 
در سکوت وهم انگیز این باغ ها گوش می 
رسد، شاید این ناله ی کشاورزی باشد در 
یادآوری ایامی که این بادام ها هزاران دانه 
داشت و معیشت کشاورز را تامین می کرد، 
شاید هم آه حسرت درختان باشد در گیر و دار 
بحث با ناخن خشکی آسمان. هر چه است 
پوشش سبز منطقه را چنان خاکستری کرده 
است که دل هر رهگذر را به درد می آورد.

افزایش سرانه جنگلی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی مدتی است با هدف گسترش فضای 
سبز مرتعی و البته توسعه ی جنگل های 
استان اقدام به توسعه ی کاشت درختچه 
های سماق کرده است. شرایط آب و هوایی 
در منطقه ی بیدسکان فردوس و منطقه ی 
نوده در شهرستان سرایان باعث شده این 
محصول  رو  خود  صورت  به  ها  درختچه 
دهد ، درختچه هایی که به شدت در برابر 
شرایط سخت آب و هوایی استان مقاوم بوده 
و می تواند نقطه ی امیدی برای مردم منطقه 
برای درآمد زایی باشد.همراه با مدیرکل منابع 
طبیعی و رئیس اداره جنگل ها و مراتع این 
سازمان برای بازدید از این جنگل ها و طرحی 
که منابع طبیعی در حال اجرا داردبه دو منطقه 
ی ذکر شده می رویم. مقصد اول ما پارک 
جنگلی خلیج فارس شهرستان سرایان است .

پروژه کشت و توسعه سماق
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی در تور رسانه ای و بازدید خبرنگاران 
سماق  رویشگاه  توسعه  و  از طرح کشت 
اینکه 63۰  بیان  با  سرایان  در شهرستان 
هکتار از مساحت خراسان جنوبی را جنگل 
تشکیل می دهد، گفت: در راستای فعالیت 
های مشارکتی و احیای این عرصه ها پروژه 
کشت و توسعه رویشگاه سماق در شهرستان 

سرایان در دستور کار قرار گرفته است.
های  برنامه  از  افزود:  نصرآبادی  علیرضا 
اجرایی سازمان جنگل ها و مراتع کشور  
موضوع احیا، حفظ و نگهداری عرصه های 
از مساحت  جنگلی است که 63۰ هکتار 

خراسان جنوبی را جنگل تشکیل می دهد.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه اغلب گونه های 
جنگلی استان شامل بنه، بادامشک و در برخی 
در شهرستان  گفت:  است،  مناطق سماق 
سرایان و فردوس ذخیرگاه های طبیعی از 

گونه سماق وجود دارد. نصرآبادی بیان کرد: 
در راستای فعالیت های مشارکتی و احیای 
این عرصه ها در شهرستان سرایان پروژه 
کشت و توسعه رویشگاه سماق در دستور کار 
قرار گرفته است که ضمن درآمدزایی برای 
مردم، ارزش زیست محیطی و حفظ و توسعه 
پوشش جنگلی استان را به دنبال دارد. به گفته 
وی هرساله در اواخر تابستان و اوایل پاییز 
میوه های سماق بر درختان جنگلی می رسند 
بهتر است بدانید گیاه دارویی سماق پاک کننده 
معده بوده و در استحکام و تقویت لثه، رفع 
اسهال، میکروب زدایی، درمان روماتیسم و 
است.مدیرکل  مفید  دیابت  بیماران  درمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
درباره پارک های جنگلی  استان گفت:  11 
نهالستان و پارک جنگلی در استان وجود دارد 
که گونه های گوناگون گیاهی مثمر و غیر 

مثمر در آن کشت می شود.

برنامه ریزی برای کشت
 ۵۸۰ هکتار سماق در استان

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع 
طبیعی خراسان جنوبی نیز در بازدید تور 
و  نوده  ی  منطقه  رویشگاه  از  ای  رسانه 
بیدسکان با اشاره به اینکه 58۰ هکتار جنگل 
خراسان  در  سماق  گونه  کشت  و  کاری 
جنوبی پیش بینی شده است، گفت: ساالنه 
2 تن و ۷5۰ کیلوگرم سماق از رویشگاه 
های طبیعی خراسان جنوبی برداشت می 
شود. عباسعلی محمودی افزود: وضع کشور 
به لحاظ سرانه جنگل مناسب نیست  و 
براساس استانداردها باید 1۰ درصد سطح  
کشور جنگل باشد اما اکنون  در مجموع 

۷ درصد از سطح کشور جنگل است و در 
خراسان جنوبی این رقم فقط 4 درصد است.
وی با اشاره به اینکه به هر حال کشور ما 
در مقایسه با سایر کشورها از استانداردهای 
پایین تری درزمینه جنگل ها برخورداراست.

با  باید در خراسان جنوبی  اضافه کرد: ما 
توجه به خشکسالی ها تالش بیشتری برای 
حفظ و نگهداری فضای مرتعی و جنگلی 
انجام دهیم. محمودی با بیان اینکه بیش 
از 62۷ هزار هکتار از عرصه های استان 
جنگل است، گفت: جنگل های این استان 
اغلب از گونه های با ارزش بنه، بادامشک 
و در بعضی از مناطق انجیر، زرشک کوهی، 
سنو و سماق است. وی با تاکید بر اینکه 
افزایش کمی و کیفی جنگل های استان 
خراسان جنوبی در دستور کار است، ادامه 
داد: طرح کشت و توسعه گونه سماق اجرا 
شده است چرا که به لحاظ اقتصادی از گونه 
های مهمی است که می توان با مشارکت 
مردم به اقتصاد جوامع محلی کمک کنیم. 
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره 
خراسان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 
جنوبی با اشاره به رویش سماق در منطقه 
نوده و بیدسکان، اعالم کرد: طرح مطالعاتی 
منطقه بیدسکان حدود 3 هزار و ۷۰۰ هکتار 
و طرح مطالعاتی روستای نوده حدود یک 
هزار و 6۰۰ هکتار است.محمودی بیان کرد: 
در منطقه بیدسکان 3۰۰ هکتار  و در منطقه 
نوده 28۰ هکتار جنگل کاری و کشت گونه 
سماق پیش بینی شده است که اکنون در 
نوده حدود 6۰  بیدسکان 22 هکتار و در 
هکتار عملیات اجرایی کاشت سماق انجام 
شده است. به گفته وی در منطقه روستای 
 22 حدود  فردوس  شهرستان  بیدسکان 
هکتار و در منطقه روستای نوده شهرستان 
سرایان نیز حدود 4 هکتار رویشگاه طبیعی 
سماق وجود دارد. محمودی افزود: سماق 
کوهستانی  است  ای  درختچه  معمولی 

نواحی  بومی  که  خوشه ای  های  میوه   با 
شرقی  آسیای  و  ایتالیا  جنوب  مدیترانه، 

بخصوص ایران است.
 وی با تاکید بر اینکه روش های تکثیر 
درختچه سماق به صورت پاجوش، بذر و 

بهترین  ریزوم است، گفت:  و  قلمه ساقه 
البته این دو منطقه  روش در استان ما و 
پاجوش است که در پاییز یا آخر زمستان 
پاجوش را با ریشه از گیاه مادر جدا کرده و 
در محیط جدید کشت می کنند. وی یادآور 
شد: درختچه های سماق بعد از مدتی در 

سطحی که کاشت شده اند در زمین ریشه 
هایش گسترده شد و به صورت خود رو با هر 
بارندگی می تواند رشد کند.محمودی درباره 

شرایط و نیاز ویژه  این گیاه به آب گفت: 
این گیاه نیاز آبی کمی دارد اما با این حال 
با اجرای همزمان طرح های هاللی آب گیر 
توانسته ایم از باران های اندک نیز در آبیاری 

درختچه های کوچک کمک بگیریم.

 تولید ۵۰ هزار اصله نهال
 در نهالستان پارک جنگلی سرایان
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
شهرستان سرایان در بازدید از نهالستان پارک 
جنگلی خلیج فارس در شهرستان سرایان، به 
خبرنگاران گفت: این پارک جنگلی با وسعت 
3۰ هکتار در سه کیلومتری شهر سرایان قرار 
دارد. صادقی با اشاره به خزانه تولید نهال 
مثمر در ضلع جنوبی پارک جنگلی خلیج 
فارس، افزود: تاکنون حدود 2۰ هزار نهال 
گلدانی و 3۰ هزار اصله نهال ریشه ای در 
این نهالستان تولید شده است.  وی با بیان 
اینکه سال گذشته خزانه تولید نهال مثمر 
پارک جنگلی در سرایان به صورت آزمایشی 
گونه  امسال  داد:  ادامه  است،  احداث شده 
های متنوع سنجد، توت، بید، انار و انجیر 
و  است  شده  کشت  آزمایشی  صورت  به 
سال آینده سطح زیر کشت این نهالستان را 
افزایش خواهیم داد. صادقی اضافه کرد: از 
محل اعتبارات صرفه جویی سایر پروژه ها 
تاکنون 1۰۰ میلیون ریال در این نهالستان 
هزینه شده است و برای توسعه آن نیاز به 
اعتبار خاص است.با توجه به تالش های 
منابع طبیعی برای حفظ و توسعه ی سرانه 

ی جنگلی استان امید است سرنوشت این 
درختچه ها سماق به سرنوشتی مانند جنگل 
نشود. دچار  خوسف  شهرستان  در  نخاب 
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رویشگاه های سماق در خراسان جنوبی افزایش می یابد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۹ - ۱۳۹۸/۶/۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن سیروسی فرزند عباس به شماره  شناسنامه 
۳۴۹ و شماره ملی ۰۶۵۱۲۸۲۰۰۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۱۳۹/۱۷ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۷/۲   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۱۷ 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲۴1۵۰۸1 - ۰۹1۵۵۶1۷۸۴۶

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



موفقیت و انرژی

شادکامی

تغییر در ساعات خواب و بیداری

موضوع خواب و بیداری ممکن است آنقدر بدیهی 
باشد که کامال نادیده گرفته شود اما واقعیت این 
است که شاید پراهمیت ترین راهکار برای داشتن 
یک روز فوق العاده معرفی شود. انتخاب بهترین 
زمان برای خوابیدن و بیدار شدن از نظر روحی و 
جسمی تاثیر عمیقی بر شما خواهد داشت. زمانی 
بخوابید  که همیشه حدود یک ساعت خاص 
و یک ساعت خاص هم بیدار شوید بدن شما 
کارش را بهتر انجام می دهد. در واقع شما با این 
کار قسمت های مختلف بدن تان را تربیت می کنید 
تا هرکدام به موقع و صحیح کارشان را در ساعتی 
معین انجام داده و این گونه سالمت تان را تضمین 
کند. براساس تحقیقات و بررسی نحوه زندگی افراد 
موفق، بهترین زمان برای خوابیدن ساعت ۱۰ الی 
۱۱ شب و بهترین زمان برای بیداری ۵ الی ۵:۳۰ 

صبح معرفی شده است.

جنبه های گوناگون  شادکامی

دو جنبه مي توان براي شادکامي در نظر گرفت. 
یکی جنبه ای که عینی و بیرونی است و جنبه 

دیگر جنبه درونی که ذهنی است. 
سطح پایه شادی: جزو عوامل وضعي، ژنتیکي و 
ارثي محسوب مي شود و غیرقابل تغییر است. 
همه ما با سطح مشخصي از شادي متولد شده 
ایم و نمي توانیم آن را تغییر دهیم. پس افرادي 

هستند که ژن هاي شادتري دارند و بالعکس.
 عوامل محیطی: شامل وضعیت تحصیلي، تأهل، 
جنسیت، مسکن و فرهنگ  است. این عوامل 
قابل تغییر هستند اما معمواًل ایجاد تغییر در آنها 

دشوار، زمان بر و هزینه بر است.
موجب  که  است  کارهایی  از  یکی  قدردانی 
شادکامی در فرد می شود. استفاده از قدردانی 
به منظور رسیدن به شادکامی ماندگار به چیزی 
بیشتر از تشکر زبانی نیاز دارد. برای بهره وری از 
منافع قدردانی باید توجه خود را بر روی چیزهای 
مثبت زندگی متمرکز کنید و به راستی از آنها 
لذت ببرید زمانی که این فعالیت ها به طور کامل 
و مداوم انجام می پذیرند )منظور این است که 
فعالیت در زمان مقرر، متنوع و متناسب با فعالیت 
فرد باشد(، باعث تغییر در نحوه اندیشیدن و عمل 

کردن انسان ها در زندگی روزانه شان می شود.
شاید شگفت آور به نظر برسد، اما پیشنهاد ما 
نیازمند  این است که حفظ شادکامی ماندگار، 
تجدیدنظری همه جانبه در شرایط زندگی نیست، 
پرزحمت  و  همیشگی  بازسازی  نیازمند  بلکه 

رفتارها و اندیشه های روزانه است.

در شب از خوردن نوشیدنی
 گازدار خودداری کنید

نوشیدنی های گازدار عامل ایجاد نفخ هستند، ، 
تمام نوشیدنی های حاوی کافئین، نعناع، مرکبات 
و غیره باید برای جلوگیری از سوزش سر دل 

هنگام شب، کنار گذاشته شوند. در عوض برای 
به تعویق انداختن بازگشت اسید معده، یک لیوان 
بزرگ آب بنوشید. پرهیز از سیگار نیز مهم است 
چون ممکن است سیگار کشیدن باعث ترشح 
بیشتر اسید معده و شل شدن و باز ماندن اسفنگتر 

تحتانی مری می شود.

درست 
مسواک بزنید

روش های مختلفی برای مسواک زدن صحیح 
پیشنهاد شده است. 

روش ساده حرکت مسواک در سطوح جانبی از 

ناحیه لثه به سمت سطح جونده و در سطح جونده 
در راستای شیار دندان ها، شاید عملی ترین روش 
معموال  مسواک  رشته های  باشد.  عموم  برای 
سطوح بین دندانی را تمیز نمی کند و استفاده از 
نخ دندان برای تمیز کردن این نواحی مفید است.

سعی کنید از صابون
 استفاده نکنید

برای  صابون  یا  و  به  تنهایی  آب  از  ما  اغلب 
پاک سازی صورت استفاده می کنیم. شستشوی 
صورت تنها با آب کافی نیست و مواد و آلودگی های 

روی صورت را از بین نمی برد. صابون نیز به جای 
پاک سازی عمیق صورت که پوست ما به آن نیاز 
 دارد فقط آن را خشک کرده، باعث باال رفتن 
سطح pH شده و تمام مواد آرایشی و میکروب های 
صورت را پاک نمی کند. بیشتر از  ژل شستشوی 

صورت استفاده کنید.

خوردن صبحانه از 
خصوصیات افراد سالم است

از خصوصیات سالم ترین افراد پرهیز از حذف 
صبحانه برای جلوگیری از پرخوری در طول روز 

است.
 

به عالوه بزرگساالنی که وعده صبحانه را به 
طور کامل مصرف می کنند، بهبود عملکرد مغز 
و جلوگیری از افت قند خون را تجربه خواهند 
کرد. عالوه بر این، صبحانه باعث افزایش توانایی 
حل مساله، تمرکز بیشتر و داشتن تفکر خالق 

می شود. 

کدام گروه خونی بیشتر در
 معرض نیش حشره هستند؟

 A خونی  گروه  دارای  افراد  به  کارشناسان 
و  جنگل  در  زدن  قدم  از  می کنند  توصیه 
و  لباس   پوشیدن  بدون  سرسبز  مکان های 

استفاده از اسپری دفع کننده حشره ها خودداری 
کنند، زیرا به احتمال زیاد دچار حشره گزیدگی 

می شوند. 
در صورت مشاهده کنه بر روی بدن در اولین 
فرصت به پزشک مراجعه کنید تا با استفاده از 

ابزار، کنه را از پوست شما جدا کند.

برای داشتن قلبی سـالـم این راهکارها پیشنهاد می  شود :  از پله های ساختمان، آهسته و مرتب باال بروید و 
در هر پله کمی مکث کنید. موقع هضم غذا کار نکنید، راه نروید و بازی نکنید. با دست چپ، بار سنگین حمل 
نکنید. از بلند کردن اشیای سنگین به باالی سر خود اجتناب کنید.  طوری بخوابید که پاهای شما قدری  باالتر 
از سطحی که سر قرار دارد، قرار بگیرد. هوای اتاق خواب را موقع شب قبل از خوابیدن تازه کنید. روی پهلوی 
راست بخوابید.  از ماندن در حمام خیلی داغ و طوالنی مدت خودداری کنید. از اتوبوس، قطار، پله، ماشین و 
صندلی نپرید.یک مرتبه و ناگهانی روی صندلی خیلی کوتاه ننشینید؛ مگر خیلی آهسته و با احتیاط. احتیاجات 
قلبی : سکوت و آرامش، زندگی که در آن حرکات ناگهانی و اضطراب وجود نداشته باشد، استراحت کامل، 

هوای آزاد وتمیز، غذای سبک، خنده و تفریح.

 ذخیره شدن کلسیم در استخوان قبل از تولد آغاز مي شود و تا سن ۳۰ سالگي ادامه دارد؛ به طوري که توده 
استخوان هر فرد معموالً در ۳۰ تا ۳۵ سالگي به بیشترین میزان خود مي رسد و پس از این سن کاهش توده 
استخواني به صورت یک روند طبیعي آغاز مي شود و معموالً ۳۰ درصد خانم هایي که به سن ۷۵ سالگي مي 
رسند دچار شکستگي ناشي از پوکي استخوان مي شوند.به کمک آزمون سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتري 
مي توان سفتي و سختي و درجه محکم بودن استخوان هاي بدن را تعیین کرد. براي انجام آن راه هاي متفاوتي 
وجود دارد ولي رایج ترین روش آن استفاده از روش DEXA است که از اشعه ایکس براي سنجش تراکم 
استخوان استفاده مي کند. براي همه خانم ها از سن ۶۰ سال و براي آقایان از سن ۷۰ سالگي برای  تشخیص 

زود هنگام و درمان به موقع پوکي استخوان و جلوگیري از پیشرفت آن توصیه مي شود.

آزمون سنجش تراکم استخوانچگونه قلب سالمی داشته باشیم

هر آنچه هستیم، همان است که اندیشیده ایم. ذهن همه 
چیز است. هرآنچه را باور کنیم، همان مي شویم.

دارد!  مفید است و قدرت غیرقابل تصوري  واقعا   تلقین 
به هیچ وجه خرافات نیست؛ زیرا دانشمندان بزرگي همچون 
در  فروید  مثل  بزرگي  روانشناسان  یا  نیوتن   انیشتین، 
نوشته هایشان به قدرت باور و تلقین اشاره کرده اند و البته 
تمامي پیامبران با شیوه تدریس خودشان یکي از اصولي که 

به انسان ها آموختند این بود: »باور کنید تا ببینید...«
» هر آنچه هستیم، همان است که اندیشیده ایم. ذهن همه 

چیز است. هرآنچه را باور کنیم، همان میشویم.«

 برای تلقین کردن، ابتدا فقط یک جمله را برای خود تکرار 
می کنیم. البته تکرار یک جمله به تنهایی و فقط برای یک 
بار، نتیجه ای نمی دهد. قدرت تلقین زمانی آشکار می شود که 
بارها و بارها آن جمله را با خود تکرار کنید. برای درک بهتر 
این مسئله یک مثال می زنیم. فرض کنید فردا امتحان دارید. 
با خود می گویید: »حتما امتحان فردا را خراب می کنم. هیچ 
چیز یادم نیست«. اتفاقی که برای شما می افتد این است که 
تا لحظه امتحان، این جمله را بارها و بارها در درون خود تکرار 
می کنید. با این کار احساس بد و استرس را به خود منتقل 
می کنید. حاال حتی اگر یکی از دوستان شما قبل از امتحان 

بگوید: »حتما در امتحان موفق می شویم«، احساس منفی 
در شما شدیدتر می شود. نحوه عملکرد تلقین چگونه است 

که این اتفاق می افتد؟
شاید عجیب به نظر بیاید اما اکثر افراد موفق از هوش 
معمولی برخوردار هستند. یکی از عواملی که باعث موفقیت 
آنها می شود، این است که آنها همواره خود را در معرض 
جمالت مثبت و امیدوارکننده قرار می دهند. ضمیر ناخود 
آگاه انسان در مقابل جمالتی که به دفعات تکرار می شوند 
نمی تواند مقاومت زیادی کند و باالخره آن را قبول خواهد 

کرد. ضمیر نا خودآگاه شما قدرت تشخیص ندارد .

قدرت باورنکردني تلقین

آیه روز

و در آفرینش خودتان و آنچه از ]انواع[ جنبنده ]ها[ پراکنده می  گرداند برای مردمی که یقین دارند 
نشانه  هایی است. )سوره جاثیه - آیه ۴(

سخن روز

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط 
یک بار دیگر هم تالش کنید.)توماس ادیسون(
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اقرار   - کردن  فکر   -۱ افقي: 
 - کردن  آماده   -2 کردن 
رسم   -۳ فراموشکار   - قانونگذار 
بیهوده - پیشه  کننده - سخنان 
قدر   - آذري   زمین  شغل ۴-  و 
و  جلو   - رایحه   - مرتبه   و 
کلید   - نامها   - قارچ  مقابل ۵- 
۶- آموختني- محصل - تهمت 
خورده-  ضروري ۷- نوعی انرژی 
برای پیشگیری از بیماری  تزریق  
می شود - واحد قدیمي - اندازه 
گیري وزن 8- روش و اسلوب - 
جانور پستاندار دریایي  -  قسمتي 
نفتي - کمربند  از قطار 9- ماده 
دار  دسته  سفالي  ظرف   - زمین 
۱۰-  غذایي از تخم مرغ - بهره 
و نصیب - آماس ۱۱-  تخم مرغ 
خارجي - هر سنگ گرانبها - یکي 
از بیماریهاي چشم ۱2-  از کارکنان 
کشتی - قصد و اراده - سرپیچي 
پول  کردن - ضمیر جمع ۱۳-  
کره جنوبي - از سبکهاي نقاشي 
  -۱۴ امامی  دوازده  مذهب    - 
 - هنر  و  مظهراندیشه  النوع  رب 
زبان مردم کشور ترکیه - نام سابق 
فریدن ۱۵-  از آثار معروف صادق 

چوبک - خجل و شرمنده

سرباز  دسته  یک   -۱ عمودي: 
آلماني  گوته  از  اثري   - روسي 
2- فقیر و بی چیز - روایت کننده-  
در  که  پروتئین  چند  از  مخلوطي 
یافت  می شود ۳- وسیله  گندم 
درو - از شهرهاي گیالن - شاخه 
قزاقهاي  رهبر   -۴ انگور  درخت 
گل   - سیبري  فاتح  و  روسي 
بتونه  - پیشوندي معادل میلیون 
- سنگ آسیاب ۵- تردید داشتن 
- تیرانداز - خانه محقر و کوچک 
۶- دستمزد  -گروه - خطي در 
آسان   - خوابیده  رو  به  دایره ۷- 

شدن - پیشوا و امام 8- روبند - 
باالتر -ادغام -چند منبع صوتي یا 
تصویري روي یک نوار 9- سخن 
درگوشي  -تیزهوشي  - طعنه زن 
پیاز ۱۰- بي درنگ - از گل هاي 
زیبا  - مسلک و آرمان ۱۱-  حکم 
و دستور - دوست خاموش - ساز 
ضربي ۱2-  بدن و جسم - حرف 
درد -  کجاست؟ -  خار و خس 
۱۳-  سواره - کرومو زم غیرجنسي 
دارد  وجود  سلول  هسته  در  که 
بیستم  قرن  دانمارکي  نقاش   -
۱۴-  دربند بودن - آسمان و فلک  
-از اصول دین ۱۵-  از توابع تهران 

- کار پزشک
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1234567891۰1112131415
عامتجاخینیمزرس1
یمخزیهارماربا2
ددمنادناخمداخ3
قارتاهمابوبت4
ردشنادرکارکگ5
بایوسابیفانی6
اوساوتساقلبا7
نیتمهرانقدیرج8
داومکییالنسر9
اونامیشراوهی1۰
سهارمهگنهاال11
تریسکخاونشیو12
بناجنادریتدزی13
رگدادهنیسسنوک14
ایردهانگرادیپس15

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

09158254172

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

نیازمند است.    09154944080

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل کادر 
خود به 2 کارگر ساده آقا نیازمند است.
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 12ظهر

09037080144
آدرس: میدان سوم مدرس
 باهنر غربی، نبش چهارراه

یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود نیاز 
به تعدادی نیرو )با روابط عمومی باال( دارد.

مدیر فروش - بازاریاب 
 مدیر تبلیغات اینترنتی

حقوق ثابت + پاداش + محیط کار مطمئن
32357311 - 09155628902

تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس 
پارک نیازمندیم. )درآمد تضمینی باال - 
کمیسیون پایین(      09365613536

به یک بازاریاب برای فروش در شیفت صبح 
با حقوق ثابت و پورسانت باال نیازمندیم.

09151603978

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

۰915   866   8۰۰2 

 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  ۰915

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

به یک همکار خانم جهت کار در دفتر 
مصالح ساختمانی  نیازمندیم. 

32221315 - 09152659433

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

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

30 عدد صندلی دانشجویی و تعدادی 
لوازم اداری به فروش می رسد. 

09157262004

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

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

یک شرکت پخش مواد غذایی افراد ذیل را استخدام می نماید: 
1- بازاریاب با حقوق قانون کار به همراه پورسانت و بیمه

2- راننده به همراه ماشین 3 نفر )نیسان یا ایسوزو(
3- توزیع کننده 5 نفر )با سابقه(

4- انباردار و کمک انباردار )با سابقه(
09158156090
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

دوره روزنامه نگاری مقدماتی  در خراسان جنوبی برگزار می شود

دادرس مقدم-معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری دوره روزنامه نگاری مقدماتی با حضور اساتید کشوری خبر داد و گفت: این دوره از 10 مهر لغایت 12 آبان در 15 
جلسه برگزار می شود. رمضانی اضافه کرد : متقاضیان حداکثر تا 4 مهر برای ثبت نام مهلت دارند تا با در دست داشتن مدارک از جمله کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و یک قطعه عکس به اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی واقع در خیابان شهید محالتی مراجعه کنند. این دوره برای اعضای خانه مطبوعات رایگان بوده و هزینه قابل پرداخت برای سایر متقاضیان 100 هزار تومان می باشد.

*نمایشگاه گام های استوار، هم زمان با هفته 
قالیباف  محمدباقر  حضور  با  مقدس،  دفاع 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از 

پیشکسوتان دوران دفاع مقدس افتتاح شد.
*رئیس سازمان صمت از آغاز توزیع دفاتر دانش 

آموزی با نرخ دولتی در استان خبر داد.
*معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس گفت: 21۸ هزار و 214 
سند از رزمندگان و شهدای استان جمع آوری شد.
*فرمانده انتظامی نهبندان از کشف 11 هزار 
لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  *معاون 
کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 
۳0 درصد جمعیت دام شتر استان به منظور 

جلوگیری از قاچاق پالک گذاری شده است.
*12۳ هزار پاکت ویژه جمع آوری کمک به 
دانش آموزان نیازمند در مدارس استان توزیع شد.

بیمه خبرنگاران برای
 سفرهای خبری 

تسنیم-مدیرعامل خانه مطبوعات استان از بیمه 
خبرنگاران در سفرهای کاری خبر داد. ساالری  
با اشاره به سختی کار خبرنگاران اظهار کرد: 
خبرنگاری به عنوان دومین شغل سخت با 
دشواری های زیادی مواجه بوده و نیازمند توجه 
ویژه ای است. وی با اشاره به سفرهای کاری 
خبرنگاران به مناطق حاشیه شهر و شهرستان ها 
بیان کرد: با پیگیری های انجام شده آمادگی 
داریم این گونه از ماموریت ها را تحت پوشش 
بیمه ای سفر قرار دهیم. ساالری تصریح کرد: 
در این راستا خبرنگاران برای استفاده از این بیمه 
باید 24 ساعت قبل از سفر کاری به خارج از 
خانه  اختیار  در  را  نظر  مورد  اطالعات  شهر 

مطبوعات قرار دهند.

۳ هزار نفر دوره های آموزشی 
کمک های اولیه هالل احمر 

را فرا گرفتند

مهر- معاون جمعیت هالل احمر گفت: در 
آموزش  دوره   155 امسال  اول  ماهه  شش 
کمک های اولیه برای سه هزار و 45۶ شرکت 
کننده برگزار شده است. حسینی با اشاره به دوره 
مهارت های داوطلبی بیان کرد: این دوره 40 
ساعته و نیمه حضوری بوده که در بین  اعضای 
جوانان و داوطلبان برگزار می شود. وی بیان 
به  همگانی  و  عمومی  های  آموزش  کرد: 
صورت کمک های اولیه 22 ساعته حضوری 
و برای افراد باالی 15 سال در تمامی شعب 

هالل احمر استان برگزار می شود.

بازگشت ۵ واحدصنعتی
 به چرخه تولید

صداوسیما - 5 واحد صنعتی تعطیل و راکد در 
خراسان جنوبی به چرخه تولید بازگشت. رئیس 
سازمان صمت استان گفت: امسال احیای 11 
واحد صنعتی تعطیل و راکد، هدف گذاری شده 
بود که تاکنون احیای 5 واحد آن محقق شده 
است.شهرکی همچنین افزایش ظرفیت تولید 
1۳ واحد صنعتی را از دیگر برنامه های این 
سازمان تا پایان سال اعالم کرد و گفت:  به 
واحدهای صنعتی که نیاز به نوسازی و بازسازی 
تسهیالت  دارند  تجهیزات  و  آالت  ماشین 

تبصره 1۸ پرداخت می شود.

عرضه خدمات اتوبوسرانی
 با 20 درصد تخفیف در بیرجند

صداوسیما-خدمات ناوگان اتوبوسرانی در بیرجند 
امروز با 20 درصد تخفیف ارائه می شود. رئیس 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند گفت: امروز دوم مهر به مناسبت روز 
جهانی بدون خودرو ، تمام ناوگان اتوبوسرانی 
با 20 درصد تخفیف در تعرفه به همشهریان 
افزود:  کرد.غالمپور  خواهند  رسانی  خدمات 
همچنین به همین مناسبت همایش دوچرخه 
سواری ساعت ۶ صبح از میدان دانشگاه آزاد 
بیرجند به سمت میدان سفیر امید برگزار می شود.

پیشرفت ۸0 درصدی ساخت 
بزرگترین اقامتگاه بومگردی 

ایرنا - فاز نخست ساخت بزرگترین اقامتگاه 
بومگردی واقع در روستای چهارده باال بیرجند 
حدود ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گفت: این پروژه بزرگ 
گردشگری در سه فاز پیش بینی شده که توسط 
سرمایه گذار بخش خصوصی در حال اجرا ست. 

غارها ،جاذبه های 
مغفول و ارزشمند  استان

از  بخشي  غارها  اینکه  به  توجه  با  کاری- 
اکوسیستم فعال در هر منطقه بوده و در ارتباط 
تنگاتنگ با دیگر عوامل محیطي می باشند، 
نقش بسزایي در پایداري محیط زیست آن 
منطقه ایفا مي کنند. نامگذاری دوم مهر به نام 
روز “غار پاک” نیز زمینه مناسبی براي فرهنگ 
سازي و ارتقاء آگاهي هاي عمومي است که 
با هدف معرفي غارها وضرورت حفاظت از آن 
ها  انجام می شود.  مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی در مصاحبه با خبرنگار 
آوا با اشاره به شعار سال جاری با عنوان »روز 
غار پاک، آب پاک، اکوسیستم پایدار«  گفت: 
امروزه نیز غارها به عنوان پدیده های طبیعی 
از منظر زمین شناسی، زیست شناسی، تاریخی 
و باستان شناسی، طبیعت گردی و ورزشی مورد 
مطالعه، اکتشاف و بهره برداری قرار می گیرند.
اکبری خاطر نشان کرد:  جاذبه های زمین 
شناسی منحصر به فرد غارها، شرایط خاص 
زیستی و تنوع زیستی کامال بومی آنها، وجود 
بقایای فسیلی مهره داران، آثار باستانی و تاریخی 
ارزشمند و نقوش صخره ای ودیوار نوشته های 
متعلق به ده ها هزار سال پیش و در نهایت شوق 
ورزشکاران و غارنوردان حرفه ای برای پیمایش 
وکشف داالن های تو درتو و تاریک و رعب 
انگیز غارها در اعماق زمین، همگی ما را به 
تالش برای کشف اطالعات بیشتر در مورد این 
میراث های طبیعی ارزشمند سوق می دهد.  وی 
با بیان اینکه حفاظت از غارها در برابر تخریب 
وآلودگی های انسان زاد از اهمیت دوچندان 
برخوردار است،  افزود: وجود گونه هایی که فقط 
با شرایط محیطی تاریک، مرطوب ، دمای پایین 
و منبع غذایی اندک غارها سازش یافته و زندگی 
می کنند و در خارج از غارها قادر به ادامه زندگی 
نیستند اهمیت غارها را به عنوان یک زیست 
بوم خاص در چرخه حیات آشکار می کند.وی 
با بیان اینکه  در خراسان جنوبی و در راستای 
دستیابی به اهداف آیین نامه مدیریت، حفاظت و 
بهره برداری از غارهای کشور تاکنون بالغ بر 9 
جلسه کارگروه در استان برگزار شده است. یادآور 
شد: مسئولیت حفاظت و نگهداری از غارهای 
خارج از مناطق چهارگانه بر عهده سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده که 
انجام  از بخش غیردولتی  استفاده  اولویت  با 
خواهد گرفت. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی بالغ 
بر 45 غار با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان شناسایی شده 
است، ادامه داد: غار بتون سرایان از جمله عمیق 
ترین غارهای استان و غار چنشت نیز از حیث 
کشف آثاري متعلق به هزاره هاي دوم و سوم 
پیش از میالد از جمله ظروف سفالي و نیز آثاري 
متعلق به دوران اسالمي در این غار از ارزش 

حفاظتی باالیی برخوردارند.

زنگ مهر و مقاومت همزمان با سراسر کشور 
با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر 
آموزش و پرورش و معاون استاندار در 2 هزار 

و ۷۷4 مدرسه استان نواخته شد. به گزارش 
به طور  روز دوشنبه  آیین که  این  در  ایرنا، 
نمادین در هنرستان دخترانه محمود فقیهی 

معاون  با حضور  اسدیه مرکز درمیان  شهر 
سیاسی، امنیتی استاندار و جمعی از مسئوالن 
استان و برگزار شد، معاون سیاسی، امنیتی 
استاندارگفت: نظام جمهوری اسالمی ایران 
به پشتوانه دانش آموزان در سطح بین المللی 
همواره درخشیده است. خوش خبر بیان کرد: 
دانش آموزان آینده سازانی هستند که باید با 
خردورزی،  راستای  در  پرورش  و  آموزش 
خدمتگزارانی صدیق بر مردم باشند که این 
روند مرهون خون شهیدانی است که جانانه 
از کشور و میهن اسالمی دفاع کردند تا امروز 

شاهد ارتقا و پیشرفت باشیم.معاون حقوقی و 
امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: 
تربیت مقدم بر آموزش است و اجرای صحیح 
سند تحول بنیادین در ۶ بخش تخصصی 
میثاقی ملی است که این هدف را محقق 
افزود:   عسکری  االسالم  حجت  می کند. 
تربیت به عنوان یک اصل اساسی باید مورد 
توجه قرار گیرد و آموزشگاه های آزاد با ارائه 
بسته ها و کلیپ های آموزشی غیرتخصصی 
نباید با روح و روان دانش آموز و خانواده بازی 
کنند.همچنین در این آیین ساخت خوابگاه 

آموزشگاه محمود فقیهی شهر اسدیه درمیان 
وزارت  پارلمانی  و  حقوقی  معاون  با حضور 
آموزش و پرورش کلنگ زنی شد.مدیرکل 
نوسازی توسعه مدارس در این آیین گفت: این 
پروژه با زیربنای 500 متر با اعتبار یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان به بهره برداری خواهد 
رسید.بیکی افزود: این پروژه با همت موسسه 
پویندگان مهر اجرا می شود که یک میلیارد از 
محل اعتبارات دولتی و بقیه خیرساز است.1۸0 
هزار دانش آموز در بیش از 2 هزار و ۷00 مدرسه 
آغاز کردند. را  استان سال تحصیلی جدید 

طنین زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان

یرنا
س : ا

عک

ایرنا - امسال 11 واحد فرآوری و بسته بندی 
زرشک با ظرفیت 2 هزار و 40۷ تن ظرفیت 
در استان موفق به دریافت پروانه بهره برداری 
شدند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
بسته بندی،  زرشک  قبیل  از  محصوالتی 
کنسانتره، آب و شربت زرشک در این واحدها 
تولید و روانه بازار خواهد شد. قوسی بیان کرد: 
1۳ واحد فرآوری و بسته بندی با ظرفیت 9 
هزار و ۳۷0 تن در استان وجود دارد که ۶ واحد 
آن به دالیل متعدد غیرفعال است.وی اظهار 
کرد: اشتغال اسمی واحدهای بسته بندی و 
فرآوری محصول زرشک در استان 15۷ مورد 
است که اکنون 52 نفر در این واحدها مشغول 
به کار هستند. وی میزان محصول زرشک 
قابل برداشت در استان را امسال 19 هزار و 

500 تن پیش بینی کرد . وی گفت: برداشت 
زرشک از نیمه مهر آغاز می شود و با توجه به 
شرایط آب و هوایی تا اواخر آذر ادامه دارد. 
قوسی گفت: برای ایجاد واحدهای بسته بندی 
و فرآوری زرشک، احداث بارگاه و همچنین 
احداث باغ زرشک تا سقف حدود 450 میلیارد 
ریال تسهیالت از محل بند “الف” تبصره 1۸ 
پیش بینی شده است.قوسی سطح زیرکشت 
محصول زرشک استان را بیش از 1۶ هزار 
و ۷2۶ هکتار اعالم و اضافه کرد: بیش از 
1۸ هزار خانوار بهره بردار در زمینه تولید این 
محصول در استان فعالیت دارند.بیش از 9۸ 
درصد زرشک ایران در استان تولید می شود که 
عالوه بر مصرف داخل کشور به کشورهای 

دیگر نیز صادر می شود.

صدور 11 پروانه برای فرآوری زرشک

اده
ل ز

کما
س : 

عک

در  دام  واردات  مشکالت  رفع  راهکارهای 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند 
مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه 
مصوب شد که عشایر با کارت شناسایی و 
دفترچه عشایری بتوانند دام تحویل بگیرند. به 
گزارش مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی روز گذشته در کمیسیون کشاورزی، 
صنایع غذایی و آب آتاق بازرگانی بیرجند اظهار 
کرد: باید راهکارهایی را برای ماندگاری دام در 
منطقه و رفع مشکالت واردات دام بیابیم و 
برای آن چاره اندیشی کنیم. خیریه با اشاره به 

ضرورت رفع مشکالتی که واردکنندگان دام 
در مدت قرنطینه در مرز دارند، یادآور شد: باید 
از جهاد کشاورزی درخواست کنیم که عشایر 
با کارت شناسایی و دفترچه عشایری بتوانند 

دام را تحویل بگیرند.
باید  مرزنشینان  اتحادیه  رئیس  زاده،  اسعد 
واردات دام را ساماندهی کرده و به صورت 
از  طرف  منطقی و اصولی انجام دهیم و 
دیگر بر اساس  اولویت این واردات از طریق 
تعاونی های عشایری و مرز نشینی و اتحادیه 
در  شد:  یادآور  وی  شود.  انجام  مرزنشینان 

شرایط فعلی دراستان هیچ واردکننده دامی 
نیست که دچار مشکالت عدیده در مرحله 
مدت  در  کرد:  بیان  وی  باشد.  نشده  اجرا 
نگهداری دام در قرنطینه در مرز نیز مشکالتی 
چون نبود آب برای دام وجود دارد که استفاده 
این موضوع هزینه های  برای  تانکر آب  از 
زیادی را بر دوش وارد کننده استان می گذارد. 
وارد  از  و  نشینان  مرز  رئیس هیئت مدیره 
کنندگان دام ادامه داد: حتی در مدت قرنطینه 
نیز حق ذبح دام را نداریم که این مهم نیز 
دارد. همراه  به  ما  برای  را  فراوانی  مسائل 

مقیمی با بیان اینکه در خراسان جنوبی اکثر 
مرزنشینان و عشایر دامدار هستند، گفت: با 
وجود این در زمان تقسیم دام وارداتی جهاد 
کشاورزی تنها در صورت وجود شرایط خاص 
چون داشتن کارت بهداشتی اجازه دادن دام به 

آن مرزنشین یا عشایر را می دهد.
بخشی معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت 
با  مرتبط  بهداشتی  مسائل  کردن  مراعات 
ضوابط  و  موارد  کرد:  اظهار  دام  واردکردن 
قانونی در این زمینه چه برای روستائیان و 

چه عشایر کامال مشخص است.وی یادآور 
شد: از ابتدای سال پنج هزار و 142 رأس 
دام داشتی مولد، 2۷9 نفر شتر و هزار و 54۶ 
دام برای کشتار وارد قرنطینه شده است.در 
این جلسه تعدادی از دامداران و واردکنندگان 
دام مسائل خود را مطرح کردند و در نهایت 
مصوب شد مجوز واردات دام از مرز میل ۷۳ 
و از استانداری اخذ شود.همچنین به واردکننده 
دام، اتحادیه ها و تعاونی ها دو ماه فرصت داده 
شود که بعد از 2۸ روز قرنطینه، دام را آماده و 
به اعضاء تشکل ها طبق ضوابط تحویل دهند.

تحویل دام به عشایر با کارت شناسایی و دفترچه عشایری
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بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
داشته  نگه  مردم  برای  بسیج  اگر  اینکه 
به  سازی  حاشیه  با  برخی  نشود  حفظ  و 
گفت:  هستند  بسیج  بردن  حاشیه  دنبال 
مردم  کنار  در  بحران ها  تمامی  در  بسیج 
تسنیم، گزارش  به  است.  داشته   حضور 

سپهر،  سردار  با  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت 
جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
روشن  که  طور  همان  کرد:  اظهار  کشور 
است از دوران دفاع مقدس که بسیج شکل 
گرفته  نقش آن در انقالب همواره پیشتاز 

بوده و  در انواع کمک های مردمی چه در 
بخش  بهداشت و چه در بخش محرومان 
و در حوادثی که پیش می آید بسیج  همواره 
پیشتاز است. وی با بیان اینکه بسیج  تفکری 
انقالبی  است  که باید گسترش یابد افزود: 
بسیج شامل  نیروهای جوانی است که  تعهد 
به عقایدشان نسبت به کشور  آنها نسبت 
جامعه نقشی قابل توجه است کار آمدی  این 
قشر بر همگان آشکار است و هر چه پیش 
می رود این قشر بزرگ عملکردش   پر رنگ 
تر می شود و در بیانی دیگر بسیج  کار آمدی 

فوق العاده ای دارد.وی بیان کرد: باید کوشید 
تا تفکرات بسیج گسترش یابد و به وسیله 
رسانه ها خدمات دلسوزی هایی که بسیج 
برای جامعه انجام می دهد  به زیبایی به مردم 
ابالغ شود تا از این طریق جامعه تزریق شود.

وی گفت: باید طرح هایی کارشناسی طراحی 
شود تا تفکر بسیجی تنها در بین بسیجیان  
خالصه نشود و در کنار انجام تکالیف و وظایف 
که به صورت خالصانه دارد باید  تواضع صورت 
 گیرد و خود افراد به عنوان یک جبهه تبلیغاتی 
شوند. دیگران  جذب  سبب  تا  کنند  عمل 

بسیج در بحران ها کنار مردم بوده است
می

مقا
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شعبه 1: نبش معلم 50        
شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101
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واحد دیالیز صفاقی در مرکز جامع بیماران خاص بیرجند راه  اندازی شد
خدمتی دیگر از آستان قدس برای دیالیز ی های استان

عکس : محمودآبادی

محمودآبادی-  نوع دیگری از دیالیز که نیازی به دستگاه دیالیز و مراجعه 
چندین ساعته به مراکز درمانی ندارد به نام دیالیز صفاقی در مرکز جامع 

بیماران خاص  بیرجند کلید خورد.
این واحد درمانی روز گذشته طی مراسمی با حضور معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، رئیس مرکز جامع بیماران خاص و تعدادی از مسئوالن 

شرکت ثامن وابسته به آستان قدس افتتاح شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در این مراسم گفت: تاکنون بخش 
دیالیز صفاقی به دلیل عدم وجود دکتر فوق تخصص کلیه در استان نبوده 
که خوشبختانه برای اولین بار در استان خراسان جنوبی در مرکز جامع 

بیماری های خاص بیرجند واحد دیالیز صفاقی راه اندازی شد.
جالل احمدی گفت: در حال حاضر فوق تخصص کلیه ماهانه برای ویزیت 
بیماران به استان می آید اما تا پایان امسال یک فوق تخصص کلیه در 

خراسان جنوبی مستقر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دیالیز صفاقی روشی است که برای دفع مواد زائد از خون، 
در افرادی که کلیه هایشان کارایی الزم را ندارد، به کار گرفته می شود، گفت: 
طی دیالیز صفاقی، رگ های خونی الیه احشایی شکم )صفاق یا روده بند( 
 به کمک جریان مایع دیالیز در طرفین صفاق، کار کلیه ها را انجام می دهد.

احمدی با بیان اینکه براساس نُرم استاندارد باید برای 10 درصد از بیماران 
دیالیزی، دیالیز صفاقی انجام شود، افزود: اما در حال حاضر در استان تعداد 

بیماران دیالیز صفاقی حدود 5 درصد هستند.
 الزم نیست بیمار به بیمارستان مراجعه کند

وی ادامه داد: در روش دیالیز صفاقی الزم نیست بیمار به بیمارستان و بخش 
دیالیز مراجعه کند و هر بار چهار ساعت زیر دستگاه دیالیز باشد لذا رفت و 

آمد بیماران به بیمارستان کمتر می شود
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به وجود 327 بیمار 
دیالیزی در استان، عنوان کرد: این بیماران  در 10 مرکز دولتی و در تامین 
اجتماعی خدمات دریافت می کنند. احمدی با اشاره به اینکه 18 مبتال به 
نارسایی تمامی در استان از روش دیالیز صفاقی استفاده می کنند، افزود: باید 

تعداد این بیماران به 10 درصد بیماران دیالیزی برسد.
دو مرکز جدید دیالیز در استان 

وی با بیان اینکه تا پایان امسال دو مرکز دیالیز دیگر در شهرستان درمیان و 
عشق آباد طبس راه اندازی خواهد شد تا رفت و آمد بیماران کمتر شود، گفت: 
عالوه بر خدمات دیالیز به این بیماران بسته حمایتی شامل مشاوره تغذیه، 
 مشاوره روان شناسی و مشاوره کاردرمانی به صورت رایگان ارائه می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین در مرکز 

بیماران خاص خدمات دندان پزشکی و فیزوتراپی وجود دارد که بیشتر مواقع 
به صورت رایگان خدمات ارائه می دهند و برای بیماران دیالیز صفاقی ویزیت 

در منزل توسط پرستار دوره دیده و مجرب انجام می شود.
 افزایش بیماران دیالیزی

احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر 77 تخت دیالیز فعال است، گفت: 
استاندارد کشوری این است که به ازای هر چهار بیمار، یک دستگاه دیالیز فعال 
باشد که تا ابتدای امسال این میزان در استان به ازای هر 3.8 بیمار بوده اما 
 متاسفانه تعداد بیماران دیالیزی از 280 نفر به 327 بیمار در سال جاری افزایش 

یافته و اکنون به ازای هر 4.1 نفر یک دستگاه دیالیز در استان فعال است.
پیوند کلیه از فرد زنده تا پایان امسال در بیرجند انجام می شود

رئیس مرکز جامع درمان بیماران خاص خراسان جنوبی نیز در این مراسم 
گفت: بیماران دیالیز صفاقی تمام خدمات خود را در منزل دریافت می کنند 
و این خدمات از طریق شرکت ثامن ) آستان قدس رضوی( به صورت رایگان 

به بیماران ارائه می شود.
هادی دهقان افزود : اکنون با توجه به گرانی دارو و عدم برخی از تعهدات بیمه 
 مهمترین مشکل هزینه دارو و هزینه رفت و آمد برای بیماران دیالیزی است.

وی ادامه داد: برای حل مشکل رفت و آمد بیماران دیالیز با استانداری 
خراسان جنوبی رایزنی شده و قول دادند یک خودروی ون برای انتقال این 

بیماران اختصاص یابد. وی با اشاره به وجود 327 بیمار دیالیزی در استان، 
تصریح کرد: اکنون بیش از 60 درصد بیماران دیالیز سن باالی 60 سال 
 دارند و فشارخون و دیابت عامل بیش از 50 درصد بیماران دیالیزی است.
رئیس مرکز جامع درمان بیماران خاص خراسان جنوبی با اشاره به بحث 
اقامت همراهان بیماران، بیان کرد: در این راستا زمینی در خیابان مطهری 
10 از بنیاد مستضعفان گرفته شده و اقدامات کار در حال انجام است تا 

استراحتگاهی برای همراهان بیمار در دو طبقه احداث شود.
 وی ادامه داد: در حال حاضر دو واحد مسکونی در روستای حاجی آباد 
بیرجند از طریق یکی از خیران خریداری شده که همراهان بیماران برای 
اسکان به آنجا معرفی می شوند. دهقان با بیان اینکه در حال حاضر بیش 
اظهار کرد:  پیوند کلیه هستند،  نوبت  استان در  بیمار دیالیزی  از 84  
با رایزنی های انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان امسال 
شرایط پیوند کلیه از فرد زنده در بیرجند فراهم می شود. گفتنی است 
دیالیز صفاقی با کمک و حمایت شرکت ثامن انجام شده و این شرکت یکی 
 از بزرگترین حمایت کنندگان دیالیز صفاقی در ایران است که به صورت 
 دوره ای محلول ها را با پست درب خانه بیمار به صورت رایگان تحویل می دهد.

خدای را شاکریم که توفیق داد گامی هر چند کوچک در 
توسعه فرهنگی سرزمین مان برداریم و در منطقه فرهنگ 
دوست خراسان جنوبی و بیرجند شرایطی را برای تحصیل 
جوانان مستعد و شایسته فراهم آوریم. واضح است که آغاز 
هر کاری سخت است و در این راه نامالیمات گاه فرد را تا 
 بن بست توقف می برد، اما آنچه می تواند در این شرایط 
راه گشا باشد همدلی و همکاری مجموعه ای است که درگیر 
هنرستان  اداره  و  اندازی  راه  فرآیند  در  هستند.  کار  آن 
فرد، رئوفی  حسین  محمد  خلبان  شهید   هوانوردی 

اگر مساعدت های مسئولین محترم و همکاران گرامی در 
اداره کل فرودگاه ها و آموزش و پرورش استان خراسان 
جنوبی و اداره آموزش و پرورش بیرجند و همکاری و تالش 
های کم نظیر اساتید و دبیران و همکاران ارجمند و اولیای 
 گرامی نمی بود قطعا امروز این موفقیت حاصل نمی شد. 
بدینوسیله از تمامی عزیزانی که به هر نحو ما را در این مسیر 
یاری نمودند تقدیر و تشکر می نماییم و امیدواریم در سایه 
زحمات این عزیزان شاهد رشد و ترقی روزافزون هنرجویان 

این هنرستان باشیم.
هنرجویان عزیز:

 توفیق ورود به دروازه های علم و دانش یکی از موهبت هایی
 است از سوی خداوند علیم که بی شک در سایه تالش و 
 جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهند جست.

امروز با ورود به دانشگاه و طی مدارج علمی در آینده مژده 
کیمیا شدن را به مس وجودت داده ای ما نیز به نوبه خود 
کسب این موفقیت را به شما رهجویان مسیر علم و تعلم 

تبریک عرض می نماییم.
از خداوند متعال استمرار موفقیت و پیشرفت را برایتان 
 خواستاریم و امیدواریم در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 
برای میهن اسالمی و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمایید.

قبولی بیش از ۹۰ درصد  از هنرجویان هنرستان هوانوردی 
شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد 

محمد صادق اسماعیلی  در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ایمنی زمینی فرودگاهی - تهران

امیر اکبری مقدم 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرج

محمد دانیال اکرمی 
 خلبانی - کرمان

محمـد براتـی 
تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

ایمان بقائی فرد 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

مرتضی حسینی  
مهندسی معدن - دانشگاه بیرجند

هادی خراشادی زاده 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

امیر محمد خسروی 
 اویونیک هواپیما - کرج

محمد عرفان خسروی  
تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

علی دهقانی  
خلبانی   - تعمیر و نگهداری هواپیما - تهران 

محمد راجپور
  مهندسی هوافضا / خلبانی - کرمان

محمد عادل سرفراز  
تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

معید سیادت 
تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

محمد حسین شاعرزاده 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

امیر حسین صالحی 
 هوا- دریا نیروی دریایی ارتش

صادق عرب زاده  
تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان

حسن کیوان زاده 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرج

مبین ماهی بیرجند 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرج

محمد حسین مختارزاده 
 ایمنی زمینی فرودگاهی - تهران

آتبین نصرآبادی 
 ایمنی زمینی فرودگاهی - تهران

امیر شایان وحیدی 
 تعمیر و نگهداری هواپیما - کرمان


