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5کمبود ویتامین D در استان جدی است3کاهش سهم استان در دانشگاه فرهنگیان 5نمایشگاه دائمی تولیدات روستایی در بیرجند گشایش یافت

عکس:  اکبری

پاسخ معاون وزیر 
به دغدغه های معتمدان استان
وزارت کشور در بحث ایجاد استان جدید و بر هم زدن تقسیمات استانی، هیچ برنامه ای ندارد /  معتمدیان تا سال1400  استاندار خراسان جنوبی می ماند 

شماری از معتمدان و نخبگان استان خراسان جنوبی در نشست هم اندیشی با معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور به بیان 
دغدغه ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات مختلف از مرز تا سیاست داخلی پرداختند. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در این نشست 
که شامگاه شنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل استانداری برگزار شد، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت مرزی این استان تاکید کرد 
و گفت: مجاورت با کشور افغانستان از طرفی ضعف و از طرفی فرصت است اما بایستی از این ظرفیت نهایت استفاده را برد. احمد بخشی 
افزود: اکنون افغان ها به شدت تاکید دارند بتوانند از مرز ایران استفاده کنند. وی تصریح کرد: در استان برای اکثر امور درس اخالق می دهند 

اما فرش قرمز برای سرمایه گذار پهن نمی کنند لذا شغل در استان نیست چون سرمایه گذاری نشده است...  ادامه در صفحه ۵

بیرجند، میزبان پهلوانان کشور
“11 و 12 مهر ماه بیرجند میزبان مسابقات کشتی قهرمانی کشور خواهد بود” این خبر را رئیس هیئت کشتی استان اعالم کرد و گفت: 

فدراسیون میزبانی مسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگساالن انتخابی جام باشگاه های جهان را به استان  ...  مشروح در صفحه ۵

افتتاح همزمان بیش از ۶ هزار طرح بسیج در کشور
بیش از ۶ هزار طرح عمرانی در کشور به طور همزمان با حضور رئیس بسیج مستضعفین در بیرجند افتتاح شد. از این 

طرح ها ۵2۶ طرح با اعتبار  12 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به خراسان جنوبی است ...  مشروح در صفحه ۵

سرکار خانم دکتر راضیه طیبی نژاد 
فقدان پدر شوهر بزرگوارتان

 مرحـوم علیرضـا مـوذن
 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای سرکار عالیه 

و سایر بازماندگان را از پروردگار متعال خواهانیم.
از طرف همکالسی های شما در دوره دکتری
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کابوس  زمستان 
رجب زاده -خبر دلخراشی برایش آورده اند، کم مانده قلبش بایستد. آن صدا در مغزش می 
پیچید و پژواکش بس هولناک است. آن صدای لعنتی فریاد می زند: “کالس آتش گرفته ، 

بچه ها دارند می سوزند” چند  نفری را هم ... مشروح در صفحه ۵

چالش تمیزی ورودی بیرجند
کاری- صبح پنجشنبه دومین مرحله پویش مردمی مهر و پاکیزگی 
در بیرجند با همکاری سازمان شهرداری و فعاالن محیط زیست 
برگزار شد.رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ... مشروح در صفحه۵

بازگشت به “روم”
رجب زاده- مرزهای خشکسالی را در نوردیده است. “روم” را آن 
سوی کوران خشکسالی دوباره زنده کرد. حاال رومی ها بیدی 

نیستند که با این بادها بلرزند. نه کم آبی... مشروح در صفحه 3

“مسکن ملی” زمین دار شد
محمودآبادی- با همه ی کش و قوس هایی که برای مسکن مهر 
و حواشی آن شاهد بودیم، این دولت نیز برای باز شدن گره های 

اشتغال و چرخ تولید طرحی مشابه اما ... مشروح در صفحه 3

2هزار کالس درس استان بخاری نفتی کاربراتوری و تابشی دارد

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شروع جشنواره زمستانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398 -05632237077

نقـدواقسـاط

یک مرکز پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر فروش واداری خود دعوت به همکاری می نماید:

داشتن روابط عمومی باال- ظاهر 2 نفرخانم / آقابازاریاب
مناسب - داشتن ضامن معتبر

داشتن روابط عمومی باال- ظاهر مناسب یک نفر خانم اپراتور فروش
آشنایی کار با کامپیوتر و نرم افزار

واجدین شرایط جهت همکاری با شماره  ۳۲۴۱۷۲۱۳ تماس بگیرند
 و یا رزومه خود رابه آدرسfarnaz. YousefY@gmail.com  ارسال کنند

شرکت پخش بهنوش استخدام می نماید
۱ - سرپرست فروش با تجربه کاری مفید        ۲ - ویزیتور باسابقه حداقل ۲سال  

  ۳ - مامور پخش با تجربه وسابقه کار
۴ - راننده پایه ۲ با تجربه وحداکثر سن ۳0سال)مدارک کارت هوشمندوسالمت(

شرایط : حقوق ثابت , پورسانت و بیمه

هفتمیـن روز از هفتـه دفـاع مقـدس با عنـوان رزمنـدگان،  حمـاسه آفرینـان و جهـادگران گـرامی باد.
ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان خراسان جنوبی

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

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه اسف بار درگذشت پدر بزرگوارتان 
را تسلیت عرض نموده، برای عزیز سفر کرده علو درجات  برای شما و سایر بازماندگان صبر و 

شکیبایی خواستاریم. 
دهیاری و شورای اسالمی روستای شاخن

جناب  آقای صدریان  مسئول محترم دفتر پلیس +10 میدان طالقانی بیرجند
 با لسان صغیر از زحمات بی دریغ شما وپرسنل محترم آن دفتر تقدیر و تشکر می نماییم از خداوند 

متعال برای شما عزیزان طول عمر و موفقیت روزافزون را خواهانیم
جمعی از زائرین اربعین

دکتر فاطمه حسین زاده 
پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه
 روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 16 الی 20 

تلفن: 09172448426- 05632420267 
آدرس: غفاری - نبش ابوریحان بیرونی - ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه پنجم
http://drhosseinzade.kimiavisit.ir :نوبت دهی اینترنتی

افتتاح مطب تغذیه و رژیم درمانی

شرکـت صنـایع کـاشی آیـدا سـرام
جهت تکمیل منابع انسانی خود به افراد مشروحه ذیل نیازمند است:

* لیسانس یا فوق دیپلم برق 8 نفرآقا * لیسانس یا فوق دیپلم مکانیک5نفرآقا
*لیسانس شیمی 3 نفرخانم یا آقا

* لیسانس یا فوق دیپلم IT یک نفر آقا * لیسانس سرامیک 3 نفر خانم یا آقا

از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره  های 4-05632255590 تماس حاصل نمایند.

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

فروش یک باب منزل مسکونی
 به متراژ زمین 360 مترمربع و 200 متر بنا بازسازی شده و لوکس 

قیمت 1/400/000/000 تومان     0902402۷208

آگهـی استخـدام
شرکت قاین طیور واقع در کیلومتر 10 جاده قاین- بیرجند جهت 
ذیل  مشخصات  با  نیرو  نفر  دو  خود  اجرایی  و  اداری  کادر  تکمیل 
استخدام می نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات 

فردی،  رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط،  آدرس و تلفن تماس 
خود را به نشانی اینترنتی qaenteyor@gmail.com تا تاریخ 98/۷/10 ارسال نمایند.

به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد
عنوان ردیف

شغل
مدرک و رشته تحصیلی 

)از دانشگاه معتبر(
ساعت کارتعدادمهارت های الزم

کارشناسی و کارشناسی حسابدار1
ارشد )حسابداری(

مسلط به نرم افزارهای  
حسابداری 

1 نفر 
آقا

5 صبح الی 
12 ظهر

کارمند 2
اداری

روابط عمومی باال، مسلط کارشناسی
به کامپیوتر، دارای سابقه 

کار مرتبط

1 نفر 
آقا

5 صبح الی 
12 ظهر

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

         با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

حسین آباد سادات نبش ولی عصر 1      تلفن :32253309-09155611064

اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان در صنف 
مربوطه طی تاییدیه شماره 26/854626 

تاریخ 98/5/22 مرکز محترم بهداشت
* دارای غذایی با کیفیت عالی

* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی
* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

آدرس: بیرجند - سه راه معلم- روبروی بیمارستان بوعلی 32218420

روز جهـانی گردشگـری
بر تالشگران، مسئولین و عالقه مندان حوزه گردشگری فرخنده باد.
براین باوریم که پاک ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین مسیر توسعه
 استان خراسان جنوبی ، توجه و حمایت از صنعت گردشگری است.

جامعه هتل داران خراسان جنوبی

شرکت بازار گستر پگاه خراسان جنوبي
 جهت تکمیل کادر فروش اقدام به استخدام و جذب سمت هاي 

ذیل با حقوق و مزایای عالی خواهد داشت. واجدین  شرایط جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره 0٩۱٥٥٦۱٥٨٩۲ تماس حاصل نمایند. 
۱- موزع پخش لبنیات سه نفر- داراي ماشین یخچالدار

۲-سرپرست فروش  یك نفر- سابقه کاري مرتبط
۳- کارشناس فروش ۳نفر- سابقه کاري مرتبط    

نهضت محرومیت زدایی
با همت مشترک رئیس کمیته امداد کشور و استاندار در خر اسان جنوبی سرعت گرفت ؛

 غافلگیری گردشگری 
 از قدیم و ندیم گفته اند: “خداوندا 
بده شری که خیرما در آن باشد”، 
خوب  که  گفت  توان  نمی  حاال 
شد چنین شری رسید که از پس 
آن الجرم چنین خیری نصیبمان 
نمی  آسان.  بشود، آن هم کامال 
دانم در خبرها خوانده اید یا نه ؟ 
درهرصورت فکر می کنم یکی از 
خوب ترین و در عین حال بدترین 
خبرهای این روزها، عنوانی بود که 
مجمع جهانی اقتصاد برای ایران ما 
انتخاب کرد؛ “ ارزان ترین مقصد 
گردشگری بین 14۰ کشور جهان”. 
...مشروح در صفحه 2 کشوری که 

*رجب زاده

س : اکبری
عک

صفحه 5

 

 

 

 اروپایی ها عمالً به تحریم های 
آمریکا پایبند ماندند

مقام معظم رهبری : 

صفحه  6

حسن روحانی ستاره 
سازمان ملل  شد

عطوان، تحلیلگر عرب  :

آقای روحانی 
دست مریزاد!

شریعتمداری :

صفحه  6

صفحه  6

استاد ارجمند جناب آقای مهدی اسماعیلی مود 
رئیس انجمن خوشنویسان استان خراسان جنوبی

 از تالش ها و زحمات جناب عالی و مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 جهت دعوت از استاد محسن توسلی و برگزاری کارگاه نقاشیخط سپاسگزاریم.

هنرجویان شما خانم ها: قبول، فیروزکوهی، حامدی

۱ - برداشت بار کولر از روی موتور
 ۲ - جلوگیری از زیر بار رفتن زیاد و داغ کردن موتور 

۳ -کاهش میزان سوخت و بریدن میل لنگ در زمان کولر گرفتن
 ۴ - سرما دهی باال ٥ - تعویض فولی به طور رایگان و ...

شمـاره تمـاس: 
 0٩۱٥٥۱۱٩٦۴۱
0٩۱٥۳۳٥٥٥٩۲ 

قابل توجه کلیه اداره ها ، ارگان های دولتی و مردم شریف خراسان جنوبی
شرکت یدک ناب هور 

برای اولین بار در ایران،  تولید فولی ماشین های سواری و سنگین نموده است

 شرکت صباح پخش شعبه بیرجند به چند نفر راننده موزع نیازمند است.
 راننده پایه 2 با تجربه و حداقل سن 25 سال )دارای مدارک کارت هوشمند 

و سالمت(  شرایط: حقوق ثابت، پورسانت و بیمه    09154518220

رعایت مقررات ملی ساختمان، زیر بنای توسعه پایدار شهری

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

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

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

شرکت طاق بیست - صباغ

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  0915165553۷ - بلوچی

آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي › نوبت دوم‹  ) تجدید مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1398.4046(
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بيرجند- بلوار پيامبر اعظم )ص( - سايت اداري- ابتداي خيابان شهداي نيروي 

انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها – كدپستی : 9719866838- تلفن :  056-32392000 
نمابر قراردادها :  32400523-056  موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل نظارت كارگاهي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان جنوبي )مأموريت 
هاي درون شهري و برون شهري( از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000013(

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت 50659 ه - مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمين 1.500.000.000 ريال )يك ميليارد و پانصد ميليون(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مورد قبول نمي باشد.

نکته : اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار تا قبل از آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد )ساعت 15:00روز يکشنبه مورخ 98/07/24( عالوه بر بارگذاری از طريق سامانه مذكور بايستی به امور 
 قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد . محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمايه اي )منابع بند د تبصره 1 قانون بودجه سال 98 - طرح هاي غيرعمراني( شركت گاز استان خراسان جنوبي

 شرایط متقاضیان : ارائه تصوير برابر با اصل شده ي پروانه رتبه بندي و تأييد صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل. دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، 
 كار و رفاه اجتماعي. داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه. ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانکاران خدماتی 

تذکر : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .
برنامه زماني مناقصه : مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي : از تاريخ 98/07/07 لغايت ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 ) اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي صرفاً 

از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000013( قابل دانلود مي باشد.(
آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی كيفی )ارائه پيشنهاد با بارگذاری اسناد از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت( : ساعت 15:00روز چهارشنبه 98/07/24  

تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی : مورخ 98/07/30   زمان و مکان بازگشایي پاکات )الف و ب و ج( : ساعت 10:00 روز چهارشنبه 98/08/01- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي
 )www.setadiran.ir( به آدرس )با توجه به اينکه كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد 

انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذكر است اسناد از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( توزيع خواهد شد و هر يك از مناقصه گران جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه و ارزيابی كيفی ، بايستی اسناد 
 را تا آخرين مهلت ذكر شده در آگهی از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذاری نمايند. مناقصه گران مي بايست اسناد ارزيابي كيفي را پس از بارگذاري در سامانه تداركات الکترونيکی دولت

 به صورت يك پاكت جداگانه تا مهلت تعيين شده )ساعت 15:00روز چهارشنبه 98/07/24 ( تحويل امور قراردادهاي شركت گاز استان خراسان جنوبي نمايند . همچنين مي بايست اسناد مناقصه 
را پس از بارگذاري در سامانه تداركات الکترونيکی دولت تا مهلت تعيين شده فوق الذكر )ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ 98/07/24( به صورت فيزيکي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد 
 حراست شركت گاز استان خراسان جنوبي نمايند. ضمناً ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. اين آگهي در سايت هاي

 www.nigc-skgc.ir  -  www.shana.ir  -   http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد.
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* مهر آیین

 »مدینه فاضله«
شورا نمی خواهد!

شب عید قربان وقتی که شهرهای 
کوچک، چراغان و نور افشان بود، 
بود!  آرامستان  ما،اما  استان  مرکز 
همان شب با دو تن از برکشیدگان 
خدمت  ردای  پوشندگان  و  ملت 
در شورای شهر به دفعات تماس  
گرفتم تا یادآور شوم که ایهاالناس! 
ناسالمتی عید است و شب جشن 
و سرور، پس از چه؟ شهر به گور! 
همه  وقتی  شب  آن  ماند؟!  می 
با  ماند  جواب  بی  هایم  تماس 
خود اندیشیدم البد اعضای شورا 
2 در صفحه  ..مشروح  کارهای  
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»مدینه فاضله«
شورا نمی خواهد!
*مهر آیین

وقتی که شهرهای کوچک،  قربان  عید  شب 
ما،اما  استان  مرکز  بود،  افشان  نور  و  چراغان 
آرامستان بود! همان شب با دو تن از برکشیدگان 
ملت و پوشندگان ردای خدمت در شورای شهر به 
دفعات تماس  گرفتم تا یادآور شوم که ایهاالناس! 
ناسالمتی عید است و شب جشن و سرور، پس از 
چه؟ شهر به گور! می ماند؟! آن شب وقتی همه 
تماس هایم بی جواب ماند با خود اندیشیدم البد 
اعضای شورا کارهای بسیار خطیرتری از پاسخ به 
جامعه خبری دارند.بعدا اما کاشف به عمل آمد 
که عزیزان در آن ایام برخی در حال عروج بر 
بلندای “منا “ بوده اند و جماعتی در کار فتح “دنا”! 
چشم حسود کور و دل بخیل ریش.حاال اما هفت 
هشت هفته ای بیش از نزول هر دو گروه بر 
سطح زمین می گذرد و هر هفته طوطیان شکر 
شکن شیرین گفتار، خبر می آورند که درهای 
مجلس محلی شهر همچنان  بسته است.گویند: 
دستور کار نیست یا “نامه  ای” نیامده تا”برنامه 
ای “باشد ! والبد والجرم شهر همه آبادان و 
امن و امان و به سامان است و مردمان در هر 
کوی  و برزن دعاگوی وجود خادمان شریف ! 
چنین“آرمان شهری” البته شورا هم الزم ندارد.

می گویند شهری با این اوصاف همان است که 
قدما “مدینه فاضله “اش خوانده اند البته شهر 
ما آنچنان که به چشم می بینیم پیش از هر 
چیز”مدینه فاصله” ! است وتا رسیدن به مدینه 
! دست کم چندین  به  طریق موجود  فاضله 
برای  بگذریم.  دارد!  فاصله  نوری  سال  هزار 
 همه ما معماست که شورائیان با کدام زیبا بین 
که  اند  نگریسته  خویش  هنر  محصول  به 
اند. دیده  بی مشکل  و  را خوشگل   همه چیز 

وضع فضای سبز،تعریض معابر، تکدی گری، 
مدیریت پسماند، اراضی رها ،نبود مراکز تفریحی 
و تفرجگاهی، نبود طرح های جامع شهرسازی، 
مسائل ترافیکی و برنامه های زیربنایی توسعه 
شهری، اجرای برنامه های نشاط افزا، مسائل 
طرح  پیگیری  و  فرهنگی  و  اجتماعی  متعدد 
این همه برای  از دل  آیا   های وامانده قبلی! 
هشت هفته ای که گذشت برنامه ای بیرون 
نمی آمد !؟صد البته سهل است برای هشتصد 
هفته نیز اگر کسی اهل کار باشد برنامه هست.

مقایسه شیوه کار منتخبان مجلس محلی شهر 
ما با شهرهای دیگر گویای  علت همان فاصله 
باالترین  که  کالنشهرها  از  یکی  در  هاست. 
شورا  اعضای  دارد  را  کشور  شهروندی  سرانه 
ساعت 8 بامداد سر کار حاضرند و تا 8 شب 
بیتوته دارند!تا به امور شهر برسند .  در محل 

میان  در  یک  گاه،  چند  از  هر  ما   شهر  در 
، شهروندی  منتظرند  و  آیند  می  هم   گرد 

بدهد  ای  نامه  دستگاهی  یا  کمیسیونی 
. باشد  جلسه  برنامه  و  دورهمی  بهانه   تا 

روزمره گی افت کار مجموعه ایست که افق  
ندارد و سرگرمی های بیرونی و گرفتاری های 
رنگارنگ اعم از طبابت و وکالت و تدریس و 
امور صنفی و... وقتی برای رسیدگی به دغدغه 
گذارد  نمی  برایشان  شهروندان  فراوان  های 
اینجا این سوال پیش می آید که اصوال این 
جماعت همیشه گرفتار به کدام مجوز شرعی و 
دینی ، حزبی و باندی اش را کار نداریم احساس 
مسئولیت کرده اند و خود را در معرض انتخاب 
مردم قرار داده اند !؟ البته ما شهروندان ساده 
دل نیز کم مقصر نیستیم. سال هاست  که می 
دانیم و می بینیم و دوباره بازیچه تبلیغات رنگ 
 رنگ و کلمات قشنگ می شویم و نمی اندیشیم

که آدم های برخوردار از مناصب و مسئولیت 
های متعدد به کار شورایی که باید از هفت خوان 
مسائل و مشکالت این شهر بگذرد و اعضای  
آن از جان مایه بگذارند، نمی آید. اندام مرده و 
روح فسرده این شهر خون تازه حیات می خواهد، 
اندیشه های جوان و بی ادعا و همت های بلند. 
و ما در این میان مقصریم شاید، باید به سراغ 
نخبگان ناشناخته برویم وحتی به التماس آنها را 
به کارزار انتخابات بیاوریم و سرنوشت شهر خود 
را به آنان بسپاریم شاید وقتی دیگر چنین شود.     

فردوس و طبس مقصد گردشگران در خراسان جنوبی
صدا وسیما- فردوس و طبس بیشترین مقصد گردشگرانی است که تابستان به استان سفر کردند. معاون 
گردشگری سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: قنات بلده فردوس، آبگرم فردوس، باغ گلشن، 
امامزاده حسین بن موسی بن کاظم )ع( و کال جنی در طبس از اماکنی هستند که گردشگران از آن بازدید کردند.

کاری- همزمان با روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس 
همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در بیرجند برگزار 
شد. در این مراسم از ۳۶ پیشکسوت دفاع مقدس استان تجلیل و 
قدردانی شد. صبح  روز گذشته  مراسم نکوداشت پیشکسوتان جهاد 
و مقاومت استان با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، 
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار، قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در استان و جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران استان برگزار شد. 
یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس خراسان جنوبی در این مراسم  با 
بیان اینکه  آنچه سبب پیروزی در دفاع مقدس شد ایثار و فداکاری 
رزمندگان بود که با تمام خلوص در میدان حضور یافتند، افزود:  
وجود پنج میلیون رزمنده دفاع مقدس در کشور، نشان از فداکاری 
این افراد دارد. علی فرشاد افزود: از این تعداد نزدیک به چهار میلیون 
رزمنده عادی هستند که شاید ظاهرا سالم به خانه های خود بازگشته 

اند اما در واقع مشکالت جسمی و روحی زیادی دارند.
وی با اشاره به تشکیل سازمان پیشکسوتان زیر مجموعه بنیاد حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس، بیان کرد: این سازمان مسئولیت پیدا 
کرده که پیشکسوتان دفاع مقدس را مورد تجلیل و تکریم قرار دهد. 
این پیشکسوت دفاع مقدس خراسان جنوبی اضافه کرد: در همین 

راستا بنا شد همایش هایی در سطح استان ها و شهرستان ها برگزار 
شود و بنا داریم از رزمندگان عادی دفاع مقدس تجلیل کنیم.

پایداری جهان اسالم در برابر استکبار از برکات دفاع 
مقدس است

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با بیان اینکه  
دفاع مقدس دستاوردهای فراوانی را برای جمهوری اسالمی ایران 
و امت اسالمی داشته است، گفت: مقاومت و پایداری کشورهای 
جهان اسالم در برابر استکبار و زورگویان، به برکت هشت سال دفاع 
 مقدس و ایثار و فداکاری رزمندگان است. حجت االسالم نوفرستی با 
 بیان اینکه معرفی اسالم ناب محمدی یکی دیگر از دستاورهای دفاع 
مقدس است، افزود: با جنگ هشت ساله توانستیم 40 سال حکومت 
الهی را در کشوری اسالمی با قدرت ، عزت و عظمت تشکیل دهیم 

و حفظ کنیم که این بزرگترین دستاورد این جنگ نابرابر است.
وی افزود: جوانان در دوران دفاع مقدس درخشیدند.نوفرستی با بیان 
اینکه  رزمندگان دوران دفاع مقدس و جوانان دیروز با لبیک گفتن 
به ندای رهبری در مقابل دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی کردند و 
یک وجب از خاک میهن را به دشمن ندادند، ادامه داد:  در حادثه و 
واقعه کربال بسیاری از افراد آن زمان پشت امام خود را خالی کردند و 

به همین دلیل نیز مصیبت عظیم شهادت امام حسین)ع( ایجاد شد.
قیام امام حسین )ع( حقیقت اسالم را نمایان کرد

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: قیام امام حسین )ع( زمینه ساز حرکتی شده که حقیقت اسالم 
را در خود نشان می دهد و امروز نیز تمام توطئه های دشمنان در 
منطقه خنثی شده و بیش از 25 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی 

شرکت می کنند.
نوفرستی با بیان اینکه  یکی از محورهای مهم جنگ حق علیه 
باطل مردمی بودن دفاع مقدس است، ادامه داد: امروز شجره طیبه 
بسیج در کشور شکل گرفته و فرهنگ و تفکر بسیجی به کشورهای 
آزادی خواه جهان منتقل شده است. وی با بیان اینکه امروز جبهه 
مقاومت در منطقه گسترش یافته و به نیجریه و مصر نیز رسیده 
است، افزود: شجره طیبه بسیج در دوران دفاع مقدس با آمادگی 

کامل وارد میدان شدند. 
گفتنی است در این مراسم از نرم افزار زیارت مجازی شهدای گمنام 
بیرجند رونمایی شد. این نرم افزار توسط مدیریت توسعه و ترویج 
فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهواره ای اداره کل حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان تهیه شده است.

 تجلیل از 36  پیشکسوت رزمنده دفاع مقدس در بیرجند
عکس: کاری

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در 
ساختمان سبز ایمن  دانشگاه بیرجند

صدا وسیما- برای اولین بار در دانشگاه های 
کشور، ساختمان سبز ایمن در دانشگاه بیرجند 
راه اندازی و انرژی های تجدیدپذیر در آن به 
کار گرفته شد. دبیر شورای راهبردی مدیریت 
سبز دانشگاه بیرجند گفت: این ساختمان که 
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه است، مطابق با 
استانداردهای زیست محیطی و با هدف استفاده 
حداکثری از انرژیهای تجدید پذیر و جلوگیری 
از روند گرمایش زمین راه اندازی شده است.
استفاده  مورد  برق  تمام  اینکه  بیان  با  فرزین 
در این ساختمان از طریق نیروگاه خورشیدی 
25 کیلوواتی که در پشت بام این ساختمان راه 
اندازی شده، تأمین می شود، افزود: برای ایجاد 
این نیروگاه  175  میلیون تومان هزینه شده 
است که عالوه بر تأمین برق این ساختمان، 
برق مازاد به شبکه توزیع برق دانشگاه برای 
استفاده در سایر ساختمان ها تزریق می شود.
وی با بیان اینکه المپ های فوق کم مصرف 
در این ساختمان استفاده می شود که کاهش 
زیادی در مصرف برق دارد، گفت: فونداسیون 
بالیای  و  زلزله  برابر  در  هم  ساختمان  این 
.دبیر شورای راهبردی  محیطی مقاوم  است 
مدیریت سبز دانشگاه بیرجند افزود: همچنین 
مصرف  یکبار  ظروف  از  ساختمان  این  در 
استفاده نمی شود و  فاصالب خاکستری این 
ساختمان نیز پس از انباشت و تصفیه، در آبیاری 
فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و در 
مصرف آب صرفه جویی می شود .فرزین با 
بیان اینکه تمامی هزینه های این ساختمان 
به  از سه سال  بعد  ها،   این صرفه جویی  با 
در  داده خواهد شد، گفت:   برگشت  دانشگاه 
آینده نیز تمامی ساختمانهای دانشگاه بیرجند به 
نیروگاه فتوولتائیک برای استفاده بهینه از انرژی 

خورشیدی مجهز می شوند.
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آگهی تغییرات شرکت آوا رادین شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 2105 و شناسه ملی 10360038190 به استناد صورتجلسه 
: اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/10/15  مدیره   هیئت 
به   0945658974 ملی  شماره  با  گل  صباغ  سجاد  آقای   -1
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صباغ گل با شماره 
ملی 0651666708 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
نیلوفر ترابی طرقبه با شماره ملی 0938944959 به سمت منشی 
با شماره ملی 0653340184  هیئت مدیره و علی حاجی پور 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سروش صباغ با شماره ملی 
0933454147 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
ملی  شماره  با  صباغ  سروش  آقای  امضای  با  اسالمی  عقود  و 
0933454147 )مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )610060(

تاسیس شرکت توان گستران ونداد انرژی شرق )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/06/14 به شماره ثبت 6047 به شناسه ملی 
 14008599941 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

خدمات کنترل کیفیت و صدور مشاوره کیفی استاندارد مرتبط با سیستم های هوشمند توان و انرژی طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 
سیستم های توان و انرژی هوشمند طراحی ، ساخت و اجرای نیروگاه های فتوولتائیک، خورشیدی و بادی واردات تجهیزات مرتبط با سیستم 
های هوشمند توان و انرژی طراحی و اجرای نیروگاه های تولید برق پراکنده )مولد های گازی کوچک ، مولد تولید همزمان حرارت و توان(
خدمات مشاوره ای و نظارت در زمینه سیستم های هوشمند توان و انرژی خدمات مشاوره ای و نظارت در زمینه هوشمند سازی ساختمان 
ها و شبکه های برق طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز سیستم های توان و انرژی تجدیدپذیر. 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، معلم ، بلوار معلم ، کوچه معلم23]ش مرتضوی،شهیدغفاری19[ ، پالک 36 ، طبقه سوم کدپستی 9717855769 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا : آقای امیدرضا نجفی به شماره ملی 
0016749871 دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه ، آقای امیرحسین عبادیان به شماره ملی 0640472141 دارنده 3300000 ریال 
سهم الشرکه ، آقای حمیدرضا نجفی به شماره ملی 4284636146 دارنده 3400000 ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای 
امیدرضا نجفی به شماره ملی 0016749871 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای امیرحسین عبادیان به شماره ملی 0640472141 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 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 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . 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 )606123(
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آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- پیمانکاری شرکت بهبود سیستم آب ۲- شرکت مهندسین مشاور آب نگار شرق ۳- شرکت جاده سازان توس 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای محترم 11- پیمانکاری 
شرکت بهبود سیستم آب 2- شرکت مهندسین مشاور آب نگار شرق 3- شرکت جاده سازان توس ابالغ می گردد آقای محمد رضا حاجی 
آبادی  با کد شناسایی بیمه 82046464 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی راننده و اپراتور )کارگر اتفاقات فاضالب( داشته که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، مشاغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت داری( 

تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره 139860308002000216 و کالسه شماره 1397114408002000020 مورخ 1398/5/19 صادره هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قاینات : شهر قاین:  آقای مهدی عابدین زاده )از محل مالکیت خانم سکینه 
گچسوز مقدم )سکینه اشرف نژاد( ( فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 177 قاین و کد ملی 0889035911 در ششدانگ یک باب منزل 
مخروبه به مساحت 257/35 مترمربع در تمامی پالک 127- اصلی واقع در خیابان امام خمینی، کوچه کهکی بخش 11 قاین خریداری 
شده از ورثه گچسوز مقدم و غیره محرز گردیده و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/6/23       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۷/۸      علی صفائی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

ملی  شناسه  به  ثبت 6054  شماره  به  تاریخ 1398/06/25  در  )سهامی خاص(  هور  نشان  سرخ  ققنوس  بازرگانی  تاسیس شرکت 
 14008621710 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

- مشاوره بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و فروش در خصوص ارائه راه کار مناسب جهت هدفمند کردن سیستم فروش ومتمرکز کردن 
پرسنل فروش و پشتیبانی در نقاط مهم و مبهم بازار جهت شرکتهای )خدماتی - تولیدی - بازرگانی- پخش و کارخانجات( و ارائه خدمات به 
ارگان های دولتی و خصوصی در زمینه های تنظیم استراتژی و طراحی سیستم های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و فروش ، طراحی 
ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و فروش ، تنظیم استراتژی و طراحی سیستم توزیع ، طراحی ساختار 
و سازماندهی فعالیت های توزیع ، تنظیم استراتژی ها و طراحی روش های مدیریت کاال ، تنظیم استراتژی، تنظیم استراتژی توسعه صادرات 
، تنظیم استراتژی قیمت گذاری ، مشاوره برای بخش بندی بازار ، مشاوره برای بازاریابی صنعتی ، مشاوره برای بازاریابی خدمات ، مشاوره 
برای مدیریت بر نام تجارتی ، تنظیم طرح بازاریابی ، امکان سنجی بازار ، بررسی رفتار مصرف کننده ، بازاریابی الکترونیکی ،مدیریت ارتباط 
با مشتری ، شناخت بازارهای داخلی و خارجی محصوالت ، سنجش رضایت مشتری ، تدوین برنامه جامع بازاریابی ، استراتژی بازاریابی و 
فروش ، طراحی سیستم های بازاریابی و فروش ، الگویابی ، بررسی روش ورود به بازار از طریق کانال عمده فروشی ، برنامه ریزی یکپارچه 
فروش و تولید و مواد ، بررسی علل تغییرات حاصله در تعداد مشتریان و بررسی فعالیت های بازاریابی جهت شرکت مطبوع . طراحی خط 
تولید کارخانه ها مطابق با استانداردهای روز دنیا. طراحی سایت و وب سایت و انجام فعالیتهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی . خدمات مربوط به حمل و نقل درون شهری . خدمات و مشاوره در زمینه فروش و ترویج به کشاورزان و گلخانه 
داران از طریق کارشناسان مجرب. - انجام امور بازرگانی از قبیل صادرات ، واردات، ترخیص کاال و حق العمل کاری. - اخذ وام قرض الحسنه 
و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر 
نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. بازاریابی مندرج در موضوع مذکور غیر هرمی و غیر شبکه ای می باشد. 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، 17 شهریور ، کوچه 17 شهریور 5 ، خیابان 17 شهریور ، پالک 86 ، طبقه همکف کدپستی 9716833151 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2245/82 مورخ 98/05/22 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه خوسف با کد 
2245 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم نساء یداللهی به شماره ملی 0650418468 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال، خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 0651837014 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای گل محمد قاسمی به شماره 
ملی 0652147526 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 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 
مشترک آقای گل محمد قاسمی )رئیس هیئت مدیره( و خانم زهرا قاسمی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: خانم سپیده تقی پور به شماره ملی 0651788765 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی 0652229484 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 )606۷۹۷(

آگهی تغییرات شرکت بهبود سیستم آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 2562 و شناسه ملی 10360042639 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم آسیه مهربان به شماره ملی 0651986036 و 
آقای هادی جاوید نژاد به شماره ملی 2031641689 و خانم سمیه مهربان به شماره ملی 0651879450 و خانم فاطمه مهربان به شماره 
ملی 0653207761 و آقای سید محمدرضا اسالمی به شماره ملی 0651952891 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا نجفی مود به شماره ملی 0652834000 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه گنجی تنها به شماره ملی 

0650178548 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )604350(

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

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

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

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

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵6633230 

 علـی برگـی

آگهی تغییرات شرکت نوید گستر زهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4374 و شناسه ملی 10860479610 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای عباس دیدبان به شماره ملی 0889807469 و آقای علیرضا 
دیدبان به شماره ملی 0889786372 و آقای سید محمد رضا ترابی به شماره ملی 0889040141 و خانم مریم فورگی نژاد به شماره 
ملی 3621428429 و آقای محمد قربانی به شماره ملی 0880008903 و خانم اعظم دیده بان به شماره ملی 0889965382 و آقای 
محمد پیله ور به شماره ملی0889966230 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای غالمحسین 
 حیدری به شماره ملی 0889807353 به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد عباسی به شماره ملی 0889801479 به عنوان بازرس

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )604251( با سالم و احترام

 به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
 به دلیل عملیات برگردان و  بهینه سازی

 تجهیزات مخابراتی ،تلفن های ثابت بیرجند 
- خیابان غفاری   10 تا 16 و غفاری 1۷ تا 23 

روز سه شنبه مورخ ۹۸/0۷/۹ از ساعت 6 صبح 
به مدت ۷2 ساعت 

قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.



3
پیام شما

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

دوشنبه * 8 مهر  1398 * شماره 4458

رونمایی از دو کتاب دفاع مقدس در بیرجند

صداوسیما- دو کتاب دفاع مقدس در بیرجند رونمایی شد. این دو کتاب دیروزدر مراسمی با حضور مسئوالن فرهنگی استان رونمایی و از نویسندگان آنها تقدیر 
شد.این کتابها با نامهای “طالیه داران”و”همزاد بهار” به ترتیب به نویسندگی حسین زنگویی و فرشته شکوهیان چاپ شده است.در کتاب طالیه داران،خاطرات 

استادمهدی اسماعیلی مود اداره فرهنگ و ارشاد روحانی شهید شیخ احمد فاضل و در کتاب همزاد بهار، زندگی نامه شهید شهاب الدین اربابی از شهدای دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده است.
اسالمی بیرجند از تالش همگی برای دعوت 
ارتقای  برای  بیرجند  به  توسلی عزیز  استاد  از 

خوشنویسی تشکر می کنیم.
915...991
نداشتن  علت  به  شهردار  آقای  جناب  باسالم 
سرعت گیر در بلوار میالد در میدان الهیه روبروی 
خانه های شهرداری ایستگاه واحد متاسفانه در 
حین عبور فرزند 5 ساله ام از عرض خیابان بر 
روی خط عابر پیاده راننده پژویی که از باالی 
باالی  سرعت  با  الهیه  میدان  سمت  به  بلوار 
1۲۰کیلومتر در حرکت بوده بدون توجه به جلو 
و بدون ترمز با فرزندم برخورد کرده و در صحنه 
فرزندم با جراحات بسیار شدید فوت می کند و 
راننده متواری است لذا جهت نصب سرعت گیر 
لطفا اقدام نمایید چون این پل روی کانال محل 
عبور تعداد زیادی از بچه ها به سمت مدرسه 
جوادیه است و باید سرعت گیر درسر چهار راه 
قبل از پل ایستگاه نصب شود چون از سمت 
باالی بلوار خیابان دارای شیب بسیار شدید است.
935...194
چرا جاده روستای خنگ به سمت آرین شهر را 

روکش نمی کنند پرازچاله است.
915...4۲3
باعرض سالم حضور مدیرکل راهداری آسفالت 
جاده القورات از سه راهی “بلنجاب” شروع شده و 
تاسه راهی مسناباد آسفالت شد بعد تعطیل کرده 
اند درحالیکه تا اتصال به جاده اسدیه پشت مولید 
4 کیلومتر بیشتر نیست و خیلی هم خراب است 

لطفا رسیدگی شود.
915...615
با سالم و روز بخیر و تشکر از شما. بعد از چند 
سال خیابان عارفی یک همچنان مورد بی مهری 
شهرداری است .گلخانه و زمین پشت ساختمان 
بانک سپه و توقف سرویسهای خوسف در زمین 
خاکی معضلی شده برای ساکنان این کوچه ای 
کاش گوش شنوایی بود و ای کاش بین محله 

های شهر اینقدر تبعیض  قائل نمی شدند.
915...39۰
 با سالم  و عرض ارادت برای دومین بار خدمت 
پرسنل سخت کوش راهنمایی و رانندگی استان 
عرض کنم شما رو به خدا عصرهای  پنج شنبه 
یک نظارتی بر پارک خودروها  در قسمت ورودی 
آرامستان محوطه قتلگاه داشته باشید پنج شنبه 
گذشته خدا می داند بر اثر  سهل انگاری چند  
راننده خودرو من و چند نفر دیگه  مدتها انتظار 
کشیدیم تا صاحباشون برسن خیلی راحت با یک 
عذر خواهی کوچک برای خودشون رفتن الاقل 

یک خط کشی چقدر کار داره.
915..41۲

از نانوایی سجادشهر خیابان هاجرشرقی آقای 
زنگویی بابت نان باکیفیت و خوب و با کمترین 
ضایعات بسیار ممنونیم امیدواریم مسئوالن عزیز 
این نانواهای خوب و باانصاف را تشویق کنند و 
نانواهایی که نعمت خدا را به هدر می دهند با 

جریمه توبیخ کنند تا حساب دستشان بیاد.
یک شهروند
نباشید لطفا بررسی  با عرض سالم و خسته 
کنید چرا شهرک صنعتی محل نیروی کار و 
دستگاه های چرخنده و برنده و با اینکه بارها 
شده اتفاقات وحوادث افتاده هنوز درمانگاه یا 
ما  ندارد  رسانی  امداد  برای  آمبوالنس  یک 
کارگران چه گناهی کرده ایم وبرای هر اتفاق 
باید  وامثالهم  انگشت  یا حادثه وقطع شدگی 

آمبوالنس از بیرجند اعزام شود.
ارسالی به تلگرام آوا

ممنون از صحبت های خوب معاون وزیر کشور در 
مورد انتخابات اما مخاطب اصلی صحبت های ایشان 
باید فرمانداران ، نمایندگان مجلس و سخنرانانی که 
تریبون های استان را در دست دارند باشند ما مردم 
که از حقوق خودمان حراست می کنیم بروید اینها را 
به نماینده مجلسی بگویید که تا چند وقت پیش با 
ذره بین هم نمی شد پیدایش کنیم حاال هر روز در 
هر کوی و برزن دیده می شود این را به فرمانداری 
بگوئید که جلوی خودش نماینده می گوید این 
درخواست های مردم  به من ربط ندارد و مسئولیتش 
با مدیران اجرایی است ولی باز همین فرمانداران در 
سال انتخابات به عنوان مجری آن متاسفانه همه جا 
در کنار نمایندگان که قاعدتا کاندیدا هستند حضور 
دارند خواهشا جلوی اینها را بگیرید جلوی همایش 
هایی که قریب به اتفاقشان فقط اسم کاندیدا در آن 

گفته نمی شود و بقیه اش همه ... 
ارسالی به تلگرام آوا
به  لطفا  مردم  دیدگاه  انتشار  از  تشکر  ضمن 
در  آن  اثرات  و  کنید  می  منتشر  که  مطالبی 
جامعه هم توجه داشته باشید و اینکه مردم شما 
 را روزنامه خودشان می دانند و اطمینان دارند .
گاهی اوقات جای شاکی و متهم در برخی مطالب 
شما عوض می شود شما تیتر می زنید که آقای 
و  دارند  گله  مدارس  کمبود  وضع  از  مدیرکل 
شاکی اند در حالی که شاکی مردمند از ایشان و 
همکارانشان که توجه مناسب به این امور نکرده اند 
و حاال که سال تحصیلی شروع شده باید فرزندان 
ما جور این مسائل را بکشند ! آخر شما که دسترسی 
دارید بپرسید چه کسی باید فکر این مدرسه ها را 
می کرد؟ من ، فرزند دانش آموزم یا آقایان مسئول 
دیدیم  وقت  هر  که  ما  پرورش؟  و  آموزش  در 
دوستان بدون ارائه راهکار فقط گالیه می کنند .  
مگر در گذشته چه گونه عمل می کردند که این 
مشکالت نبوده است از پشت میز نشستن و پیام 
دادن و گالیه کردن برای فرزندان ما مدرسه ای 

ساخته نمی شود .
ارسالی به تلگرام آوا
آوای محترم  لطفا مطالبی رو که می نویسید یکبار 
مرور کنید ببینید اینها خبر هستند یا طنز یا توهین به 
مردم ؟ رئیس محترم ستاد انتخابات کشور فرمودند 
فرمانداران از کارهای شبهه آمیز در آستانه انتخابات 
خودداری کنند  و در مراسم سیاسی شرکت نکنند.  
برادر من وقتی فرماندار شما رو نمی شه تو فرمانداری 
در حال  نماینده  در رکاب  تمام وقت  و  آورد  گیر 
دهگردشی است دیگه شبهه ای باقی نمی مونه که 
این کار برای مردم است یا برای تبلیغ آقای نماینده ! 
خیلی جالبه آقایون از ستاد انتخابات و شورای نگهبان 
و نظارت و ...چشم نمی زنین از خدا بترسین که این 
حق الناس است موقعیت شما که برای کاندیداهای 

مورد حمایتتون خرجش می کنین. 
ارسالی به تلگرام آوا 
تو مصاحبه با یکی از مسئوالن نوشته بودین آموزش 
و پرورش یادش رفته بخاری ها رو تأیید کنه و یا 
یادش رفته به اون اداره بگه بیاد تأیید کنه آخه مگر 
کسی نظارت بر این اداره ها نداره که این اتفاقا می 
افته . آقای استاندار جای اینکه هر روز به یک روستا 
سر بزنه بهتر نیست باالی سر بعضی مدیراش بمونه 

که کارشون رو درست انجام بدن .
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
آبخیزداری راه نجات از خشکسالی

محمودآبادی- اجرای طرح های آبخیزداری 
شگفت  تاثیرات  و  گذشته  چهارسال  در 
انگیز آن بر دبی قنات ها و رونق کشاورزی 
باعث شده امروز اعتبارات خوبی برای ادامه 
ی این طرح ها اختصاص یابد، چرا که در 
استانی مانند خراسان جنوبی تنها با متوسط 
بارندگی   11۲/5 میلی متر اما 5میلیون و 433 
هزار و 89۰ هکتار زمین بیابانی آبخیزداری 
تنها فرمول نجات از خشکسالی و تاثیرات 
آب  سرانه  مانند  است.دالیلی  آن  مخرب 
استان که  5۰۰ تا 9۰۰ متر مکعب )مناطق 
کمتر از 17۰۰ در مرز بحران و کمتر از 5۰۰ 
فوق بحرانی هستند( 19 سال خشکسالی  
و بادهای گرم و خشک  1۲۰ تا 18۰ روزه 
سیستان،عدم پراکنش زمانی مناسب بارشها 
و شدت بارندگی های کوتاه مدت و بروز 
خشکسالی  با  همزمان  رواناب  و  سیالب 
ساالنه(،سرانه  مترمکعب  میلیون   7۰۰(
از  پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی کمتر 
برابر  از دو  بیابان بیش  1 متر مربع،سرانه 
کشورکه عنوان دومین استان بیابانی کشور  با 
۲8 کانون بحرانی فرسایش بادی را به خود 
اختصاص داده و البته جزو 5 استان درگیر با 
پدیده گرد و غبار نیز شده ایم، هجوم ماسه 
های روان و مختل شدن زندگی و کشاورزی 
در نقاط گوناگون استان در سنوات گذشته 
عالوه بر این متوسط فرسایش ساالنه  خاک 
که در استان 7 برابر حد مجاز است.از جله 
دالیلی است که عرصه های منابع طبیعی 
خراسان جنوبی را حساس تر کرده است. 
اما برای رهایی از تمام این تنگناها چه باید 
کرد؟مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در 
گفت و گو با آوا گفت: بروز سیالب و رواناب 
ساالنه 7۰۰ میلیون مترمکعب،تجربیات و 
رتبه های برتر و موفق در تراز ملی و بین 
المللی در برنامه ریزی ، مطالعه و اجرای 
طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، بیابانزدایی 
و پروژه های بین المللی ترسیب کربن و 
RFLDL ،ظرفیت باالی تنوع و گسترش 

گیاهان دارویی و صنعتی با کیفیت و عیار باال 
در عرصه های مرتعی و جنگلی،بسترهای 
طبیعی و شاخص در عرصه های بیابانی ، 
آبخیزداری و جنگلی استان )تپه های ماسه 
بادی مرتفع و بیابانهای بکر، جنگلهای سنو 
، بنه ، پارک آبخیز و پروژه های بین المللی( 

برای مباحث طبیعت گردی و گردشگری ، 
ترویجی و آموزشی،انرژی های نو )خورشید 
، باد( پروژه های بین المللی و مراتع و . . . 
از جمله مزیت های نسبی در بخش منابع 
طبیعی است که با کمی توجه می تواند بسیار 
موفق و درآمد زا و همچنین الگوی دیگر 
استان های مشابه خراسان جنوبی در کشور 
باشد.علیرضا نصرآبادی با اشاره به پروژه هایی 
که اداره کل منابع طبیعی در شهرستان های 
استان برای کاهش دغدغه های خشکسالی 
از ۲3۰۰  بیش  در  افزود:  است  داده  انجام 
سازه آبخیزداری استان ساالنه 7۰ میلیون 
متر مکعب بارندگی و سیالب در حوزه های 
اجرا شده مهار می شود.)بین 8 تا بیش از 67 

میلیون متر مکعب( که این خود ارزشمند 
ترین بخش کار ما به شمار می آید.بر اساس 
آماری که وی ارائه داد در سال آبی 98-97 
تا ابتدای خرداد امسال بیش از 67 میلیون متر 
مکعب آب در این سازه ها ذخیره شده که 
عالو.ه بر تغذیه ی سفره های زیر زمینی 

باعث افزایش دبی قنات های پایین دست 
مطلب  این  اعالم  با  است.نصرآبادی  شده 
اضافه کرد:  سهم خراسان جنوبی از اعتبار 
صندوق توسعه ملی حدود 16 میلیارد تومان 
بود که با این اعتبار توانستیم اجرای 4 طرح، 
۲4 پروژه و 8۰ سازه در 11 شهرستان را آن 
هم در بازه ی زمانی سه ماهه  عملیاتی کنیم.  

رتبه ی سوم کشور در اجرای 
عملیات آبخیزداری

اینکه  به  اشاره  با  طبیعی  منابع  مدیرکل 
عملکرد مطلوب این استان در اجرای طرح 
های آبخیزداری باعث شد خراسان جنوبی 
رتبه سوم کشور را با کسب کند،گفت: با توجه 

به پیگیری و نشست مشترک استانداری و 
سازمان  ریاست  وزیرو  معاون  با  کل  اداره 
مقرر  آبخیزداری کشور  و  مراتع   ، جنگلها 
شد برای سال 98 مبلغ 6۰۰ میلیارد ریال از 
محل اعتبارهای صندوق توسعه ملی تامین 
شود.نصرابادی افزود: حداقل تعداد 14۰ سازه 

مترمکعب  هزار  بر 63۰  نزدیک  حجم  با 
)مرحله اول 9۰ سازه با 31 میلیارد تومان(. 
پیشنهاد اولیه ی این اداره کل است.وی به 
رویکرد مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری 
طرح  که  چرا  دارد  تاکید  جنوبی  خراسان 
مشارکتی آبخیزداری در حوزه های آبخیز 
مرزی و مناطق محروم استان  با مشارکت 
آستان قدس رضوی ، قرارگاه شهید ناصری 
سپاه و بسیج سازندگی. توانسته تا حد زیادی 
اجرای طرح ها را سرعت ببخشید. عالوه 
بر این طرح مشارکتی آبخیزداری و توانمند 
سازی با جامعه نیکوکاری ابرار در شهرستان 
پیگیری  و  همکاری  نامه  وتفاهم  قاینات. 
اجرای مشترک آبخیزداری با بنیاد برکت و 

ستاد اجرایی فرامین امام )ره( کمک شایانی 
به ما و مردم استان خواهد کرد.

بیابان زدایی در راس امور
وی با توجه به شرایط بیابانی استان یادآور شد: 
در زمینه ی بیایان زدایی فعالیت های زیادی 
از سال 54 تا کنون در استان هر ساله انجام 
کاری،مدیریت  کاری،بذر  است.نهال  شده 
رواناب های سطحی و نیز اجرای 84۰ هزار 
هکتار جنگل های طبیعی ودست کاشت با 
سابقه باالی 45 سال که متاسفانه امروز سطح 
زیادی از آن ها امروز درگیر آفت شپشک 
سفید شده است و ضرورت مبارزه  با آن کمتر 
از اجرای طرح های آبخیزداری نیست توانسته 
در حد زیادی از بیابانی تر شدن استان بکاهد.
نصرآبادی عملیات کنترل ماسه های روان و 
تپه های ماسه ای،مرتعداری،فعالیت بخش 
جنگل با گونه های نادر مانند “دیودال”  و 
“سنو “،ایجاد 11 پارک جنگلی و میان راهی 
در استان،طرحهای بهره برداری از گیاهان 
دارویی از جمله آنغوزه که با برداشت ساالنه 
6۰ تن درآمد متوسط ساالنه بیش از 44 
میلیارد تومان را نصیب بهره برداران می کند. 
را از مهمترین اقدامات این  اداره کل عنوان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کرد.مدیر کل 
استان رقم مصوب اعتباری در بخش مقابله با 
بیابانزایی از اعتبارهای ملی مقابله با بیابانزایی 
1398 صندوق توسعه ملی و کارگروه ملی 
مقابله با گرد و غبار را بیش از 73/3 میلیارد 

تومان اعالم کرد.

رتبه برتردر ترسیب کربن 
وی خراسان جنوبی را جزء اولین ، بیشترین 
پروژه  اجرای  در  ها  استان  ترین  موفق  و 
 RFLDL های بین المللی ترسیب کربن و
کرد  معرفی  المللی  بین  و  ملی  در سطح 
که توانسته الگویی برای ۲1 استان دیگر 
وهمچنین جزو 1۰ پروژه برتر در سال ۲۰17 

در سند رسمی سازمان ملل ثبت شود.

نت
نتر

س: ای
عک

کاهش سهم استان در دانشگاه فرهنگیان 
محمودآبادی - کمبود نیروی انسانی در 
خاطر  به  کشور  پرورش  و  آموزش  بدنه 
اعمال سیاست های اشتباه سالیان گذشته 
تبدیل به معضلی جدی شده است که با 
افزایش سهمیه جذب دانشگاه فرهنگیان 
می توان طی چند سال با برنامه ریزی و 
هدف گذاری صحیح بر این کمبود غلبه 
کرد.با وجود این امید می رفت در سهمیه 
جذب دانشگاه فرهنگیان کشور در سال 
انجام گیرد  اقدامی موثر  تحصیلی جدید 
که خوشبختانه این اتفاق افتاد و نسبت به 
سال گذشته افزایش داده شد اما در استان 

خراسان جنوبی اتفاق دیگری رخ داد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
پیش از این با بیان این که امسال هزار 
استان  پرورش  و  آموزش  در  نفر  و 166 
“سعی  بود:  گفته  شد  خواهند  بازنشسته 
از  نیرو  کمبود  جبران  برای  می کنیم 
مجاری قانونی اقدام کنیم و نیروی مورد 
نیاز خود را از طریق دانشگاه فرهنگیان، 
ساعت  واگذاری  و  پیش دبستانی  مربیان 
به نیرو های شاغل و خرید خدمت تامین 
کنیم.اما آنچه جای تعجب دارد این است 
پروش  و  آموزش  نیاز شدید  با وجود  که 
سهمیه  کاهش  شاهد  معلم،  به  استان 
جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان 

هستیم. گذشته  سال  به  نسبت  استان 
هرچند امسال شاهد افزایش میزان سهمیه 
جذب دانشگاه فرهنگیان در کشور هستیم، 
سهمیه خراسان جنوبی که در سال گذشته 
736 نفر بوده، در سال 98 به 458 نفر در 
رشته های آموزش ابتدایی،علوم اجتماعی ، 

تاریخ و جغرافیا رسیده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی 
در پاسخ به سوال آوا درباره ی علت این 
کاهش گفت: نبود فضای کافی آموزشی و 
خوابگاهی برای جذب دانشجو معلم باعث 
نیابیم.البته  واقعی دست  نیاز  آن  به  شده 
اشاره  نیز  این موضوع  به  مهدیزاده  ایرج 

کرد که اقداماتی برای رفع این مشکالت 
در حال انجام است.

تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش در حال 
افزایش و استان با مشکل کمبود نیرو مواجه 
است کما اینکه در سال گذشته دانشجویان 
ورودی سال 95 دانشگاه فرهنگیان برای 
در  تدریس  به  ناچار  نیرو،  کمبود  جبران 
فرهنگیان  شدند.دانشگاه  تحصیل  کنار 
آموزشی  فضای  از  مندی  بهره  دلیل  به 
مناسب برای تربیت معلم در تامین نیروی 
انسانی ورزیده و عالقه مند به معلمی نقشی 
موثر دارد همچنین باتوجه به سفارشات و 
افزایش  در  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 

سهمیه دانشگاه فرهنگیان و اشاره به این 
نکته که بهترین جایگاه برای جذب  نیروی 
دانشگاه  آموزگار،  تربیت  کار در زمینه ی 
فرهنگیان است، علت این کاهش ظرفیت 
به زیان  باز می گردد که  تدبیری  به چه 
دانش آموزان خراسان جنوبی تمام خواهد 
شد؟قطعا هزینه کردن در آموزش و پرورش 
و  است  گذاری  سرمایه  نیست،  اسراف 
توجیحاتی از قبیل نداشتن فضای آموزشی 
و خوابگاهی به نحوی غیر قابل قبول است، 
که امید است بی مهری به امر مهم آموزش 
با کیفیت نیروی انسانی در اولویت کاروزارت 

آموزش و پرورش قرار گیرد.



موفقیت و انرژی

 طالق

 راهکارهای  موثر برای از بین بردن 
استرس در زندگی مشترک

زنان اغلب از طریق کلمات ابراز وجود می کنند. 
پس اگر می خواهید او احساس بهتری پیدا کند، به 
او اجازه دهید هرچه می خواهد حرف بزند. این به 
او امکان می دهد که موقعیت را تجزیه و تحلیل 
کرده و به سوی نتیجه حرکت کند.مدتی همسرتان 
را به حال خود بگذارید تا در افکار خود به بررسی 
بپردازد. او را تشویق کنید شنا کند یا با دوستانش به 
سینما برود. این کار باعث کاهش تنیدگی و ایجاد 
آرامش در او می شود. رویکرد اکثر مردان به یک 
 مشکل، تالش برای حل آن است. این مسئله

می تواند در مواقعی که یک زن در کشمکش با 
یک مسئله است باعث عدم امنیت در او شود. به 
جای اینکه یک راه حل پیشنهاد کنید، فقط گوش 

دهید و به او اجازه دهید خود را تخلیه کند.

اشتباهات پس از طالق 

نمی  طرفین  مشترک  زندگی  در  که  زمانی 
برقرار کنند،  با یکدیگر  توانند رابطه سالمی 
نتیجه  به  و  روند  می  را  ها  راه  همه  وقتی 
جدایی  مانده  باقی  راه  تنها  رسند،  نمی 
دهد،  می  رخ  طالقی  که  هنگامی  است. 
بینند.  می  آسیب  طرف  دو  هر   معموال 
 در این مطلب  به برخی از اشتباهات رایج 

مردان بعد از طالق می پردازیم:
خیلی از مردان قبل از این که اثرات رابطه 
عاشقانه  رابطه  یک  در  برود  بین  از  قبلی 
 جدیدی می افتند که به ازدواج منجر می شود. 
گوشه گیری یکی دیگر از اشتباهات بزرگ 
دچار  فرد  که  چرا  است،  طالق  از  بعد 
افسردگی  و یاس می شود. طبق تحقیقات، 
احتمال بیشتری دارد که اینگونه افراد به دام 

اعتیاد  بیفتند. 
خواستگاری  مثبت  جلسه  اولین  از  بعد 
زده  هیجان  آقایان  از  بسیاری  است  ممکن 
و خوشحال شوند. اما باید دقت داشت وقتی 
جای  ببینند  که  را  موضوع  این  کودکان 
ناراحت  بگیرد  دیگری  شخص  را  مادرشان 
می شوند. برای این کار بهتر است خانم تازه 
داشته  فرزندان  با  ای  جلسه  ابتد  خود  وارد 
باشد. ادامه خصومت با همسر سابق به هیچ 
عنوان کار درستی نیست، خصوصا اگر قرار 

باشد کودکان درگیر این خصومت شوند.

تشخیص میگوی
 سالم از ناسالم

میگو به دلیل اسیدهای چرب غیراشباع خیلی زود 
فاسد می شود. 

گاهی برخی کارخانجات بر حسب سفارش، میگوها 

را  پوست گیری می کنند. در صورتی که میگو فاسد 
باشد سر آن به راحتی و بدون نیاز به فشار  نیرو جدا 
می شود. اغلب فروشندگان میگوهای فله ای با شروع 
مرحله فساد، سر میگو را جدا و بدون سر می فروشند 

و در مرحله بعد عضله را عرضه  می کنند. 

مصرف خیار در پیشگیری
 و درمان سرطان موثر است

خیار در پیشگیری و درمان سرطان نقش دارد. این 
صیفی نیز مانند دیگر میوه ها و سبزیجات حاوی مواد 
معدنی، آنتی اکسیدان ها و اسیدهای آمینه است که 

برای تغذیه سالم الزم بوده و می تواند از بدن در برابر 
بسیاری از بیماری ها محافظت کند. خیار همچنین 
دارای ترکیباتی است که قادرند با سرطان نیز مقابله 
کنند. خیار برای همه بیماران مبتال به دیابت بسیار 
مفید خواهد بود. در این صورت حتما خیار میل کنید 

زیرا به تنظیم گلوکز خون کمک می کند.

این غذاها 
را دومرتبه گرم نکنید

مرغ سرشار از پروتئین است، اما گرم کردن دوباره آن 
می تواند مشکالت گوارشی جدی برایتان ایجاد کند. 
بهترین روش مصرف مرغ باقی مانده این است که 

در ساالد یا ساندویچ های سرد گنجانده شود.
اسفناج پر از آهن و نیترات است. وقتی آن را دوباره 
گرم کنید، نیترات به نیتریت که عنصری سرطان 

زاست تبدیل شده و غیر قابل مصرف می گردد.
گرم کردن تخم مرغ باعث ناراحتی معده می شود، 

زیرا حرارت دوباره آن را سمی می کند.

سس ساالد بدون چربی
 غذایی ناسالم

وقتی سس ساالد بدون چربی را انتخاب می کنیم، 
فکر می کنیم برنامه غذایی سالمی برگزیده ایم اما 
این سس های بدون چربی مملو از نمک و شکر 

هستند تا طعم خوبی به سس بدهند. در نتیجه مقدار 
بیشتری سس مصرف می کنیم تا مواد ساالدمان 
به خوبی طعم بگیرند. پس از تمام شدن ساالد، 
نمک و شکری که دریافت کرده ایم باعث احساس 
گرسنگی و تمایل بیشتر به خوردن می شوند. اما 

مسلما شما این را  نمی خواهید!

این مواد را به 
ماست اضافه نکنید!

عسل شیرین است و اضافه کردن آن به ماست 
عالوه بر آنکه ماست را شیرین می کند و کالری 
آن را باال می برد، باعث می شود شما بیشتر ماست 

بخورید و پرخوری کنید. مغز ها خود به تنهایی غذایی 
کامل به شمار می آیند که انرژی و کالری زیادی را 
وارد بدن می کند اما هنگامی که آن ها را به ماست 
اضافه می کنید، بدون آنکه متوجه شوید حجم بسیار 
باالیی انرژی و کالری وارد بدن خود می کنید که 

سوخت و ساز بدن را با مشکل روبه رو می کند.

در آموزه های اسالمی مصرف گوشت شتر به دلیل ویژگی های متمایزی که نسبت به گوشت سایر حیوانات 
دارد بسیار توصیه شده و خوشبختانه مدتی است که این گوشت طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. در 
آموزه های دینی آمده که گوشت شتر قوای بدنی و استقامت را زیاد کرده و از اختالالت در رشد جنین جلوگیری 
می کند و مصرف آن به بانوان باردار، شیرده، دانش آموزان، ورزشکاران و افراد کهنسال توصیه شده است.این 
گوشت ظاهری شبیه گوشت گوساله دارد و نظر به این که اغلب خانواده ها از سفتی و دیرپز بودن این گوشت 
گالیه دارند باید بگوییم که اگر از گوشت شتر جوان استفاده کنید ضمن داشتن بافتی نرم و لذیذ، برای چرخ و 
کبابی کردن هم مناسب است. این گوشت پروتئین و چربی کمتری نسبت به گوشت گاو و گوساله دارد، اما سدیم 

آن زیاد و پتاسیم کمی دارد که این قضیه به تحمل پذیری شتر به کمبود آب مرتبط می شود.

افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارند نباید این واکسن را دریافت نمایند زیرا این واکسن از ویروس های رشد 
یافته در محیط تخم مرغ تهیه می گردد. همچنین افرادی که به اجزای واکسن حساسیت دارند نیز با نظر پزشک 
باید واکسینه شوند. شایع ترین عارضه جانبی این واکسن سوزش در ناحیه تزریق واکسن می باشد. در 25 درصد 
موارد قرمزی و سفتی موضعی و حالت کسالت و درد عضالنی  مشاهده می شود. 1 تا 20 درصد موارد به دنبال 
واکسیناسیون، تب و عالئم عمومی ایجاد می شود که 8 تا 12 ساعت بعد از تزریق به حداکثر شدت خود می 
رسد. برخی از انواع واکسن های ) تترا( 4 ظرفیتی در کودکان زیر 3 سال و سایر واکسن ها در اطفال زیر 6 ماه 

منع مصرف دارد. لذا تزریق واکسن را تحت نظر پزشک و با تجویز ایشان انجام دهید. 
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احتیاطات درباره تزریق واكسن آنفوالنزاگوشت شتر در ترازوی تغذیه

 عوامل مختلفی همچون نداشتن هدف، نداشتن برنامه 
صحیح، ضعف و سستی اراده، داشتن افکار منفی و عدم 
توجه به توانایی ها و استعدادهای خویش، خودکم بینی و 
غیره در ایجاد کم حوصلگی نقش دارند. قبل از هر چیز 
با توجه به توانایی ها و استعدادهای خویش هدفی معقول 
و قابل دسترسی و مطابق با شرایط و امکانات موجود 

برای خود ترسیم کنید.
 برای رفع بی حوصلگی اجتماعی باشید ، بیرون بروید و 
با برخی از دوستان تان مالقات کنید، یا دوستان جدیدی 
پیدا کنید. ماللت و بی حوصلگی اغلب می تواند انرژی 

شما را کم کند. به منظور رسیدن به هدف مورد نظر از 
یک برنامه مدون و جدول زمان بندی شده ای استفاده 
کنید و خود را مقید به انجام آن کنید. از خودتان غفلت 
نکنید و به خودتان برسید. به آرایشگاه بروید، لباس های 
دیگری بپوشید و در کل سعی کنید کمی در خود تفاوت 
ایجاد کنید. اگر افکار منفی و احساس ضعف و خودکم 
بینی باعث کم حوصلگی شما شده است، با به خاطر آوردن 
توانایی ها و استعدادها و موفقیت های گذشته خویش و 
توجه به نقاط قوت زندگی، یاس و نا امیدی نسبت به 
آینده را به امیدواری و خوش بینی تبدیل کنید. چیزی 

که در بسیاری از فرهنگ ها به  افراد بی حوصله توصیه 
می کنند، مسافرت است.مسافرت یا حتی یک گردش کوتاه 
می تواند از آدم بی حوصله یک آدم شاد و پرنشاط بسازد. یاد 
خدا و کمک و یاری از او نقش موثری در ایجاد آرامش و 
امید به آینده دارد، بنابراین یاد و توجه و توکل به خداوند را 
در انجام کارها فراموش نکنید. باید علل و عوامل ضعف 
اراده خویش را بشناسید. توّجه کنید ضعف اراده غالبا در عدم 
اعتماد به بینش و تفکر، عدم شناخت خویش، تدبیر عقالنی 
در تشخیص امور و تمیز دادن امور از هم، عوامل بازدارنده  

عزت نفس است.

با  این روش ها بی حوصلگی را از خود دور کنیم

آیه روز

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو ]هم[ فرستادگانی تکذیب شدند و ]همه[ کارها به سوی خدا 
بازگردانیده می  شود. )سوره فاطر/ آیه 4(

سخن روز

لوس  سرعت  به  اما صورتک  است،  زدن  چهره  بر  مانند صورتک  دیگران  سبک  از   تقلید 
و غیر قابل تحمل می شود، چرا که بی روح و بی دوام است. )آرتور شوپنهاور(

 دوشنبه   *  ۸  مهر   139۸ * شماره ۴۴۵۸
4

                        جدول ۴۲۷۶

افقي: 1-  مجموعه دعاهایي ازا مام 
است  آمده  کتاب  ین  درا  )ع(  سجاد 
- الیه بیروني هر چیز 2-  پایتخت 
سنگال- ازایاالت آمریکا - پند دادن 
3- متکدي-  آیینهاي سنتي- چند 
وزیر 4- میان ها - فرمانده - معادل 
یک  آخرین   -5 کاتالوگ  فارسي 
رقمي-  ظرف جوهر و مرکب - خرس 
سیاه وسفید 6 - قفل چوبي خانه هاي 
قدیم - تنظیم کلي موتور با دستگاه 
الکترونیکي-  تعجب زنانه 7-  تقاضاي 
محترمانه-  بي نظیر- کبوتر صحرایي 
8- تندي و تیزي - همسایه کلمبیا و 
برزیل-  خوشخوان 9- مجموعه چند 
سیم روپو شدار -  دینداري-  چوبدستي 
پلیس 10-  ناپسند- از پرسنل کادر 
درماني لوله بلند براي کشیدن- اتومبیل 
از کارافتاده 11 - شهري در چهارمحال 
و بختیاري - جد حضرت رسول)ص( 
- تکرار حرفي 12-  گناهکار-  خاطر-  
رازي- التیني  نام   دربرگرفتن 13- 

 ا... اکبر گفتن- اسباب نواختن موسیقي 
از خواهران  14 - بیماري تنفسي- 
شیوه   - ژاپن 15  جزایر  از  برونته- 

-ازالقاب چهارمین پیشواي شیعیان.

عمودي: 1 - سومین رقم از سمت 
راست عدد- میوه هاي خشک کرده 
-  مادر عرب 2-  پیشامد - دوستي 
- واحد طول روسي- معادل 1067 
متر 3 - آحاد - نویسنده - فرکانس 
4 - نت چهارم - دلیلها - سرشار 5 
- شکلي هندسي- از ورزشهاي رزمي 
- دستگاه تهویه -مطبوع مرکزي 6- 
داستان بلند - فرزند نوه - ام الخبائث 
7-  بدترین نوع جرم - پروردگار- 
انجیر قرآني 8- از باشگاههاي معتبر 
فوتبال فرانسه - سوره هشتاد و یکم 

قرآن- بدون آستر 9-  تله-  کفش 
  -10 تاریخ  مقتول  اولین  نظامي- 
دست عرب - شبکه تلویزیوني -نوعي 
ماسه ریز11-  پایتخت کوبا - از ظروف 
آشپزخانه-  آزاد 12-  تاندون- ضربه 
شبکه  صفحه   - بدمینتون  در  اي 
قشون  -سپهساالر    13 اینترنت 
اشکاني - قتلگاه - تکیه گاه 14 - 
خوراک - حرکتي در ژیمناستیک - 
حاشیه ها 15- لذت و خوشي-  براي 
پناهجویي و دادخواهي گفته میشود 

- جانوري نرم تن با صدف مارپیچ.

جدول كلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴۴۵۸

1234567891۰1112131415
درایلیبشوجهوهق1
اونانالولدکار2
نسوکنیارایلوا3
شیاتیاغطبانب4
اعبرمرابردی5
مرومکشناوختفه6
ووهیتلاجخایر7
زیمشمهتمینمشد8
یتاهزرابممتس9
هناخدوردیابهت1۰
اهسردمننسمن11
تسستاورایهجو12
مویلههیامسناش13
ییرمباهشلدابت14
لاتسیرکدرگهزره15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰ ) مدرن برتر(

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 

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

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

رنگ، اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

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

پاره وقت نیازمند است. 09154944080

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

 ایزوگـام خسـروی
1۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی 21

 ۰91572۰۰57۰ - ۰9153623317
مدیریت: حامد خسروی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

۰915   866   8۰۰2 

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -09157202302

به یک اکیپ سنگ کار الشه و مالون 
جهت کار در نایبند طبس نیازمندیم.

09152210859

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

09158254172

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

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی

به یک خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی
 و بهداشتی با حقوق باال نیازمندیم.
بازار - آرایشی و بهداشتی دادرس

09152671451

به یک خانم مسلط به امور حسابداری و حمل 
و نقل با روابط عمومی باال جهت کار در شرکت 

بازرگانی نیازمندیم. 09153678848

به یک فروشنده آقا با سابقه کار در پوشاک 
آقایان با حقوق مکفی نیازمندیم.

09155622318

پخش فرآورده های پروتئینی
 تازه و منجمد آتامان آماده تامین 
انواع مواد غذایی رستوران ها،  
تاالرها، هتل ها و شرکت های 

دولتی و خصوصی
)تسویه نقدی و غیر نقدی(

09153634633
09153634634
دفتر: 32349465

به یک نفر پیتزا زن 
ترجیحاً خانم نیازمندیم.

09155612892

آگهی فقدان: آقای محمد حسین حاجی آبادی فرزند 
حسن رضا دارای شناسنامه شماره 9583 صادره از 
بیرجند متولد سال 1366 اظهار می دارد که :اصل 

گواهی موقت دوره کارشناسی رشته مهندسی برق- 
مخابرات ایشان به شماره 1904 - ش 

مورخ 1389/7/18 مفقود گردیده است . لذا به 
موجب این آگهی ارزش نامه مذکور ابطال می شود،  
از یابنده خواهشمند است مدارک فوق را به اداره 

کل امور آموزشی دانشگاه بیرجند ارسال نمایند.

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

شرایطجنسیتمدرک تحصیلیتعدادعنوان شغلردیف

فن بیان قوی و ضامن معتبرآقا و خانمدیپلم6 نفر بازاریاب1

سابقه  کاری - ضامن معتبرآقا دیپلم2 نفر توزیع کننده2

آشنا به آدرسها -ضامن معتبرآقادیپلم2 نفرنیسان با راننده3

مراجعه به: خیابان نرجس -بین نرجس 7 و بقیه ا... جنب امالک دیوانی
تلفن: 2- 32371380-056 بنی اسدی )سرپرست فروش( 09225380140 

شرایط: حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت استثنایی + بیمه تکمیلی +عیدی و پاداش و مزایا 
افراد با سابقه کاری در اولویت می باشند



۵
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خبر ویژه احرازهویترأیدهندگانانتخاباتالکترونیکیمیشود

فارس-رئیس ستاد انتخابات کشور از احراز هویت رأی دهندگان انتخابات های آتی از طریق اعالم کدملی به صورت الکترونیکی خبر داد. “عرف” شنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه، با بیان اینکه ستاد 
انتخابات کشور از دهم اردیبهشت  تشکیل شده، اظهار کرد: متعاقب تشکیل ستاد انتخابات کشور به استان ها نیز تشکیل ستادهای استانی ابالغ شد. تبیین کرد: در این زمینه تاکنون تأیید شده که احراز 
هویت رأی دهندگان از طریق اعالم کدملی به صورت الکترونیکی صورت گیرد، لذا با احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی دیگر شاهد اتفاقاتی چون رأی دادن با شناسنامه متوفی نخواهیم بود.

بیش از ۶ هزار طرح عمرانی در کشور به طور 
همزمان با حضور رئیس بسیج مستضعفان 
در بیرجند افتتاح شد. به گزارش صدا سیما، 
مراسم بهره برداری از این طرح ها با حضور 
سردار سلیمانی، رئیس بسیج مستضعفان 
رئیس سازمان  زهرایی  و سرهنگ  کشور 
بسیج سازندگی کشور روز گذشته در بیرجند 
برگزار شد. از این طرح ها ۵۲۶ طرح با اعتبار  
۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به 

خراسان جنوبی است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این 
مراسم در بیرجند گفت: تا پایان سال ۴۰ هزار 
پروژه بسیج سازندگی کشور با هدف تأمین 
آب و مسکن، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد 
اشتغال در روستا ها و مناطق محروم خراسان 
جنوبی اجرایی می شود.سرهنگ زهرایی  افزود: 
مناطق کمتر توسعه یافته در رأس هدف آبادانی 
و عمران طرح های بسیج سازندگی قرار دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: 
ادعا نداریم در سازمان بسیج سازندگی تمامی 
زحمات را ما خود کشیده ایم بلکه در اجرای 
این طرح ها، تمامی گروه های جهادی، بسیج، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، خیران، قرارگاه 
محرومیت زدایی، آستان قدس، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و دولت با اختصاص اعتبارات 

بسیج  دارند.رئیس  همکاری  دارایی  تملک 
مستضعفان کشور هم در این مراسم گفت: 
طرح های بومی در استان ها برای محرومیت 
زدایی در اولویت است و برای توسعه مناطق 
پشتیبانی  جدیت  با  طرح ها  این  از  محروم 
می کنیم. سردار سلیمانی توجه برنامه ریزان 
کشور را به این نکته معطوف کرد که اگر 
اجرای الگوهای توسعه  متوازن نباشد عوارضی 
خواهد داشت که اکنون شاهد آن هستیم.
وی افزود: ۴۰ هزار طرح محرومیت زدایی 
که برای سراسر کشور مصوب شده است که 

در هر فصل بخش عمده ای از آن ها را افتتاح 
می کنیم و ۱۰ درصد از طرح های افتتاحی در 
خراسان جنوبی است.سردار حزنی دبیر قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه هم در این مراسم گفت: 
اقداماتی  برخوردار  مناطق کم  توسعه  برای 
کشاورزی،  سالمت،  و  بهداشت  حوزه   در 
آبرسانی، بهزیستی، راه های روستایی، اشتغال 
و امور غیر عمرانی همچون جهیزیه، سبدهای 
معیشتی و کمک به خانواده های بی سرپرست 
و بدسرپرست انجام شده است.استاندار نیز با 
و  سازندگی  بسیج  تالش های  از  قدردانی 

قرارگاه های سپاه  برای رفع محرومیت در 
روستا های  استان گفت:  امیدواریم با همدلی 
و هم افزایی تمام دستگاه های خدمات رسان 
در  مردم،  بین  در  خدمت  شوق  روحیه  و 
شتاب گرفتن توسعه استان بویژه در تکمیل 
اشتغال،  ایجاد  و  روستا ها  زیرساخت های 
گام های بلندی برداریم.معتمدیان با تأکید بر 
اهمیت نگهداشت جمعیت در مناطق مرزی 
گفت:  طرح های محرومیت زدایی و ایجاد 
اشتغال برای ۴ شهرستان مرزی استان در 
نظر گرفته شده است که توافقنامه آن بزودی 

امضاء خواهد شد.وی افزود: در این طرح ها، 
مسئولیت خدمات رسانی به شهرستان درمیان 
به بنیاد مستضعفان و در شهرستان سربیشه 
برعهده کمیته امداد قرار گرفته  است و از 
بسیج سازندگی تقاضا داریم در این خصوص 
بهره  از  باشد.وی  زیرکوه  شهرستان  معین 
و  روستایی  خانوار های  سرپرستان  مندی 
عشایری استان از بیمه بازنشستگی روستایی 

و عشایری، از ۱۵ مهر خبر داد.
فرمانده سپاه انصارالرضاء استان هم با اشاره به 
فعالیت گروه های جهادی در مناطق محروم 
خراسان جنوبی گفت: در تابستان امسال ۲۰۳ 
گروه جهادی به مناطق هدف اعزام شدند.
سردارقاسمی به پیشرفت مطلوب صندوق های 
افزود:  معیشت قرض الحسنه اشاره کرد و 
استان ما برای بنیاد برکت، سازمان جنگل 
کمیته  و  بهزیستی  طبیعی،  منابع  و  داری 
امداد جامعه هدف است و رقابت موثری بین 
این مجموعه ها برای تشکیل صندوق های 
سپاه  بسیج  گفت:  دارد.وی  وجود  معیشتی 
اندازی ۳۰۵ صندوق  با راه  خراسان جنوبی 
معیشت قرض الحسنه در مناطق هدف در این 
زمینه پیشگام بوده است.گفتنی است  افتتاح 
یکی ازاین طرح ها که با حضور استاندار در 

روستای نیستان بیرجند برگزار شد.

افتتاح بیش از ۶ هزار طرح عام المنفعه زودبازده در کشور
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آتشنشانهایافتخاری

کاری-شنبه شب تعدادی از فعاالن اجتماعی به 
همراه شهردار ، رئیس آتش نشانی و اعضایی از  
شورای شهر بیرجند طبق رسم همه ساله  از مرکز 
آتش نشانی غفاری بیرجند بازدید و با اهدا گل 
و شیرینی از آنها قدردانی کردند. رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن تشکر از 
مردم خیر اندیش، افزود: شغل آتش نشانی 
حرفه ای پر خطر است که نیاز به کار دلی دارد 
و همکاران ما در تمام ساعات شبانه  درخدمت 
رسانی به همنوع مشارکت دارند.حسینی یادآور 
شد: بسیاری از شهروندان عالقمند  به فعالیت 
گذشته ۵۵   سال  در  و  هستند  نشانی  آتش 
آتش نشان افتخاری دوره آموزشی را با شعار 
شهری ایمن با مشارکت شهروندان گذراندند. 
جاوید شهردار بیرجند، هم در این مراسم ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان، 
مخصوصا شهید ترابی آتش نشان بیرجندی 
نشان  آتش  ایثارگری  و  جوانمردی  افزود: 
همچنان ادامه دارد و در زمان حادثه آنها هستند 
که با رشادت و فدا کردن حتی جان خویش، 
در فکر نجات جان و یا اموال حادثه دیدگان هستند. 

نمایشگاهدائمیتولیداتروستایی
دربیرجندگشایشیافت

ایرنا - فروشگاه و نمایشگاه دائمی تولیدات 
روستایی با نام “بستو” با حضور رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، رئیس سازمان 
بسیج سازندگی و جمعی از مسئوالن استان در 
بیرجند افتتاح شد. عرضه محصوالت سالم و 
ارگانیک با قیمت مناسب از ویژگی هایی این 
جز  روز  هر  که  است  نمایشگاه  و  فروشگاه 
روزهای تعطیل از ساعت ۱۶ تا ۲۱ دایر خواهد 
بود.  رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر 
یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: 
تولیدات این نمایشگاه با مواد اولیه طبیعی به 
ویژه توسط بانوان انجام شده که بخشی از آن 
محصول طبیعی بدون هیچگونه فرآوری است. 
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان هم 
گفت: این مکان با کمک بنیاد تعاون بسیج در 
حوزه بسته بندی محصوالت به صورت دائمی 
افتتاح می شود. هنری افزود: سایت و اپلیکیشن 
فروش محصوالت برند بِستو نیز طراحی شد 
و  آیین سایت  این  در  رونمایی می شود.  که 
اپلیکیشن بستو با حضور رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین رونمایی شد.

امدادرسانیبهزائرانپاکستانی
درخراسانجنوبی

ایسنا-معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی از 
امداد رسانی مأموران پلیس راه قائن به زائران 
پاکستانی در راه مانده خبر داد.سرهنگ حیدری 
هنگام  قائن  راه  پلیس  مأموران  کرد:  اظهار 
گشت زنی و کنترل ترافیک جاده ای مشاهده 
کردند اتوبوس حامل زائرین پاکستانی در گردنه 
“خونیک” دچار نقص فنی شده و به صورت 
خطرساز توقف کرده است. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی افزود: مأموران پلیس راه 
بالفاصله با ایمن سازی محل، اتوبوس را به 
حاشیه جاده هدایت کردند و با هماهنگی پایانه 
مسافربری یک اتوبوس جایگزین به محل 

اعزام و زائران پاکستانی به مقصد اعزام شدند.

تصادفاتجادهای۸۶مجروح
و۷کشتهبرجایگذاشت

مهر-رئیس پلیس راه گفت: در تصادفات جاده 
ای استان طی هفته گذشته ۸۶ نفر مجروح و 
هفت نفر نیز جان خود را از دست دادند. سرهنگ 
رضایی اظهار کرد: طی هفته گذشته ۸۵ فقره 
تصادف در محورهای مواصالتی استان رخ داد 
که از این میزان ۳۶ فقره تصادف خسارتی بوده 
است. وی با اشاره به وقوع ۴۶ فقره تصادف 
جرحی در این مدت، بیان کرد: این حوادث  
۸۶ مجروح بر جای گذاشته است.همچنین در 
این مدت سه فقره تصادف فوتی در جاده های 
برون شهری استان به وقوع پیوست که در این 

حوادث هفت نفر جان خود را از دست دادند.

Dکمبودویتامین
درخراسانجنوبی

در  توجهی  قابل  نقش  د  کاوش-ویتامین 
سالمت ، بقا وباروری انسان دارد  مطالعات 
متعددی  نقش ان در پیشگیری از بیماریهای 
قلبی ، بد خیمی ها وبیماریهای ایمنی وعفونی 
تایید می کند همچنین کمبود ان از عوامل 
مهم در بروز اختالالت  متابولیسم استخوان 
محسوب می  می شود  متاسفانه در اغلب موارد 
میزان ویتامین د که از طریق منابع غذایی در 
اختیار بدن انسان قرار می گیرد  کافی نیست  
گفته می شود که ۳۰تا ۵۰درصد جمعییت 
کلی جهان با کمبود ویتامین د مواجه هستند 
تحقیقات انجام شده طی سالهای اخیر نشان 
می دهد که شیوع کمبود ویتامین د در کشور 
روند افزایشی دارد  منابع اصلی تامین ویتامین د 
مواد غذایی دریایی ونور افتاب  است  خراسان 
جنوبی یکی از استانهای کشور است که  این 
مشکل در ان ظهور وبروز بیشتری یافته است  
در زمان حاضر ۲ راهکار غنی سازی مواد غذایی 
عمده از جمله ارد ونان با ویتامین دواجرای طرح 
مکمل یاری در دبیرستانها در دستور وزارت 
بهداشت قرار دارد  در همین رابطه سال گذشته 
فاز اول غنی سازی ارد گندم با ویتامین د به 
عنوان پایلوت در شهرستان بیرجند از طریق دو 
واحد تولیدی ارد این شهر اغاز شد البته  از میزان 
اثر گذاری این طرح در رفع کمبود ویتامین د در 
استان خبر جدیدی منتشر نشد ه است  .  در 
پی افزایش باالی رقم افراد دچار کمبود ویتامین 
ی در استان یک پزشک متخصص درباره 
ناکافی  بودن دقت ابزارهای سنجش این عامل 
در ازمایشگاههانیز احتماالتی را مطرح کرد 
وگفت  درصدی از این کبودها می تواند حاصل 
خطای  ابزارها باشد در این باره دکتر هاشمی 
مدنی متخصص علوم ازمایشگاهی در گفتگو 
بایک روزنامه کشوری عنوان کرد کیت ومواد 
ازمایشگاهی را از کشورهای اروپایی تامین می 
کنیم البته از مواد چینی هم استفاده می کنیم که 
تحت برند اروپا هستند که با توجه به این که کیت 
ومواد ازمایشگاهی تاریخ مصرف داارن نمی 
توان برای مدت طوالنی انها رانگهداری کرد. 

توزیع۲۰۰۰بستهلوازمالتحریر
دربیندانشآموزانکمتربرخوردار

غالمی-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان از توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر ویژه 
طرح قبض سبز در بین دانش آموزان کمتر 
برخوردار خبر داد.شرکاء عصر دیروز در مراسم 
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر ویژه طرح 
قبض سبز توسط شرکت توزیع نیروی برق 
استان اظهار کرد: از ابتدای تیر حذف قبوض 
کاغذی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار 
گرفت و از ابتدای مهراین طرح به طور کامل 
اجرا و  قبض سبز جایگزین قبوض کاغذی 
برق شد. وی با اشاره به اینکه طرح مذکور 
ملی است و در سراسر کشور به طور همزمان 
اجرا می شود  بیان کرد: در خراسان جنوبی 
نیز به تبعیت از کل کشور این طرح اجرایی 
شده و قبض کاغذی چاپ نمی شود و قبوض  
الکترونیکی صادر می شود. شرکاء تصریح کرد: 
در راستای اجرای این طرح، ساالنه حدود یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار  قبض کاغذی صرفه 
جویی می شود که این امر هم به نفع محیط 

زیست و هم به نفع اقتصاد کشور است.
اخبار کوتاه

* ۱۱۸ نفر در قالب پنج موکب از قاین به زائران 
اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.

* معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه گفت: در استان ۱۵ وقف مرتبط 
با تحصیل وجود دارد که در شهرستان های 
طبس،  سربیشه،  خوسف،  بیرجند،  بشرویه، 

فردوس و نهبندان به ثبت رسیده است.
از  فردوس  سپاه  مقاومت  ناحیه  *فرمانده 
اختصاص ۳۶۰ میلیون تومان به طرح های 

محرومیت زدایی این شهرستان خبر داد. 
*نرخ اهدای خون از اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد کاهش داشته است.

*ماموران یگان حفاظت محیط زیست خوسف 
با همکاری ماموران انتظامی  هنگام  گشت 
و کنترل مناطق آزاد یک شکارچی متخلف را 

بازداشت کردند.
*طرح از مزرعه تا بازار زرشک تازه در روستای 

عباس آباد قاین به بهره برداری رسید.

قهرمانی  کشتی  مسابقات  محمودآبادی- 
کشور امسال ۱۱ و ۱۲ مهر  در بیرجند برگزار 
می شود. “۱۱ و ۱۲ مهر ماه بیرجند میزبان 
مسابقات کشتی قهرمانی کشور خواهد بود” 
این خبر را رئیس هیئت کشتی استان اعالم 
جمهوری  کشتی  فدراسیون  گفت:  و  کرد 
اسالمی ایران میزبان مسابقات قهرمانی کشتی 

آزاد بزرگساالن کشور انتخابی جام باشگاه های 
جهان را به خراسان جنوبی واگذار کرد.عباس 
سروری افزود: این ماراتن ملی با حضور ۶۰۰ 
ورزشکار در قالب  ۳۴ تیم از ۳۱ استان به 
همراه مناطق اروند و کیش، در سالن شهیدین 
قاسمی مجموعه ورزشی والیت بیرجند برگزار 
می شود و نفرات برتر مسابقات به اردوی تیم 
ملی دعوت خواهند شد.وی با اشاره به اینکه 
در این مسابقات بسیاری از پهلوانان کشتی ما 
را همراهی خواهند کرد اضافه کرد: تعداد ۲۵ 
داور دارای درجه های یک، دو و سه بین المللی 
و دو داور المپیکی کشور در دو زمین کشتی 
سوت مسابقات را به صدا درمی آورند.سروری 
با توجه به اینکه تاکنون هیچ حامی مالی در 

استان برای حمایت از این ماراتن ملی و پر 
بیننده در شبکه های ورزش کشوری اعالم 
آمادگی نکرده است اعالم کرد:  هزینه ی 
از  بیش  مسابقات  از  دوره  این  برگزاری 
۱۸۰میلیون تومان براورد شده که  ۵۰ درصد 
آن را استانداری، و بخشی را اداره کل ورزش 
و جوانان تأمین می کند و مابقی را از طریق 

خیران ورزشکار جذب خواهیم کرد.
رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی با اشاره 
به حضور مهمانان ویژه کشوری و قهرمانان 
حین  در  جهانی  مدال آوران  و  ملی پوش 
برگزاری مسابقات یادآور شد: در همین راستا 
کشتی،  فدراسیون  رئیس  دبیر”  “علیرضا 
تعدادی از مقامات سیاسی و ورزشی کشور 

به بیرجند سفر می کنند.
ورزشکاران،  اسکان  با  ارتباط  در  سروری 
مسابقات  برگزاری  مجریان  و  داوران 
با  بزرگساالن کشور  آزاد  قهرمانی کشتی 
بیرجند  در  ورزشی  خوابگاه  نبود  به  توجه 
اردوگاه  در  از کشتی گیران  تیم  گفت: ۲۰ 
یادگاران حضرت امام خمینی)ره( روستای 
بهلگرد، شش تیم در مجموعه ایثار، شش 
مستقر  تربیت  نمونه  دبیرستان  در  تیم 
می شوند و عوامل اجرایی و داوران نیز در 
یکی از هتل های بیرجند اسکان می یابند.
در  ملی  ورزش  رویداد  این  میزبانی  وی 
شناسایی  راستای  در  را  خراسان جنوبی 
بالقوه  استعدادهای  معرفی  و  ظرفیتها 

و  کرد  عنوان  نرم افراری  و  سخت افزاری 
افزود: توسعه کشتی در استان و آشتی مردم 

با این ورزش از دیگر اهداف ما است.
ورزش کشتی خراسان جنوبی مدتی است 
که مسیر صعودی را می پیماید تا جایی که 
سال پیش توانست با ورود به بخش های 
تخصصی و حمایت های معنوی از کشتی 
گیران با استعداد تعداداین ورزشکاران را در 
استان از ۴۵۰ نفر به حدود هزار نفر برساند. به 
طور حتم وجود واحدهای تولیدی بزرگ در 
استان این انتظار را به وجود می آورد در چنین 
رویداد های بزرگی به حمایت از فرزندان این 
استان برخواسته و در زمینه های مالی هر 

چند اندک کمک حال باشند. 

بیرجند، میزبان پهلوانان کشور
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ادامه از صفحه یک( بخشی با بیان اینکه راه آهن 
برای ما بیرجندی ها کاالی لوکس محسوب 
می شود ادامه داد: اگر قرار است کاالی ارزان 
به دست ما برسد باید زیرساخت های حمل 
لزوم  بر  تاکید  با  فراهم کرد.وی  را  نقل  و 
بهره برداری از نیروهای اهل سنت در استان 
یادآور شد: در این زمینه یکسری اقدامات 
چون  یابد  توسعه  باید  و  است  شده  انجام 

حافظ مرزهای استان هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت: برخی 
در ایام انتخابات به شهرها و روستاهای مرزی 
سنی نشین می روند و برای رفع مشکالت مردم 
قول هایی می دهند اما وقتی نماینده می شوند 
هیچ اقدامی انجام نمی دهند.وی با تاکید بر 
اینکه قانون دماوند نباید با مناوند ) یکی از 
روستاهای خراسان جنوبی( یکی باشد افزود: 
تمام امکانات و تجهیزات در سال های گذشته 
در غرب کشور بوده و شرق کشور مغفول مانده 
است در حالیکه قوانین و شاخص ها یکی است.
امام جمعه اهل سنت بیرجند هم گفت: امروز 

دشمنان اسالم به خاطر عملکرد مسلمانان 
نقض حقوق بشر و ظلم را نسبت به اسالم 
می دهند در حالیکه اسالم تنها دینی است که 
به رعایت حقوق بشر توصیه می کند.مولوی 
غالم حیدر فاروقی افزود: امروز عدالت برای 
عموم مسلمانان و مسئوالن که در کشورهای 
اسالمی حکومت می کنند به فراموشی سپرده 
شده است.امام جمعه اهل سنت بیرجند با 
اشاره به وجود احادیثی در خصوص عدالت در 
گفتار، معامالت و قضاوت تصریح کرد: بدون 
شک اگر عدالت در جمهوری اسالمی رعایت 
شود نیاز به مراقبت افراد نیست، همچنین 
آرامش، آسایش و امنیت در جامعه افزایش 
خواهد یافت.یکی از فعاالن سیاسی خراسان 
جنوبی هم گفت: مشکالتی از طریق استکبار 
و دشمنان بر مردم تحمیل شده که مردم 
را ناراحت و حساس کرده است لذا اکنون 
رسیدگی به وضع اقتصاد و معیشت مردم 
بسیار سنگین است و مدیران باید حواسشان 
در  افزود:  آهنی  کنند.علی  جمع  بیشتر  را 

چنین شرایطی انتخاب افراد در پست های 
مدیریتی بسیار مهم است یا نیاز به تغییر دارد، 
مسئوالن بایستی نسبت به رفع مشکالت 
مردم حساسیت بیشتری داشته باشند.یکی 
دیگر از فعاالن سیاسی خراسان جنوبی هم 
به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات اشاره 
کرد و گفت: امروز همه باید برای ایجاد نشاط 
در موضوع انتخابات و ایفای نقش احزاب 
بیش  داد:  ادامه  قریب  کنیم.محمد  تالش 
از ۴۰ حزب در خراسان جنوبی ایجاد شده 
است اما باید کیفیت احزاب مورد توجه واقع 
شود.نماینده خانه کارگر خراسان جنوبی هم 
گفت: در حال حاضر بیش از ۴۲ میلیون نفر 
در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هستند در حالیکه بدهی این سازمان بیش از 
قادری  است.علی  تومان  میلیارد  ۲۰۰ هزار 
تصریح کرد: این بدهی تامین اجتماعی را 
در فراشیبی سقوط قرار داده و طوفانی در راه 
دارد که گریبانگیر نظام خواهد شد.وی با بیان 
اینکه کارگران از دولت صدقه نمی خواهند 

اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی میراث 
در  که  همسان سازی  چرا  ماست  پدرمان 
برخی سازمان ها اجرا شده است در تامین اجرا 
نمی شود تا بازنشستگان از این وضعیت خارج 
جنوبی  خراسان  کارگر  خانه  شوند.نماینده 
عنوان کرد: بحث خصوصی سازی و نبود 
کارگران  مشکالت  دیگر  از  شغلی  امنیت 
است، اقتصاد کشور همواره دولت ساالر بوده 
است اما آمار نشان می دهد رویکرد دولت به 
سمت خصوصی سازی بوده و این نسخه ای 
ایران پیچیده اند و  برای  است که غربی ها 
برای کشور ما که فرهنگ دینی بر آن حاکم 
اینکه  بر  تاکید  با  نیست.وی  درست  است 
خصوصی سازی اقتصاد ایران را  بیمار کرده 
است یادآور شد: اشتغال را از دست داده ایم 
چراکه خصوصی سازی در کشور موفق نبوده 
شده اند.نماینده  بانک ها  آویزان  بلکه  است 
دامداران خراسان جنوبی هم گفت: به وزیر 
کشور سالم برسانید و بگوید مردم خراسان 
جنوبی از انتخاب معتمدیان به عنوان استاندار 

این استان مرزی قدردانی می کنند.
حجت االسالم سید محمود موسوی رستگار 
افزود: یارانه عده ای از مردم استان به دالیل 
متعدد قطع شده است که نیاز به پیگیری دارد.
وی اظهار کرد: برخی نهاده های دامی ۱۶۰ 
به  اگر  پارسال گران تر شده است  از  درصد 
همین میزان محصوالت و فرآورده های دامی 
گران شود آن موقع عدالت رعایت شده است.

نماینده دامداران خراسان جنوبی یادآور شد: 
گوشت مورد نیاز کشور اکنون در پرواربندی ها 
و دامداری ها موجود است اما به دلیل پایین 
بودن قیمت به فروش نمی رسد.وی با اشاره 
به ظرفیت های خراسان جنوبی تاکید کرد: 
در این منطقه مردم گرسنه راه می روند در 
حالیکه زیر زمین معادن فراوانی وجود دارد 
و از این ظرفیت استفاده نشده است.موسوی 
مردم  سیاست،  زمینه  در  گفت:  رستگار 
نه  شناسند  می  راست  نه  جنوبی  خراسان 
چپ، بلکه مردم دنبال اهل بیت )ع( و عدالت 

هستند و توقع چندانی ندارند.

تسنیم- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه تفکر 
بسیجی در سطح بین الملل به عنوان تفکری 
قوی خود را نشان داده است گفت: تالش 
شود حداکثر بهره برداری از ظرفیت بسیج 
در جهت زمینه سازی ظهور امام عصر)عج( 
صورت گیرد. آیت ا... عبادی صبح دیروز در 
با سردار سرتیپ غالمرضا سلیمانی  دیدار 

کشور  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
اظهار کرد: تفکر بسیج، یک تفکر کارساز 
را  این ۴۰ سال خودش  در طول  و  است 

قوی نشان داده است.
سردار سلیمانی هم اظهار کرد: خدا را شاکریم 
توفیق شد به استان والیت مدار خراسان جنوبی 
بررسی شرایط  به  این سفر  در  سفر کنیم؛ 

اقدامات  پروژه های محرومیت زدایی سپاه و 
امیدواریم  انجام شده می پردازیم.وی گفت: 
بتوانیم در عرصه خدمت رسانی خدمت به مردم 
محروم مناطق کم برخوردار که  همیشه مورد 

تاکید رهبری است، گام های خوبی برداریم. 
رئیس سازمان بسیج سازندگی نیز با بیان 
اینکه ۱۲ هزار گروه جهادی با ۵۰۰ هزار نفر 

جهادگر وجود دارد گفت: براساس فرمایشات 
جهادی  برنامه های  انعکاس  باید  رهبری 
افزایش یابد. سرهنگ محمد زهرایی اظهار 
کرد: خراسان جنوبی همیشه در شاخصه های 
نظر سنجی در سطح کشور در والیت مداری 
پیشتاز بوده که یکی از بزرگ ترین سرمایه ها 

برای استان است.

پاسخ معاون وزیر به دغدغه های معتمدان استان

توصیه امام جمعه به سردار سلیمانی؛ از ظرفیت بسیج حداکثر بهره برداری شود
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تحویل تمام خودروهای معوق 
سال ۹۷ سایپا تا پایان مهر ماه 

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 
امور فروش گفت: سایپا تمام خودروهای معوق 
سال گذشته و تعهدات مرتبط با سال ۹۷ را تا 

پایان مهرماه به مشتریان تحویل خواهد داد.

همکاری جدید قوه قضائیه و دولت 
درباره زمین خواری

 با درخواست یکی از مسئوالن مهم اقتصادی 
در دولت و موافقت قوه قضائیه که به مسئوالن 
قضایی در سراسر کشور نیز ابالغ شده، قرار 
است با توجه به مصوبه سال 1385 مجلس 
وقت درباره مرجع حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغ ها، توجه کافی به تشخیص سازمان های 
جهاد کشاورزی در این باره صورت بگیرد و در 
خصوص عملکرد این نهاد در اقدام به موقع و 
قاطعانه در برابر زمین خواران، حمایت کافی 
در چارچوب قوانین و ابالغیه ها اجرایی شود.

تا ۶ ماه آینده نسخه کنکور
 پیچیده می شود

تسنیم- دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به اینکه آموزش وپرورش گزارشی از 
پیشرفت کار سند تحول بنیادین ارائه نکرده 
آینده به مدل قطعی  تا ۶ ماه  است، گفت: 

جایگزین کنکور می رسیم.

دالر بازها داغ شدند!

اقتصاد آنالین- بررسی قیمت دالر حاکی از آن 
است که خریداران این ارز پرطرفدار از ابتدای 
سال تا کنون در هر دالر آمریکا حدود دو هزار 
تومان ضرر کرده اند. بهای دالر ابتدای امسال 
حدود 13۲۰۰تومان بود که با افت 13درصدی 

به 11۴۰۰تومان رسید.

متقاضیان ارز اربعین در سامانه سنا 
بانک مرکزی ثبت نام کنند

 زائران اربعین برای دریافت معادل 1۰۰ یورو 
ارز که تقریبا با نرخ آزاد خرید و فروش می شود 
باید در سامانه سنای مرکزی ثبت نام و از 
طریق بانک های عامل و صرافی های مجاز 

آن را دریافت کنند.

پاسخ مثبت سعودی ها به عراق
 برای میانجیگری با ایران

عبدالمهدی«،  »عادل  دفتر  در  منبع  یک 
به  سفر  در  وی  گفت:  عراق،  نخست وزیر 
عربستان سعودی پیشنهاد میانجیگری برای 
با  که  کرده  مطرح  را  یمن  در  جنگ  اتمام 

استقبال طرف سعودی مواجه شده است.

مجری صدا و سیما
 از الریجانی شکایت کرد

مجری برنامه تلویزیونی »سالم صبح بخیر« 
رفتار  بر  نظارت  به هیئت  از رئیس مجلس 
نمایندگان شکایت کرد. درمتن این شکوائیه 
آمده است: آقای علی الریجانی در تاریخ ۲ 
مهر در صحن علنی مجلس به برنامه “سالم 
صبح به خیر” شبکه 3 سیما اشاره کرد و مجری 
 صدا و سیما را هزل گو، هجوگو، کم اطالع و 

»هر و کر« کن خطاب کرد.

وزیر احمدی نژاد: مجلس ُعرضه 
ایستادن جلوی دولت را ندارد

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه مجلس 
را مدیریت و  این که دولت  برای  توان الزم 
هدایت کند ندارد، گفت: دولت بعضا قوانین 
مجلس را اجرا نمی کند و مجلس هم عرضه 

ایستادن جلوی دولت را ندارد.

الریجانی چون معتدل است 
مورد حمله قرار می گیرد

محمود صادقی گفت: علی الریجانی چون 
فرد میانه رو و معتدلی است، مورد هجمه برخی 
نمایندگان طیف خاص قرار گرفته است. آنها 
همه چیز را صفر و صد می بینند و روی هر 
شود  دور  آنها  ذهنی  چارچوب  از  که  کس 

بالفاصله خط بطالن می کشند.

هاشم زایی: منتظر تخریب 
بیشتر اصالح طلبان باشید

مجلس،  اصالح طلب  نماینده  هاشم زایی، 
گفت: امسال سال انتخابات است و باید منتظر 

تخریب بیشتر علیه اصالح طلبان بود.

باهنر: سیاست نظام است که
 FATF فعال مسکوت بماند

باهنر گفت: مساله FATF یک  محمدرضا 
سیاست است که فعال بررسي نشود. اصال 
این گونه نیست که مجمع وقت نمي کند به این 
موضوع رسیدگي کند. اروپاییان براي ما شرط 
گذاشتند ما هم گفتیم ما دو قدم برداشتیم، حاال 
ببینیم شما چه  کار مي کنید که ما قدم بعدي را  

برداریم. این یک سیاست است.

نامه نیوز-  ماجرای بیماری سرطان مجید 
تخت روانچی دیپلمات با سابقه ایرانی در 
آمریکا این روزها نقل محافل خبری مختلف 
در  روانچی  حضور  از  گذشته  است.  شده 
مذاکرات پذیرش قطعنامه 5۹8 ، سابقه او 
در مذاکرات هسته ای سال 8۲ نیز به عنوان 
یکی از اعضای تیم مذاکره کننده به ریاست 
حسن روحانی شایان توجه است. اما روانچی 
برجام  مذاکرات  جریان  در  همه  از  بیش 
شناخته شد.وی چند روز بعد از آن مجادله 

جلسه  در  تیرماه  هفتم  روز  دیپلماتیک 
شورای امنیت حمله سنگینی علیه دولت 
آمریکا در ماجرای نقض برجام و قطعنامه 
۲۲31 شورای امنیت شکل داد. وی در آن 
جلسه با بیان اینکه »ایران نمی تواند، نباید 
حفظ  بار  تمامی  تنهایی  به  نمی خواهد  و 
برجام را به دوش بکشد« هشداری ضمنی 
به اروپایی ها هم داد. وی در دفاع از طرح 
ایران برای کاهش تعهدات برجامی طی آن 
جلسه گفت: »باید تأکید کنم که این تصمیم 
ایران در تطابق کامل با بندهای ۲۶ و 3۶ 
برجام است که طبق آن ها در صورت اعمال 
تحریم های جدید و یا اعمال مجدد تحریم ها 
یا اعمال تحریم های هسته ای جدید، ایران 
حق دارد اجرای تعهدات خود طبق برجام 
را به صورت کلی و یا جزئی متوقف نماید«. 

پس از این جلسات، بسیاری از فرصت های 
به  ایران  پرونده های  بردن  برای  آمریکا 
شورای امنیت با اختالل مواجه شد. اما این 

پایان کار روانچی نبود.

داستان مشکوک یک بیماری
مطرح  حالی  در  روانچی  تخت  سرطان 
خبرنگار  نوباوه  بیژن  او  از  پیش  که  شد 
دلیل  به  نیویورک  در  ایرانی  مشهور 
تحمیلی  جنگ  دوران  شیمیایی  عوارض 
دچار بیماری سرطان شده بود. البته برخی 
احتمال  از  رسانه ای  و  امنیتی  محافل  از 
 انجام »ترور بیولوژیک« )مانند هوگو چاوز،

نیز  طالب زاده(  نادر  و  الحکیم  عبدالعزیز 
توسط آمریکا گمانه زنی هایی انجام دادند؛ 
به خصوص اینکه بحث مسمومیت منجر 

افراد آن هم در  به سرطان، در اکثر این 
جریان سفر خارجی مطرح شده است. اخیرا 
غیرعامل  پدافند  فرمانده  جاللی  سردار 
ترورهای  بحث  با  رابطه  در  نیز  کشور 
کرده  مطرح  را  صحبت هایی  بیولوژیک 
که این گمانه زنی ها را تشدید کرده است.
روانچی  بیماری  مسئله  حال  به  هر  ولی 
)آن هم با توجه به اقدام اخیر ترامپ در 
و  ایرانی  مقامات  ورود  ممنوعیت  ایجاد 
خروج  از  پس  آمریکا  به  خانواده هایشان 
مشکلی  به  اکنون  نیویورک(  از  روحانی 
جدید برای دستگاه دیپلماسی کشور بدل 

شده است.

یک گروکشی کثیف
به  روانچی  تخت  بدن  آلودگی  ماجرای 

بحث  مورد  زمانی  از  سرطان  بیماری 
خبرنگار  فصیحی  فرناز  که  گرفت  قرار 
توئیت  در  پیش  روز  چند  نیویورک تایمز 
باید  عیادت  برای  »ظریف  نوشت:  خود 
اجازه بگیرد تا بتواند از منطقه مشخص در 
نیویورک خارج شود. دولت آمریکا می گوید 
اول یک زندانی آمریکایی در ایران را آزاد 
کنید تا اجازه رفتن به بیمارستان را بدهیم«.

به نظر می رسد صرف نظر از احتمال نقش 
واکنش  رویداد،  این  در  آمریکا  دولت 
درخواست  به  پاسخ  در  ترامپ  زیردستان 
دستگاه دیپلماسی به منظور حضور و عیادت 
خالی  و  گروگان گیری  نوعی  روانچی،  از 
کردن عقده ناکامی دستگاه دیپلماسی کاخ 

سفید در برابر ایران قلمداد شود.

تخت روانچی؛ از مذاکرات برجام تا تخت بیمارستان

و  گذشته  ماه های  در  خبرنگاران-  باشگاه 
با ظهور و بروز برخی تالطمات اقتصادی، 
مجددا موضوع اقتصاد کوپنی میان برخی 
در  حتی  که  امری  شده،  مطرح  رسانه ها 
مجلس شورای اسالمی نیز به بحث گذاشته 
شد، اما عمال مجلس این روش و رویکرد را 
رد کرد. طرح اقتصاد کوپنی از سوی عموم 
مردم نیز چندان پذیرفته شده نیست و گویی 
نوعی از دافعه نسبت به طرح های این چنینی 
وجود دارد. پرداختن به این موضوع که اقتصاد 
کوپنی تا چه میزان در برون رفت از انسداد ها 
و مشکالت اقتصادی فعلی کشور موثر است، 
امری ضروری به نظر می رسد که نباید به 
سادگی از آن عبور کرد، زیرا با مطرح شدن 
واکاوی  دولت،  از سوی  الکترونیک  کوپن 
نظر  به  ضروری  امری  طرح هایی  چنین 
می رسد، زیرا اساسا شرایط کشور به گونه ای 

نیست با طرح هایی که نتایج آن در قالب 
آزمون و خطا مسجل شود و ضریب باالیی 
از تضمین برای موفقیت آن وجود نداشته 
باشد، زمان و فرصت حل و فصل مشکالت 
از دست رود که قطعا این امر )فرصت سوزی(، 
 ُخسران و آسیب های بسیاری برای کشور 

در پی خواهد داشت.

هدفمندتر شدن یارانه ها، هدفی
 که از پیشنهاد موضوع

 کوپن الکترونیکی دنبال می شود
چندی پیش احمد میدری، معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: وزارتخانه مذکور 
پیشنهاد داده امکان خرید اقالم اساسی مورد 
نیاز مردم همچون تخم مرغ، روغن، گوشت، 
برنج، لبنیات و... با قیمت تثبیتی به واسطه 
شود. تامین  الکترونیکی  کوپن  اختصاص 

یکی از ترجیحات این پیشنهاد معطوف بر این 
امر می شود که دولت بر روی کاال های این 
چنینی یارانه های سنگین و هنگفتی می دهد، 
اما بعضا شاهد هستیم در حلقه توزیع اقالم 
اساسی به قیمت مورد نظر، به مردم فروخته 
و عرضه نمی شود.برخی معتقدند این موضوع 
با هدف، هدفمند تر شدن یارانه ها پیشنهاد 
شده به صورتی که وقتی دولت در ارتباط با 
نهاده های دامی، یارانه ارزی پرداخت می کند 
در صدد کنترل بازار و تنظیم و تثبیت معقول 
قیمت ها است، اما متاسفانه بعضا شاهدیم 
این موضوع به رانتی برای عده ای خاص و 
بستری در راستای سودجویی افرادی خاص، 

قرار می گیرد.
 مخالفان طرح کوپن

 الکترونیکی چه می گویند؟
در این میان طرح مذکور، مخالفانی نیز دارد 

و به زعم آن ها باید از تکرار سیاست هایی 
که در گذشته تجربه شده و نتایج مطلوبی از 
آن حاصل نشده، پرهیز کرد.به واقع اگر در 
زمان 8 سال جنگ تحمیلی به ناچار اقتصاد 
اداره  کوپنی  صورت  به  می بایست  کشور 
ندارد در شرایط فعلی  دلیلی وجود  می شد 
که راهکار های منطقی تری برای مدیریت 
روش های  به  دارد،  وجود  کشور  اقتصادی 
دوران گذشته که شاید اجتناب ناپذیر می بود، 
تمسک  جست. محمد قلی یوسفی، استاد 
دانشگاه از نمونه افرادی است که به زعم 
اشاره  شیوه  به  اساسی  اقالم  توزیع  وی 

شده )کوپن الکترونیکی( فساد زا است و 
راهکار عبور و خروج از مشکالت اقتصادی 
هوشمندانه  تمهیدات  و  تدابیر  در  باید  را 
موسوی  پیمان  کرد.  جستجو  دیگری 
نیز معتقد  دانان  اقتصاد  انجمن  دبیر کل 
کرده  عادت  رفاه  به  که  جامعه ای  است، 
را نمی توان به سادگی به سال های دهه  
شصت و اقتصاد کوپنی باز گرداند و هر 
تالشی برای تغییر الگوی مصرف مردم با 
شکست همراه خواهد بود و بالعکس مردم 
را برای هجوم به بازار ها بیش از گذشته 

ترغیب پیدا می کنند.

نظر موافقان و مخالفان طرح اقتصاد کوپنی

آگهی مزایده اجاره محل مهد کودک بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس)ع(   ) بیمارستان میالد ( بیرجند 

 موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد اجاره محل مهد کودک
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( )بیمارستان میالد( بیرجند را از طریق مزایده 
عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)www.setadiran.ir( و با شماره مزایده  ۵۰۹۸۰۹۱۸۵۲۰۰۰۰۰۱  به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: ۱3۹۸/۰7/۰۸ ساعت 7:۰۰  
مهلت دریافت اسناد: ۱3۹۸/۰7/۱۸ ساعت ۱۲:۰۰ 

تاریخ بازدید: از ۱3۹۸/۰7/۰۸ تا  ۱3۹۸/۰7/۱7       
هر روز از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:         
۱3۹۸/۰7/۱۸ ساعت ۱4:۰۰    

زمان بازگشایی: ۱3۹۸/۰7/۲۰ ساعت ۹:۰۰   
زمان اعالم به برنده:۱3۹۸/۰7/۲۰  

ضمناً کلیه مراحل از جمله دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک خواهد بود.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3بیرجند(

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

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

 هر 10 پرس غذا یک پرس رایگان و هر 5 پرس غذا یک سرویس رایگان 
هر سرویس .....     خدمات دیگر رایگان

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

32221101 - 0۹150۹0۷00۹ عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه    با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

السالم علیك یا ابا عبدا... )علیه السالم(
در پانزدهمین سالگرد عروج پدر و مادر عزیزمان ، یاد و خاطره 

مرحـوم غالمحسیـن تنـاکي، همسـر و فرزنـد دلبندشـان 
را گرامي داشته و برای شادی روحشان فاتحه ای هدیه فرمایید.


