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5فراخوان دریافت عکس یاقوت پاییزی منتشر شد5اجرای پرونده تمام الکترونیک قضایی برای نخستین بار در کشور5افزایش ۵ برابری جمعیت و بحران فضای آموزشی در بیرجند

عکس:  مجتبی گرگی

استقرار   پیمانکار
راه آهن  بیرجند

معاون عمرانی استاندار خبر داد :  

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت : مشاور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور و پیمانکار پروژه قطعه ۳۲ کیلومتری راه آهن بیرجند از چند روز 
گذشته اقدامات الزم برای تجهیز کارگاه، احیای مسیر و استقرار ادوات را شروع کرده اند 
که امید می رود به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود ... مشروح در صفحه ۵ 

ثبات هیئت رئیسه شورای شهر 
مرکز استان برای سومین سال متوالی

تقی زاده ، رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند در جلسه روز گذشته شورا اظهار کرد: 
 برای سومین سال متوالی اعضای شورای اسالمی شهر مرکز استان با همان ترکیب
 روز اول، اعضای هیئت رئیسه خود را مجددا انتخاب نمودند  ... مشروح در صفحه ۶ 

بهره برداری از طرح “ از مزرعه تا بازار زرشک تازه” با حضور سردار سلیمانی

فراخـوان فـوری
از اعضای محترم شرکت چند منظوره عام شاهد زمین های شمال شهر )بلوار شعبانیه( 
پالک ثبتی ۱۴۷۷ بخش )۲( یک فرعی دعوت می شود هر چه سریع تر برای تغییر 

کاربری و تفکیک زمین به دفتر شرکت )بین مدرس ۱۷ و ۱۹( مراجعه نمایند.

1 - برداشت بار کولر از روی موتور
2 - جلوگیری از زیر بار رفتن زیاد و داغ کردن موتور 

3 -کاهش میزان سوخت و بریدن میل لنگ در زمان کولر گرفتن
4 - سرما دهی باال 5 - تعویض فولی به طور رایگان و ...

شمـاره تمـاس: 
 ۰۹15511۹۶41
۰۹1533555۹2 

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

مقاوم سازی و استحکام ساختمان، جلوگیری از خسارت های بزرگ،  ایمنی در برابر زلزله،  صرفه جویی 
در هزینه و سالمت خانواده با حضور و نظارت کامل نظام مهندسی ساختمان

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

اولین همایش انجمن تغذیه طبیعی 
قرآنی برگزار می گردد: 

زمان: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰

 از ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰
مکان:بیرجند، سایت اداری،انتهای خیابان 
محبت ، موسسه قرآن و علوم اولوااللباب

)شرکت برای عموم رایگان و آزاد است(

روابط عمومی موسسه اولوااللباب

خانواده های محترم 
مهندس حسینی و بستانی

مصیبت وارده را حضور شما 
تسلیت عرض می نماییم 

از خداوند منان برای آن عزیز از دست 
رفته رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت داریم.
حاج ابوالفضل عمیدیان 

 حاج محمدعلی مقدم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي با همکاري سازمان جهادکشاورزي 
فراخوان جمع آوري و برپایي نمایشگاه عکس زرشک را برگزار مي کند. بدینوسیله به اطالع 
جامعه فرهیخته عکاسان استاني مي رساند تا ۱۱ مهرماه مهلت دارند ۳ فریم از بهترین 
  khj@farhang.gov.ir آثار خود را با محتواي محصول استراتژیک زرشک،  به آدرس ایمیل 

و یا پیام رسان هاي تلگرام و سروش به شماره 0۹۳8۵۶۱۳۴8۴ ارسال نمایند.
نهایي مرحله  در  انتخابي  عکس  هر  باشند،  مطلع  فراخوان  این  در  شرکت  متقاضي   عزیزان 

۲ میلیون ریال حمایت حق مالکیت اثر خواهد شد. 
شرایط ارسال آثار در سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر شده است.

عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره  32323393-94 
داخلي 118 تماس حاصل نمایند

فراخوان دریافت عکس زرشك 
)یاقوت پاییزی(

شماره تماس: ۰9914384912 - ۰9۰۵۵148۷98 - ۰91۵1۶38848

با نهایت تاسف به اطالع می رساند:
 به مناسبت سومین روز درگذشت 

 مرحـوم علیرضـا مـوّذن
 )بازنشسته شرکت برق( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹8/۷/۹ 
از ساعت 1۶ الی 1۷ در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

)واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: موّذن،  اعتمادی مقدم  و سایر بستگان

با نهایت تاسف به اطالع می رساند:
 به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه فاطمه کبری قصری
 )همسر جواد احمدی - پیشکسوت ورزش باستانی( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹8/۷/۹ 
از ساعت 1۶ الی 1۷ در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: احمدی، قصری و سایر بستگان

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره 2۶/8۵4۶2۶ 
تاریخ 98/۵/22 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

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

* کاری

“آنقدر درخت بکارید که 
جاي پا گذاشتن نباشد”

بيش از دو دهه از خشکسالي در 
خراسان جنوبي مي گذرد با اين 
حال  داشته هاي محيط زيستي آن 
 روز به روز رو به نابودي مي رود. 
به  سر  درختان  از  بسياري 
شهر  در  امروز  کشيده  فلک 
گذشتگان  ارزشمند  يادگار  ما، 
مناظر  از  ها  آن  حفظ  و  است 
چه  اگر  دارد.  اهميت  گوناگون 
از  بسياري  با  مقايسه  مقام  در 
وضع  کشور،  کويري  شهرهاي 
توان مي  را  بيرجند  سبز   فضاي 
 نسبتا  مناسب ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

مجلس محل استدالل است
 نه داد و هوار و بی حرمتی

میرتاج الدینی : 

صفحه  ۲

 اظهارات جنتی
 پارادوکس داشت!

عباس عبدی  :

رشد محبوبیت رئیسی باعث 
طمع سیاسیون شده است!

فرید مدرسی :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه ۵
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“آنقدر درخت بکاريد که 
جاي پا گذاشتن نباشد”
*کاری

بيش از دو دهه از خشکسالي در خراسان جنوبي 
مي گذرد با اين حال  داشته هاي محيط زيستي 
آن روز به روز رو  به نابودي مي رود. بسياري از 
درختان سر به فلک کشيده امروز در شهر ما، 
يادگار ارزشمند گذشتگان است و حفظ آن ها 
از مناظر گوناگون اهميت دارد. اگر چه در مقام 
مقايسه با بسياري از شهرهاي کويري کشور، 
نسبتا   توان  مي  را  بيرجند  سبز  فضاي  وضع 
مناسب توصيف کرد اما واقعيت اين است که 
اين حوزه  نيز در  کاستي ها و نواقص موجود 
کم نيست و تا رسيدن به فضاي مطلوب و مورد 
نظر شهروندان فاصله زيادي وجود دارد. به گفته  
مردم و کارشناسان طي دهه اخير صدها هکتار  
از فضاي سبز شهري بيرجند  نابود شده و وضع 
فضاهاي باقي مانده  نيزخوب نيست! در بسياري 
از خيابان ها و باالخص کوچه هاي فرعي شهر 
بيرجند درختان خشک و پژمرده است و ديگر 
شادابي  گذشته را ندارند. از سوي ديگر جبران 
نابودي فضاي سبز پادگان و زمين نيروگاه و 
امکان  راحتي  اين  به  شهر  ورودي  هاي  تپه 
پذير نيست. در اين وضع الزم است از ظرفيت 
ها و داشته هاي مان براي نگهداشت و افزايش 
فضاي سبز شهر استفاده کنيم يکي از اين طرح 
ها جنگالنه است که سال هاي گذشته انجام 
مي شد  و بايد همچنان ادامه داشته باشد. اين 
البته همت جمعي مي طلبد، شهرداري،  کار  
منابع طبيعي، محيط زيست و مردم بايد جدي 
پاي کار بيايند و درختان تازه  و شاداب جايگزين 
درختان خشک و فرسوده شود و اکسيژن تازه 
فضاي شهر را شاداب کند. شايد شهرداري به 
تنهايي نتواند بودجه اين کار را فراهم کند پس 
بايد کاري جهادي کرد! بيرجند شهري فرهنگي 
است، شهري دانشجويي، دانش آموزي و مرکز 
نظامي متعدد شرق کشور در آن قرار گرفته است.  
اين سرمايه هاي انساني را مسئوالن در حرکت 
جهادي و کارهاي نمادين و جشنواره ها مي 
توانند به کار گيرند و اين افراد را وارد فضاي کار 
کنند.  در اين راستا تفاهم نامه همکاري براي 
کاشت گياهان با نهادهاي گوناگون امضا کرد تا 
دانش آموزان از کودکي با طبيعت و گياهان انس 
پيدا کنند و درختان هر منطقه به تعدادي از اين 
دانش آموزان محول شود و آنها موظف شوند در 
زماني مشخص از منزل بطري آب همراه بياورند و 
درخت خودشان  را آبياري  کنند. در واقع با اين کار 
نه فقط اين کودکان مسئوليت پذير بار مي آيند بلکه 
از همان بچگي حامي محيط زيست مي شوند. اين 
کارها نياز به نامه نگاري ها و عزم مشترک همه 
حتي فرمانداري ها و استانداري دارد.  جز اين يکي 
ديگر از اقدامات خوب براي سر سبزي محيط شهر 
بيرجند که بعضي از فعاالن محيط زيست به آن 
تاکيد دارند جنگل کاري در کوهپايه هاي شهر 
بيرجند به موازات کوه هاي باغران است. پس از 
اينکه اين درختان بزرگ شد و  درختان شاداب و 
خوشرنگ به ثمر نشست مي توان از آن به عنوان 
تفرجگاه استفاده کرد، به شرطي که درختکاري 
اصولي و همراه با محافظت باشد.  افزايش فضاي 
سبز بايد با درخت و طبيعت ارتباط معنوي داشته 
باشيم چرا که از نظر روانشناسي انسان هايی که در 
طبيعت هستند افراد شادتري هستند. حتي اهميت 
اين مساله در آموزه هاي ديني هم سفارش شده 
است. »آنقدر درخت بکاريد که جاي پا گذاشتن 
نباشد« در اين ميان هم رسانه ها و صدا و سيما 
با برنامه هاي فرهنگي به حمايت از اين کار بيايند. 
قطعا در طول چند سال آينده نتيجه مثبت اين اقدام 

همگاني مشخص خواهد شد.

بانکهاکوچکمیشوند
 بانک ها در سال های اخير اقدام به کاهش شعب خود کرده اند، اما به گفته مسئوالن هنوز حدود ۱۰ هزار شعب بانکی در کشور مازاد 
هستند که اين شعب بايد ساماندهی شوند.عباس معمارنژاد معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد از ادغام هزار شعبه از اين شعب مازاد تا پايان 
سال جاری خبر داده و گفته است که کم کردن شعب بانک ها می تواند بخشی از دارايی های مازاد بانک ها را برای واگذاری آماده کند.

طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان 
جنوبی،شهردار بيرجند،اعضای شورای اسالمی شهر بيرجند و جمعی از مسئوالن استانی و 

شهرستانی از خدمات کارکنان سازمان آتش نشانی بيرجند تقدير شد.
 در اين مراسم از پرسنل بازنشسته سازمان و آتش نشانان برتر تقدير و همچنين از  خانواده آتش نشان 

شهيد سعيد ترابی قدردانی شد.
 عالوه بر اين با حضور سرپرست اداره پست استان از تمبر نکوداشت نوزدهمين سال فعاليت 

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری بيرجند رونمايی  شد.
در بخش ديگری از اين مراسم نقاشی ديجيتال آتش نشان شهيد سعيد ترابی نيز  رونمايی شد.

بهمناسبتروزآتشنشانازکارکناناینسازمانقدردانیشد
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عباسعبدی:اظهاراتجنتی
پارادوکسداشت

عباس عبدی در واکنش به سخنان اخير دبير شورای 
از مديران فعلی و  ايشان  نااميدی  نگهبان درباره 
کوشش و کار ايشان برای روزی که مديران جوان  
جايگزين شوند، گفت: پارادوکس سخنان ايشان 
اينجاست که در ساختار موجود حتما جوانانی بهتر يا 
در حد ايشان نتوانسته اندپيدا شوند که تا 93 سالگی 

ايشان همچنان مشغول به فعاليت هستند.

جیسونرضائیان:هیچنیشی
برجمهوریاسالمیکارگرنیست

جيسون رضاييان، روزنامه نگار آمريکايی در مقاله ای که 
در روزنامه واشنگتن پست نگاشته، ضمن بی اساس 
 خواندن پيش بينی سقوط اقتصاد ايران اظهار کرد: 

هيچ نيشی بر جمهوری اسالمی کارگر نيست.

فراکسیونامیددرطرحشفافیتآرای
نظامتقنینیبهدنبالفراربهجلواست

حجت االسالم مجتبی ذوالنور گفت: فراکسيون اميد 
با ارائه طرح شفافيت آرای نظام تقنينی به دنبال فرار 
به جلو و گريز از طرح شفافيت آرای نمايندگان است.

میرتاجالدینی:مجلسمحلاستدالل
است،نهدادوهواروبیحرمتی

ميرتاج الدينی درباره بروز اتفاقات اخير در مجلس با بيان 
اينکه مجلس دارای جايگاه رفيعی است، گفت:کسی 
که منطق دارد، استدالل می کند نه اينکه داد و هوار 
کرده و به ديگری کم حرمتی و بی حرمتی کند.

رشدمحبوبیترئیسینشانمیدهد
کهسیاسیونراطمعبرداشتهاست!

فريد مدرسی فعال رسانه ای در واکنش به تعريف 
و تمجيدها از سيدابراهيم رئيسی، در توييتی نوشت: 
اين تشکرها و حمايت های سياسيون از آقای ابراهيم 
رئيسی بو دارد.  شايد اميد به انتخابات ۱۴۰۰ دارند و 
نجات آنان با برند رئيسی.  رشد محبوبيت رئيسی ، 

نشان می دهد که سياسيون را طمع برداشته است.

روحانیبهتماستلفنیترامپپاسخنداد

به گزارش نشريه »نيويورکر«، عليرغم تحرکات 
امانوئل مکرون برای برقراری تماس تلفنی سه جانبه 
روسای جمهور فرانسه، ايران و آمريکا در نيويورک، 

روحانی جواب تماس تلفنی ترامپ را نداده است.

خبرهایبنزینیزنگنه؛ازکاهشسهمیه
کارتجایگاهتاسهمیهبندی

وزير نفت گفت: “بايد کاری انجام دهيم که مقدار 
بنزين تحويلی از سوی کارت جايگاه داران را به ۱5 
تا 2۰ ليتر کاهش دهيم. البته تأکيد می کنم که اين 
سهميه بندی نيست زيرا افراد با کارت شخصی 
خود می توانند هر مقدار بنزينی که می خواهند 
دريافت کنند”.وی افزود: به زودی سهميه کارت 
سوخت جايگاه داران به ۱5 تا 2۰ ليتر خواهد رسيد.

وزير نفت ادامه داد:  روزی 35 هزار کارت جديد 
صادر می شود و تا آخر مهر همه کارت خواهند 
داشت اما بايد اين کارت استفاده شود تا اگر زمانی 
تصميم بر سهميه بندی شد مشکلی نداشته باشيم.

حذفقبوضآبازسالآینده

ايسنا- معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از آغاز 
حذف قبوض آب از سال آينده خبر داد و گفت:برای 
پاييز پيش بينی ترسالی شده است و اين موضوع 

بايد در بازنگری سدها مورد توجه قرار گيرد.

فروشاینترنتیپروازهای
اربعینممنوعشد

در نشست شورای حمل ونقل با حضور وزير راه 
و شهرسازی اعالم شد که در ايام اربعين فروش 
اينترنتی بليت هواپيما ويژه اين ايام ممنوع است.

دستورمهموزیربهداشتبرایافزایش
ظرفیترشتههایپزشکی

سعيد نمکی وزير بهداشت در نامه ای خطاب به 
معاون آموزشی وزارت بهداشت خواستار افزايش 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  موجود  ظرفيت 
شد. در بخشی از اين نامه آمده است: بی ترديد 
گسست های  بر  عالوه  موجود  وضع  استمرار 
اجتماعی، تأثيرات نامطلوبی بر کيفيت و مهارت 
خواهد  کشور  پزشکی  علوم  دانش آموختگان 
گذاشت که در آينده تاوانش را مردم نيازمند خدمات 

پزشکی خواهند پرداخت.

همتی:چاپاسکناسباصفرهای
حذفشده۴سالزمانمیبرد

گردش 9  از  مرکزی  بانک  کل  رئيس  مهر- 
ميليارد قطعه اسکناس در اقتصاد ايران خبر داد 
و گفت: چاپ اسکناس هايی با صفرهای حذف 
شده ۴ سال زمان می برد. همتی افزود: هدف ما 
در اين اليحه راحت تر شدن کار برای مردم است 
تا بتوانند اسکناس ها با واحد پولی جديد را در امور 
بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کنند.

قیمتدینارعراقدرآستانهاربعین

قيمت هر اسکناس دالر آمريکا،  در صرافی های 
بانکی، برای خريد ۱۱۴۰۰ تومان قيمت گذاری 
شد همچنين هر هزار دينار عراق نيز در صرافی ها 

به نرخ ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد.

آمادگیمجلسبرایرسیدگی
بهداراییمسئوالن

در  مجلس  نماينده  فراهانی  اميرآبادی  احمد 
قانون  اجرای  برای  نوشت:  مجازی  فضای 
کارگزاران  و  مسئوالن  دارايی  به  رسيدگی 
اجرايی  نامه  آيين  و  ايران  اسالمی  جمهوری 
آن، آمادگی نمايندگان به قوه قضاييه اعالم شد.

روندنرختورمکاهندهاست
اماثباتندارد

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
روند نرخ تورم کاهنده است، اما ثبات ندارد. ما 
اگر اطمينان داشته باشيم که برای دوره چند 
ساله ثبات داريم، اجرای حذف صفر از پول ملی 
اشکالی ندارد، چون واقعا عددها کار ما را سخت 
کرده است. من خودم که در کميسيون برنامه 
و بودجه هستم، خواندن اعداد برايمان خيلی 

سخت شده است.

32۴۴6666/32۴2۴320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 
             شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند           تاريخ انتشار: ۹۸/۷/۹

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند راس ساعت 
۱۶ روز چهارشنبه ۹۸/۷/۲۴ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.  ضمنا داوطلبان هیئت تصفیه باید 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی مدارک 

مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: انتخاب هیئت تصفیه برای مدت دو سال - انتخاب ناظر هیئت تصفیه - تصمیم گیری 

هیئت مدیرهدر خصوص حق الزحمه هیئت تصفیه

آدرس:خیابان۱۵خرداد-نرسیدهبهفلکهنیکاختر-روبرویخیابانحجاب0۹۱۵۵6۱۷۸۴6-32۴۱۵0۸۱

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

تشـکرویـالآســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقطروزی۵000تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

قدی
ریدن

خ

رصد
۱0د

تخفیف

شعبه 1: نبش معلم 50         
شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

شهـراممداحـی0۹۱۵36336۴۷
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 9 مهر  1398 * شماره 4459

تخفیف مراکز اقامتی استان در هفته گردشگری

صداوسیما-معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع اعالم کرد: واحد های اقامتی استان در هفته گردشگری خدمات خود را با تخفیف ارایه می دهند. 
عربی گفت: در هفته گردشگری تمام واحدهای پذیرایی و اقامتی در بیرجند 8درصد، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی شهرستان قاین 10تا15 درصد و 
از اقامتگاه های بوم گردی علوی و مهمانپذیر حسام شهرستان خوسف 15درصد تخفیف در هفته گردشگری دارند.وی افزود: 5تا12 مهر هفته گردشگری است. سالم خدمت شهردار محترم شهر بیرجند 

شما به عنوان یک شهروند تقاضا می کنم هر 
پروژه ای که شروع می کنید به اتمام برسانید 
از جمله پروژه کانال سجاد جنب کالنتری که 
تکمیل  و  کردید  شروع  پیش  ماه  سه  حدودا 
نشده رها شده است با توجه به رسیدن زمستان 
و پر بودن کانال که جلوی آب سیل بسته است 
و همین طور نرده های دو طرف کانال اقدام 

الزم را مبذول فرمائید .
ارسالی به تلگرام آوا
در مورد مدارس باید بگم آنچنان هم بیرجند کمبود 
مدرسه نداره بلکه کمبود مدیریت درست حسابی 
داره هر چی مدرسه هست رو دادن به غیر انتفاعی 
ها و هیئت امنایی ها و...  با دانش اموزان کم و 
ناعادالنه کالسای بیست نفره بعد هرچی مدرسه 
مونده رو کردن دولتی دوشیفته و هرچی دانش 
آموز هست رو  داخلش فشردن   نمیدونم این 

تقسیم بندی ها رو کی وارد آموزش کرد؟
ارسالی به تلگرام آوا
برامون  لطفا وضعیت مهرشهر سعدی 19 رو 
نبودن کوچه وضعیت  آسفالت  پیگیری کنین 
جوی آب مارا کالفه کرده، در ضمن ما جریمه 

های شهرداری رو هم پرداخت کردیم.
ارسالی به تلگرام آوا
به جای اینکه جلوی دستفروش رو بگیرن به 
مغازه دار که اجاره دارایی وشهرداری و... پول 
میده گیرمیدن که بیرون نچینید هر وقت شر 
دستفروش رو از سر مغازه دار کم کردید به 

مغازه دارگیر بدید.
903...066

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی

با توجه به مطلب چاپ شده در صفحه 3 مورخ 
بازه  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه   1398/۷/6
زمانی مسکن محرومین جوابیه این بنیاد ذیل 
جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند: 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  جاری  سال   در 
خراسان جنوبی طبق تفاهم نامه فی مابین با 
سازمان بردرآمد بودجه موظف به اجرای تعداد 
5000 واحد برای محرومان در سطح استان می 
باشد که به طور منطقی موجب افزایش حجم 
عملیات اجرایی گردیده است. در عین حال اجرای 
تفاهم نامه مذکور از ماه های پایانی سال 9۷ آغاز 
گردید و از همان ابتدای شروع طرح اطالع رسانی 
کامل و جامع توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و وسایر مراجع ذیربط جهت مراجعه متقاضیان 
مشمول در کل روستاهای استان انجام شده است 
و قطعا متقاضیانی که به موقع جهت اخذ تسهیالت 
در قالب این طرح و شروع به کار واحد خود اقدام 
واحد  احداث  جهت  مناسب  زمان  اند  نموده 
مسکونی خود را در اختیار داشته اند اما آن دسته 
از عزیزانی که علیرغم اطالع رسانی به صورت 
حضوری رسانه ای مکاتبه ای و با تاخیر جهت 
اخذ تسهیالت مراجعه نموده اند به علت از دست 
دادن زمان اجرای تفاهم نامه و همچنین نزدیک 
شدن به فصل سرما با محدودیت بیشتری جهت 
اخذ عملیات ساختمانی واحد خود مواجه می باشند 
 به هرحال بنیاد مسکن انقالب اسالمی تالش 
می نماید تا با راهنمایی این بزرگواران و همکاری 
با آنها از طریق قانونی و همچنین نظارت صحیح 
و اصولی بر روند اجرای کار احداث مسکن این 
متقاضیان به بهترین نحو ممکن و در کمترین 

زمان الزم انجام گردد.

چه کار جالبی که از اولین نماینده بیرجند بعد از 
انقالب مطلب زدین و خواهشا این روال ادامه 
و  حب  بدون  ها  نماینده  همه  و  باشه  داشته 
بغض سیاسی رو بزنین اینطوری من شهروند 
هم نقاط قوت و ضعف نماینده ها را می فهمم 
و متوجه می شم برای انتخابات بعدی باید چطور 
نماینده ای انتخاب کنم ضمن اینکه مطلبش 
خدماتشون  همه  به  کاش  بود  خیلی خالصه 
 هم برسین و چاپ کنین که مقایسه عملکرد ها

 برای مردم راحت تر باشه.
ارسالی به تلگرام آوا

از آقای معاون وزیر که فرموده بودند در این دور 
 مشارکت نباید کم شود بپرسید که انگیزه ایشان از 
 این تحلیلشان چیست به خدا اگر ما دلبسته انقالب 
 و نظام نبودیم و برای آرمانهایمان و خون شهدای 
 عزیزمان نبود به هیچ وجه با این عملکرد مسئوالن 
کشور مشارکت نمی کردیم اگر در انتخابات پای 
صندوق می آئیم بخاطر شهداست بخاطر رهبر 
عزیز انقالب است بخاطر کشور می آئیم نه عملکرد 
 شما که فقط یاد گرفته اید دعوت کنید بدون 
هیچ عملکرد مثبتی ! آقای رئیس ستاد انتخابات 
کشور شما معاون سیاسی و مسئول انتصابات 
وزارتخانه تان هستید توی همین چند سال دولت 
روحانی چند استاندار عوض کردید ؟ اصال مردم 
برایتان مهم بود یا نه بازی های سیاسی خودتان را 
 پیگیر بودید ؟ قیمت دالر باال رفت اجناس را گران 
 کردید پایین آمد آیا چیزی ارزان شد ؟ اینهمه اختالس 
و زد و بند هم مشوق های مردم برای مشارکت 
بیشتر است ؟ خدا سایه امام خامنه ای را روی سر 
این نظام حفظ کند که دل ایشان هم از دست 

مسئوالن در سه قوه کشور همیشه خون است .
ارسالی به تلگرام آوا

 از حاج آقای عبادی که به مسئوالن کشوری توصیه 
کرده بودند که بصورت میدانی در بین محرومین 
باشید ممنونم همانطور که تجربه حضور استاندار 
 بین مردم ثابت کرد که هم استانی های ما چقدر به

  مدل خدمت و منش خدمتگزارانشان حساسند انشا ا... 
خدا توفیق مسئولین مردمی را چند برابر کند .

915 ... 533
چقدر خوبه که مسئوالن کشوری هر از گاهی 
پای صحبت مردم و معتمدان بشینند و از مسائل 
داخل هر استانی با خبر بشوند اما واقعا به این 
حرف های گفته شده ترتیب اثر داده خواهد شد 
یا نه ؟ از همین االن بعضی از افراد که می خوان 
کاندید ابشن دارن دم از جدا کردن فالن بخش 
از فالن شهر یا استان کردن فالن شهر و ...  می 
زنند اینها در تائید صالحیتشون تاثیر گذاره یا نه ؟ 
936 ... ۷۷0

و  مدیر  فالن  دیدار  خبر  روز  هر  که  شما  از 
 همکارانشان را با استاندار و نماینده ولی فقیه می زنید 
لطفا بنویسید آقای استاندار و نماینده محترم ولی 
 فقیه جلسات خودتون با مدیران ادارات را در ساعت 
 عصر بندازید به هر جا مراجعه می کنید که با مدیر 
 یا کارشناس محترم کاری دارین یا در دیدار با نماینده 
ولی فقیه هستند یا در جلسه استانداری پس حق 
 پاسخگویی به مردم چه می شود بزرگواران لطف کنن 
شما که کار دارین این آقایان را عصرها بپذیرید 
که حق مردم ضایع نشود من نمی دانم از این 
همه جلسه آخر چی برای مردم در میاد نمی دانم.
915 ... 50۴

 خبر بسیج را خواندم که چه تعداد پروژه در کشور و 
 چه تعداد در خراسان جنوبی برای محرومیت زدایی 
خدمت انجام داده دست سپاه و بسیج مخصوصا 
آقای زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور که 
نگاه ویژه ای به استان دارد  درد نکند  از آقای 
استاندار هم که همراه و همگام با بسیحیان برای 
محرومیت زدایی قدم بر می دارد و عالوه بر 
خدمات خوب خودش این گروه های جهادی را 
هم حمایت می کند ممنونم توی چند روز گذشته 
زیباترین صحنه های ممکن را دیدم اینکه رئیس 
 کمیته امداد کشور و رئیس بسیج مستضعفین کشور 
و رئیس بسیج سازندگی کشور و استاندار همشون 
دست در دست هم تو مناطق محروم استان در حال 
 خدمت به مردمند به خدا شیرینی این همدلی و 
همراهی آدم رو یاد روزهای اول انقالب می ندازه 
و همینجا باید در جواب اون هم استانی که گفته 
بود دلش برای حال و هوای اون روزا و وحدت 
اون موقع ها تنگ شده باید بگم بیا این همدلی رو 
ببین تا روحت تازه بشه انسان لذت می برد وقتی 
مقامات عالی کشور و استانش چقدر با خلوص و 
ساده در بین مردم حاضر می شوند و حس یک 

نظام مردمی موفق را در انسان زنده تر می کند.
 ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان

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

پاسخ مسئوالن به پیام شما

کاری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
از توزیع 2000 بسته لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز 
توسط شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بین دانش 
آموزان کمتر برخوردار خراسان جنوبی خبر داد. مهندس 
محمد ابراهیم شرکاء با بیان اینکه ابتدای تیر امسال حذف 
قبوض کاغذی برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، 
افزود: از ابتدای مهر  این طرح کامل اجرا و  قبض سبز 
جایگزین قبوض کاغذی برق شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی 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 است و قبض کاغذی چاپ نمی شود 
و قبوض الکترونیکی صادر می شود. شرکاء تاکید کرد: در 
راستای اجرای این طرح، ساالنه حدود یک میلیون و 800 
هزار  قبض کاغذی صرفه جویی می شود که این امر هم به 

نفع محیط زیست و هم به نفع اقتصاد کشور است.
تکریم مشترکان، صرفه جویی

 در وقت و مصرف کاغذ
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان به اهداف این 
طرح اشاره کرد و گفت: تکریم مشترکان، صرفه جویی در 
وقت و مصرف کاغذ، حفظ محیط زیست و کاهش تردد از 

اهداف اصلی طرح حذف قبوض کاغذی می باشد .
شرکت  مشترکین  راستا  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نموده  ارسال  را  خود  مشخصات  پیامک  طریق  از  برق 
 که در سامانه  شرکت توزیع نیروی برق ثبت می شود.
شرکاء خطاب به دانش آموزان با تاکید بر مدیریت مصرف 
برق اظهار کرد:  مصرف بی رویه برق سبب کمبود برق می 
شود و زندگی برای همه ما مشکل خواهد بود، بنابراین باید 
با مدیریت مصرف انرژی برق شرایط استفاده از این انرژی 
گرانبها را برای همه هموطنان مان در سراسر میهن عزیزمان 

فراهم کنیم.یکه خانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
بیرجند نیز ضمن تقدیر و تشکر از این حرکت انسان دوستانه 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: زندگی 
بدون برق محال است و اگر ما از این نعمت بزرگ برخوردار 
هستیم به برکت مجاهدت های پرسنل شرکت برق است.

 وی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: امنیت 
و آرامش امروز ملت ایران مدیون فداکاری های رزمندگان 
ماست که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ آرمان های انقالب 
 اسالمی جان خود را فدا کردند. سکینه طیبی، معاون توسعه 
 مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
 نیز در این مراسم ضمن تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف 
برق اظهار کرد: هرکدام از ما باید در مصرف برق صرفه 

جویی کنیم تا آیندگان ما از این نعمت بی نصیب نمانند. 
مشارکت ۹۷ درصدی مشترکین شرکت توزیع 

برق خراسان جنوبی در حذف قبوض کاغذی
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی گفت: بیش از 9۷ درصد شماره تلفن های 

همراه مشترکان خراسان جنوبی در سامانه شرکت برق به 
ثبت رسیده است. مهندس محسن بخشایی با اشاره به طرح 
قبض سبز اظهار  کرد: در طرح قبض سبز که شروع آن از 
ابتدای سال 98 بود به منظور حذف قبوض کاغذی توسط 
وزارت نیرو پیشنهاد شد و شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
 جنوبی جمع آوری شماره تلفن همراه مشترکین را آغاز کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی با بیان اینکه دریافت شماره تلفن همراه 
مشترکین شرکت برق را از  اردیبهشت  98 آغاز کردیم بیان 

کرد: در این راستا از چند روش مختلف اعم از ثبت شناسه 
قبض و شماره همراه مشترکین از طریق وب سایت شرکت 
برق، تماس با شماره 121 و ارسال شناسه قبض از طریق 
سامانه پیامکی 5000160000 استفاده شده است که روش 
ارسال از طرق سامانه پیامکی عملکرد بسیار خوبی داشته 
است.بخشایی تاکید کرد: موثرترین روش برای دریافت 
شماره تلفن همراه مشترکین، استفاده از ماموران قرائت کنتور 
هنگام مراجعه به درب منازل برای برداشت شماره کنتور و 
یا توزیع قبض برق بود که در این راستا شماره تلفن همراه 

مشترکین توسط این افراد دریافت و در سامانه ثبت شد.
ثبت بیش از ۹۷ درصد شماره تلفن مشترکین 

در سامانه شرکت برق
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح در اردیبهشت شماره 
همراه های ثبت شده در سامانه شرکت توزیع نیروی برق 
استان حدود 58 درصد بود یعنی فقط نیمی از مردم شماره 
تلفن همراه خود را در سامانه شرکت برق ثبت کرده بودند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان جنوبی با بیان اینکه خوشبختانه با همکاری خوب 
مردم و اطالع رسانی های انجام شده در مردادماه این رقم 
به 90 درصد افزایش یافت، یادآور شد:  اکنون بیش از 9۷ 
درصد شماره تلفن های همراه مشترکین خراسان جنوبی 
در سامانه شرکت برق به ثبت رسیده است و 3 درصد باقی 
مانده افرادی هستند که از منازل استفاده نمی کنند و درب 
منازل آنها بسته است. بخشایی اظهار کرد: همچنین در 
بسیاری از شهرستان های استان اعم از طبس، نهبندان، 
سرایان، بشرویه، درمیان و زیرکوه صد درصد شماره تلفن 

های همراه مشترکین در سامانه ثبت شده است. وی افزود: 
در شهرستان های خوسف و فردوس باالی 98 درصد و در 
شهرستان های سربیشه، قاین و بیرجند نیز باالی 95 درصد 
از شماره تلفن های همراه مشترکین در سامانه ثبت شده 
است. به گفته بخشایی میزان مشارکت مردم در روستاهای 
استان برای اعالم شماره تلفن های همراه بیشتر از شهرهای 
روستاهای خراسان  مردم  یعنی 98 درصد  است،  استان 
 جنوبی در طرح حذف قبوض کاغذی مشارکت داشتند. 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی با بیای اینکه از اول مهرماه کل قبوض کاغذی 
در کشور حذف شده است، گفت: ساالنه حدود یک میلیون و 
800 هزار قبض در خراسان جنوبی چاپ می شد که با اجرای 
 طرح حذف قبوض کاغذی در مصرف کاغذ صرفه جویی 
 می شود. بخشایی با بیان اینکه با اجرای این طرح هم در بحث 
 زیست محیطی و هم ریالی صرفه جویی می شود، خاطرنشان
 کرد: جلوگیری و کاهش ترددهای غیرضروری درون شهری، 
 جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و احترام به حقوق شهروندی 
و کاهش مراجعات به درب منازل مردم از جمله منافع این 
 طرح است. وی یادآور شد: بر اساس قولی که شرکت توانیر به 
مشترکان سراسر کشور داده است، به دلیل فرهنگ سازی و تقدیر 
 و تشکر از افرادی که در این طرح شرکت کرده بودند قسمتی 
از صرفه جویی ناشی از حذف قبوض کاغذی به تهیه لوازم 

التحریر برای دانش آموزان اختصاص داده شده است.
توزیع ۱۰۰ هزار بسته لوازم التحریر 

توسط شرکت توانیر
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی افزود: در این راستا همزمان با بهار علم 
و دانش در اول مهر شرکت توانیر 100 هزار بسته فرهنگی 
و لوازم التحریر را در سطح کشور توزیع کرده است.بخشایی  
افزود: بنابراین مشترکین گرامی باید در زمینه پرداخت 
قبوض همان جدیت و حساسیتی را که در گذشته داشته 
اند داشته باشند و نسبت به پرداخت قبض به موقع اقدام 
کنند و در صورت هرگونه مشکل با همکاران ما در شرکت 
برق ارتباط برقرار کنند.معاون فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: مشترکین 
 شرکت برق با پرداخت به موقع قبوض برق می توانند 

صنعت برق را در ارائه خدمات مستمر و بهتر یاری کنند.

طرح قبض سبز و توزیع مهربانی بین دانش آموزان نیازمند
عکس: رفیعی

به همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی انجام شد؛
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موفقیت و انرژی

اعتماد به نفس

افرادی که تعلل می کنند

اگر امروز و فردا کردن و پشت گوش انداختن، تاثیر 
جدی روی زندگی فرد بگذارد تبدیل به مشکلی 
جدی می شود. در چنین شرایطی، مسئله فقط 
ضعف در مهارت های مدیریت زمان نیست؛ بلکه 
داللت بر سبک زندگی ناسازگار یا سازش نیافته 
دارد.آنهایی که اهل تعلل نیستند روی کارهایی 
که باید انجام دهند تمرکز دارند. این اشخاص 
اهمیت  و  بوده  قوی تری  فردی  هویت  دارای 
چندانی به اینکه »دیگران ما را چگونه می بینند«  
نمی دهند، اما در عوض اعتماد به نفس خوبی دارند 
و احساس شان هم نسبت به خودشان خوشایند 
است.آنهایی که تعلل نمی کنند معموال دقت و 
وجدان کاری ایده آلی دارند و افرادی که وجدان 
انظباط فردی،  کاری خوبی دارند عموما دارای 
پشتکار، سر سختی و مسئولیت پذیری نیز هستند. 

عادات رفتاری برای افزایش اعتماد
 به نفس و داشتن زندگی شادتر

 یکی از عواملی که در ارتقای اعتماد به نفس 
موثر است اعتقاد به زیبا بودن است. اگر این 
واقعیت را نپذیرید، همچنان ترسو باقی خواهید 
ماند. حال فرقی نمی کند که از چه ترفندی 
استفاده می کنید. در مقابل، اگر احساس کنید 
که زیبا هستید این امر موجب افزایش اعتماد 
به نفس شما می شود. سعی کنید، بدون داشتن 
ظاهری برازنده از منزل خارج نشوید زیرا نمی 
دانید که در مسیر خود با چه کسی روبرو خواهید 
شد. یکی از روش های ارتقای اعتماد به نفس، 
این است که همیشه با لباس های مرتب و تمیز 
از منزل خارج شوید. داشتن ظاهری زیبا و آراسته، 
تاثیر چشمگیری بر شیوه احساس و تفکرتان در 
مورد خودتان دارد. وضعیت نشستن، راه رفتن و 
حتی ایستادن، تاثیری فوق العاده ای بر اعتماد به 
نفس دارد. قوز کردن یا راه رفتن به شیوه نادرست 
نه تنها بر سالمت تاثیر منفی می گذارد بلکه بر 
حالت های روحی و نگاه تان به خود نیز تاثیر 
می گذارد. مطالعات نشان داده اند که وضعیت 
نامناسب بدن می تواند سبب احساس ترس و 
غم در فرد شود.برای افزایش اعتماد به نفس، 
قابلیت های فردی و حرفه ای خود را افزایش 
دهید. به این منظور می توانید از فرصت های 
موجود برای یادگیری، رشد و پیشرفت استفاده 

کنید.

زردچوبه ادویه ای ضد قارچ
 و ضد باکتری است

زردچوبه حاوی لیپوپلی ساکارید است که سیستم 
ایمنی بدن را قوی می کند. 

این ادویه دارای خواص ضد قارچ، ضد باکتری 

و ضد ویروس است که ایمنی بدن را باال برده 
و در برابر بیماری ها از آن محافظت می کند. 
استفاده از زردچوبه در طول مدت شیردهیمفید 
است. زردچوبه یکی از درمان های خوب برای 

کاهش تورم در تمام نقاط بدن است.

دارچین برای عملکرد 
اعصاب و سرفه مفید است

دارچین یکی از قدیمی ترین ادویه های موجود 
است و درگذشته به عنوان شربت خلط آور گرم 
درنظر گرفته می شد. اکنون نیز حکمای طب 

سنتی مصرف دارچین را برای بهبود عملکرد 
بینی،  آبریزش  و  سرفه  تب،  درمان  اعصاب، 
خون  قند  کاهش  عضالنی،  دردهای  درمان 
می کنند. همچنین  توصیه  درمان کم خونی  و 
دارچین خاصیت ویژه ای هم دارد؛ اینکه ایمنی 

بدن را افزایش می دهد.

با مصرف گرده گل در برابر 
بیماری های قلبی ایمن شوید

یکی از بیماری های شایع در جهان، انواع بیماری 
های قلبی و عروقی است. دلیل شیوع این بیماری 
ها مصرف روغن های چرب ترانس و صنعتی 

است.یکی از خواص گرده گل، زدودن چربی های 
کلسترول دار و پاک کردن رگ ها از لیپیدهای 
چربی است. به همین خاطر می توان ادعا کرد 
که یکی از مهم ترین خواص گرده گل، کاهش 
کلسترول خون است؛ که مصرف کننده را در برابر 

انواع بیماری های قلبی و عروقی ایمن می کند.

خواص بی نظیر 
عرق خارشتر

عرق خارشتر دارای خواص بی نظیری می باشد 
این عرق برای درمان اسهال، پاکسازی روده ها، 
از بین بردن سیاه سرفه و تب و لرز و ضدعفونی 

کردن کلیه و دیگر نقاط بدن، بهبود بی خوابی، 
تصفیه خون، هضم غذا، از بین بردن رسوباتی که 
از خوردن نوشابه های گازدار به وجود آمده مفید 
است. از خاصیت های آنتی  بیوتیکی آن می توان 
به عنوان دفع سنگ کلیه به عنوان یک داروی 

بسیار قوی نام برد.

عرق یونجه 
سیستم  بدن را تقویت می کند

از جمله خواصی که می توان برای عرق یونجه 
بیان کرد می توان به تقویت سیستم ایمنی بدن به 

خصوص برای افراد ضعیف اشاره کرد. 

از دیگر خواص آن می توان به درمان کم خونی، 
نرمی استخوان، تقویت سیستم عصبی بدن و به 
دنبال آن کاهش لرزش بدن، درمان عقب افتادگی، 
افزایش شیر مادر، مناسب برای کودکان در حال 
رشد که استخوان بندی او را محکم کرده اشاره 

کرد.

برای برخی ها فرقی نمی کند که هوا سرد باشد یا گرم! مدام در حال عرق ریختن هستند. اگر شما هم 
جزو این افراد هستید از عصاره  روغنی نعناع فلفلی استفاده کنید. این سبزی خاصیت آنتی باکتریایی دارد 

و روغن آن نیز باکتری های ساطع شده از عرق را ناکار می کند. 
این سبزی سرشار از »منتول« است و خنکی و تازگی طوالنی مدتی ایجاد می کند. داخل یک ظرف یک 
قاشق غذاخوری الکل بریزید و یک قطره عصاره  روغنی نعناع فلفلی به آن اضافه کنید. یک پنبه به این 
ترکیب آغشته کرده و کف پاها و زیر بغل ها بمالید. عصاره  نعناع فلفلی درمانی برای رفع خارش پوست 

محسوب می شود. این سبزی خواص مسکنی دارد و می تواند به سرعت خارش را رفع کند.

امروزه با افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی که به دلیل سبک زندگی نامناسب از جمله نداشتن فعالیت بدنی 
کافی و هم چنین افزایش مصرف غذاهای آماده رخ داده است، افراد راه های گوناگونی را جهت کاهش 
وزن امتحان می کنند. مطالعات نشان داده  چای ترش در کنار رژیم غذایی مناسب و ورزش، روند کاهش 
وزن را تسهیل می کند. این چای حاوی ماده ای است که تولید آمیالز را مهار کرده و بنابراین جذب 
کربوهیدرات ها کمتر می شود.  این چای که در ایران به چای مکی یا قرمز نیز معروف است یک جایگزین 
مناسب برای نوشیدنی های پرشکر و آبمیوه های حاوی ترکیبات سنتتیک از جمله شیرین کننده های 
مصنوعی و یا شربت ذرت با فروکتوز باال می باشد. ضروری است زنان باردار، شیرده و افرادی که قصد 

بارداری دارند بدون تجویز و نظر پزشک از مصرف این چای خودداری نمایند.

چای ترش و کاهش وزن  نعناع فلفلی برای مقابله با تعریق زیاد

 سالمندی دوره ای از زندگی است که از ۶۰ یا ۶۵ سالگی 
شروع می شود. در تعریف سالمندی نمی توان زمان خاصی 
را مشخص کرد، بلکه سالمندی را می توانیم با ویژگی های 
خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا می کند بشناسیم.

معموال سالمندی با کاهش یا افت توانایی های جسمی، 
فکری، اجتماعی و... شناخته می شود. برخی از این تغییرات 
در جسم روی می دهد به عنوان مثال در سالمندی ۵۰ درصد 
از سلول های قشر مخ تحلیل می رود، به خصوص نورون 
های عصبی که ارتباط مستقیمی با بینایی، شنوایی و اعصاب 
حرکتی دارند،گاهی  بیماری های قلبی و عروقی نیز پیش 

می آید. ضعف دستگاه ایمنی هم باعث می شود سالمندان 
نسبت به جوانان زودتر بیمار شوند و دیرتر بهبود یابند.از نظر 
اجتماعی هم سالمندان با تحوالت زیادی در زندگی روبه رو 
می شوند. برخی از این رویدادها عبارت است از: بازنشستگی، 
یائسگی، سپرده شدن به خانه سالمندان به وسیله فرزندان، 
فوت همسر و... به هر حال مهم ترین مشکالت سالمندان 
که به نوعی برای اطرافیان هم مشکالتی ایجاد می کند به 
خطر افتادن سالمتی و استقالل آن ها و احساس تنهایی و 

گاهی هم حس بی ارزشی در روابط با دیگران است.
در کنار تغذیه مناسب، تحرک جسمانی برای تأمین یک 

زندگی سالم در هر سنی الزم است. با سوختن کالری در اثر 
ورزش وزن بدن کنترل می شود. تکریم سالمندان و احترام 
ویژه آنان، از آموزه های روشن فرهنگ اسالمی است. قرآن 
مجید که دفتری گشوده از نور و هدایت است، در آیه23 سوره 
اسراء می فرماید: »به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن 
دو، یا هر دو آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی 
به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و 
بزرگوارانه به آنها بگو.« پیامبر اکرم )ص(  نیز در سخنی گران 
قدر، واالیی سالمندان را این گونه ترسیم می کند: »احترام به 

پیران امت من، گرامی داشت من است.«

۹ مهر، روز جهانی سالمندان گرامی باد

آیه روز

و چون خدا به تنهایی یاد شود دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند منزجر می  گردد و چون 
کسانی غیر از او یاد شوند به ناگاه آنان شادمانی می کنند. )سوره زمر/ آیه  ۴۵(

سخن روز

»خوشبختی پروانه ای است که وقتی دنبالش می کنید، از چنگ تان فرار می کند، اما اگر آرام بنشینید، 
خودش روی دست تان می نشیند.« ناتانیل هاوثورن
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

 ایزوگـام خسـروی
1۰ سال ضمانت    *   نبش بهشتی 21

 ۰۹1572۰۰57۰ - ۰۹153623317
مدیریت: حامد خسروی

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

 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

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

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

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلوپ همسران
14:3020:00شروع سانس

ماجرای نیمروز 2 : رد خونشاه ُکش
18:1516:1521:30شروع سانس

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

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

به یک آشپز ماهر جهت کار 
در فست فود و آشپزخانه 

نیازمندیم.
09155615589
09155610549

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  091۵1۶۴۲3۷۷  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 

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

۰۹15   866   8۰۰2 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

تاریخ ثبت نام: دوشنبه هشتم مهر لغایت چهارشنبه دهم مهر ماه 98
زمان ثبت نام: همه روزه صبح از ساعت 8 الی 11

مکان ثبت نام: طالقانی 1، مکتب نرجس علیهاالسالم
محل برگزاری دوره:

 مدرس 13،پالک 77، ساختمان شعبه 2 مکتب نرجس علیهاالسالم

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

آموزش قرآن ، تفسیر و نهج البالغه 

شعبه دو مکتب نرجس علیهاالسالم برگزار می کند
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خبر ویژه وزش باد و رگبار پراکنده در استان 

ایرنا - مطابق الگوی نقشه ها و خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی تا چهارشنبه در استان به تناوب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق در ارتفاعات پیش  بینی می شود. کارشناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی گفت: این روند بیشتر در نیمه شرقی و جنوبی استان قابل پیش  بینی است.نخعی افزود: همچنین امروز در برخی نقاط شرقی و غربی استان از جمله 
زیرکوه و طبس وزش باد و گرد و خاک مورد انتظار است. همچنین تا اوایل هفته آینده روند دمای هوا کاهشی خواهد بود که این وضعیت بین 4 تا ۶ درجه سانتیگراد متغیر است.

در مراسمی مدرسه شش کالسه استثنایی 
شهدای بانک ملی با حضور معاون وزیر و 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور در مهرشهر بیرجند به بهره برداری 

با  مدرسه  این  تسنیم،  گزارش  به  رسید. 
زیربنای 554 متر مربع و اعتبار یک میلیارد 

و 34۶ میلیون ریال با مشارکت بانک ملی 
و اعتبارات دولتی اداره کل نوسازی مدارس 

خراسان جنوبی افتتاح شده است. 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان در آیین افتتاحیه این مدرسه گفت: 
ظرفیت این مدرسه 180 دانش آموز است.
بیکی افزود: در مهرماه امسال 180 کالس 
درس در استان تحویل داده شده که 77 
خیرین  مشارکت  با  کالس ها  این  درصد 
بوده و بیش از 40 درصد هزینه آن توسط 
خیران و نهادها تامین شده است. وی ادامه 
نمی کنیم  بسنده  پروژه  تعداد  این  به  داد: 
ساخت  بحث  در  همچنان  استان  این  و 
ساخت  و  است  نیازمند  استثنایی  مدارس 
مدرسه اتیسم یکی از نیازهای ضروری در 

استان است که باید توجه شود.

 ۱۵۰ هزار دانش آموز با نیازهای 
خاص در کشور تحصیل می کنند 

و  آموزش  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
پرورش استثنایی کشور هم از تحصیل 150 
هزار دانش آموز با نیازهای خاص در کشور 
پرورش  و  آموزش  حوزه  گفت:  و  داد  خبر 
استثنایی باید ویژه دیده شود و هر استانی 
باشد.قدمی  اتیسم داشته  باید یک مدرسه 
اظهار کرد:  بیش از 14 میلیون و 800 هزار 
دانش آموز در کشور وجود دارند که از این 
تعداد 150 هزار دانش آموز در شرایط خاص 
هستند.وی ادامه داد: سال گذشته بیش از 
ناشنوای  و  نابینا  دانش آموزان  از  نفر   350
کشور در دانشگاه قبول شدند و این نشان 
از نگاه فرهنگی، تالش و خدمت شبانه روزی 

مدیران، معلمان و اولیا ست.

افتتاح مدرسه شش کالسه استثنایی در مهرشهر بیرجند 

گی
 گر

س :
عک

گروه خبر- طرح “از مزرعه تا بازار” زرشک 
تازه در روستای عباس آباد قاین با حضور سردار 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 

به بهره برداری رسید.  رئیس سازمان بسیج 
جمع  در  مراسم   حاشیه  در  مستضعفین 
خبرنگاران بیان کرد: دستگاه هایی تولید شده 

که می تواند زرشک تازه را در کارگاه های 
کوچک با مراحل مقدماتی  استحصال کند.
سردار غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه  30 

دستگاه تهیه شده و در اختیار باغداران قاینی 
قرار گرفته است، گفت: بنا بر گزارش بسیج 
تا 50  تعداد  این  جنوبی  خراسان  سازندگی 

دستگاه افزایش می یابد.گفتنی است؛ این طرح 
با راه اندازی 30 کارگاه استحصال زرشک تازه 

شبکه تولید به بهره برداری رسیده است.

بهره برداری از طرح “ از مزرعه تا بازار زرشک تازه” با حضور سردار سلیمانی

ری
 اکب

س :
عک

مهر-نماینده ولی فقیه بااشاره به اینکه کارکرد 
دین پرورش استعدادهای انسانی است،گفت: 
متأسفانه استعدادهای انسانی و راهکارهای 
اسالمی برای رشد و تعالی انسان را نشناخته 
ایم. آیت  ا... عبادی صبح دوشنبه در دیدار 
انجمن های  اتحادیه  مربیان  و  مسئول  با 
اسالمی دانش آموزان اظهار کرد: در مراحل 

سیر و سلوک اولین قدم بیداری و هوشیاری 
است که در مقابل غفلت قرار دارد. 

ناامید  اینکه دشمن قصد  بیان  با  عبادی 
در سال  اظهارکرد:  دارد،  را  مردم  کردن 
گذشته حرف از حذف انقالب بعد از 13 
شکست  شاهد  امروزه  اما  می زدند  آبان 
آنان در منطقه و در جریانات لبنان، یمن 

از این جهت هیچگاه  و عراق هستیم و 
به  اشاره  با  ندهیم.وی  دست  از  را  امید 
به  انسانی  استعدادهای  به  باید  اینکه 
عنوان معجزه خلقت و باورهای اسالمی 
برگردیم، بیان کرد: دین فقط نماز و روزه 
را عبادت نمی داند بلکه انجام وظیفه در 

لحظه عبادت است.

کارکرد دین، پرورش استعدادهای انسانی است
می

مقا
س : 

عک

اجرای پرونده تمام الکترونیک قضایی برای نخستین بار در کشور
نموده  الکترونیکی   پرونده  اجرای  به  اقدام  کشور  در  بار  اولین  برای  استان  مقدم-دادگستری  دادرس 
است. معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری گفت: در اجرای  ماده ۶55 قانون آیین دادرسی کیفری 
دسترسي  چنین  هم  و  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  ابالغی   قضایی  های  سیاست  به  باعنایت  و 
در  و  مناسب  محتواي  و  قضائی  الکترونیک  گوناگون  خدمات  به  گسترده  و  شفاف  کیفیت،  با  سریع، 
نهایت تسهیل امور و جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده ها؛ دادگستری استان برای اولین بار در کشور 
پرونده  خصوص  در  امر  این  بدواً   : افزود  اسماعیلی  است.  نموده  الکترونیکی   پرونده  اجرای  به  اقدام 
محل  در  با حضور  که شخص  توضیح  این  با  باشد  می  انجام  حال  در  نامه  گواهی  فاقد  رانندگی  های 
الکترونیک قضائی و اخذ امضای دیجیتال از مشارالیه، سایر امور مربوط به ثبت  از دفاتر خدمات  یکی 
و رسیدگی  اجرای حکم پرونده تمامًا الکترونیک در سامانه سمپ انجام می شود. وی افزود: به یاری 
تأمین  قبیل:  )از  اجرایی شدن طرح مذکور درخصوص سایر موضوعات  اکنون شاهد  خداوند متعال هم 
مواد14۶و  اجرایی،  ثالث  اعتراض  دلیل،  تأمین  موقت،  دستور  وراثت،  انحصار  توافقی،  طالق  خواسته، 
انتظامی و...( هستیم. 147 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه چک )صیاد(گزارش استحضاری مراجع 

فراخوان دریافت عکس یاقوت پاییزی منتشر شد
آوري عکس  فراخوان “جمع  داد:  ارشاد اسالمي خبر  و  امور هنري و سینمایي فرهنگ  غالمی-معاون 
زرشک و برپایي نمایشگاه این آثار” منتشر شد.زمزم با بیان این که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با همکاري سازمان جهادکشاورزي فراخوان جمع آوري و برپایي نمایشگاه عکس زرشک را برگزار مي 
کند، ادامه داد: به اطالع جامعه فرهیخته عکاسان استاني مي رساند ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار 
استراتژیک  محصول  محتواي  با  را  خود  آثار  بهترین  از  فریم   3 دارند  فرصت   )98/7/8( فراخوان  این 
به شماره  تلگرام و سروش  پیام رسان هاي  به  یا  و    khj@farhang.gov.irايميل آدرس  به  زرشک،  
با کیفیت باال  باید عکس هاي خود را  با اشاره به این که عکاسان  09385۶13484 ارسال نمایند.وی 
نمایند،  ارسال  مگابایت   8 حداقلي  حجم  و   300dpi و   JPG فرمت  با  دوربین  اصلي  فایل  قالب  در 
مرحله  در  انتخابي  عکس  هر  از  و  بررسي  انتخاب  هیئت  توسط  ارسالي  هاي  عکس  کرد:  خاطرنشان 
اثر خواهد شد.عکاسان توجه داشته باشند براي هر عکس  2 میلیون ریال حمایت حق مالکیت  نهایي  
مي بایست توضیحات : مشخصات عکاس/ مشخصات محصول/ توضیح مورد نظر براي عکس/ مکان 

و زمان عکس گرفته شده را درج نمایند.

گردشگری،  معاون  عربی  کاوش- 
استان  منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه 
از  به تشریح بخشی  این مطلب  بیان  با 
پرداخت  حوزه  این  عملکرد  و  فعالیت ها 
خشکسالی های  به  توجه  با  گفت:  و 
دادن  قرار  محور  با  استان،  چندساله 
و   توسعه  دنبال  به  گردشگری  صنعت 

رونق اقتصادی منطقه هستیم.

او با بیان اینکه سال گذشته خراسان جنوبی 
نفر   9۶ و  244هزار  و  4میلیون  میزبان 
گردشگر داخلی بوده است، افزود: امسال نیز 
از در شش ماهه  نخست سال، 3میلیون 
و ۶81هزار و 743 نفر گردشگر داخلی به 
استان سفر کرده اند. او ادامه داد: طی سال 
97 ، 1070 نفر و در شش ماهه نخست 
خراسان  خارجی  گردشگر    439 امسال، 

جنوبی را به عنوان مقصد سفر انتخاب کرده 
گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون  اند” 
رونق  به  جنوبی   خراسان  منابع  تامین  و 
اقامتگاه های بوم گردی استان اشاره کرد 
و گفت: ما در تالشیم با افزایش تعداد مراکز 
جذب  و  جلب  های  زمینه  استان  اقامتی 
اقتصادی  رونق  همچنین  و  گردشگران 
منطقه را بیش از پیش فراهم کنیم و به 

همین منظور طی سال 97 و شش ماهه 
بوم گردی  اقامتگاه   20  ،98 سال  نخست 
برداری  بهره  به  و  افتتاح  استان  در  جدید 
پرداخت  به  عربی همچنین  است.  رسیده 
150 میلیارد ریال تسهیالت به تاسیسات 
و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان  گردشگری 
سرمایه  جذب  ریال  میلیارد   1170 افزود: 

گذاری نیز در استان صورت گرفته است.

 وی اظهار کرد: اعتبار هزینه شده برای پروژه 
های استانی در سال مالی 97،  17میلیارد 
در  هزینه شده  اعتبار  ریال،  788میلیون  و 
تامین زیرساخت های گردشگری و ارتقای 
استان  گردشگری  توسعه  های  شاخص 
17میلیارد و 995میلیون ریال و اعتبار هزینه 
شده برای پروژه های ملی استان 15میلیارد 

ریال بوده است.

روند روبه رشد گردشگری در استان

پیمانکار  
راه آهن بیرجند

 مستقر شد
ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: پیمانکار اجرای قطعه 32 کیلومتری 
راه آهن بیرجند از چند روز قبل در نزدیکی 
این شهر مستقر شده است. سید کمال الدین 
میرجعفریان روز گذشته عنوان کرد: مشاور 
حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 
 32 قطعه  پروژه  پیمانکار  و  کشور  نقل  و 
کیلومتری راه آهن بیرجند از چند روز گذشته 
احیای  کارگاه،  تجهیز  برای  الزم  اقدامات 
کرده اند  شروع  را  ادوات  استقرار  و  مسیر 
اجرایی  عملیات  زودی  به  می رود  امید  که 
این پروژه آغاز شود. وی اظهار کرد: برای 
زیرسازی فاز نخست پروژه راه آهن بیرجند - 
گناباد، 91 میلیارد تومان اعتبار توسط شرکت 
نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت 
کشور برآورد شده است که تخصیص اولیه 
دارد. وی گفت: اصالحیه مصوب اخیر هیئت 
دولت در 31 شهریور امسال با این موضوع 
پروژه  مالی  تامین  مصوبه  اگر  که  است 
اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد از 
محل تسهیالت صندوق توسعه ملی منوط 
دائمی  احکام  قانون   1۶ ماده  رعایت  به 
هیات  و تصویب  توسعه کشور  برنامه های 
امنای صندوق  باشد، مشکلی در روند اجرای 
پروژه نخواهد داشت و دولت پیش بینی های 
الزم را برای اجرای آن  انجام داده است. 
استاندار 30 شهریور در نشست ستاد راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر 
ورزش و جوانان برگزار شد گفت: قطعه 32 
کیلومتری اتصال راه آهن بیرجند به قاین با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری، 15 مهر 

امسال کلنگ زنی می شود.

خودکفایی ۸۹ خانوار 
زیرپوشش کمیته امداد

ایرنا - معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: از آغاز امسال تاکنون 89 
خانوار تحت حمایت این نهاد در قالب طرح های 
اشتغالزایی خودکفا شده اند. حسینی افزود: 225 
طرح اشتغال از محل اعتبارات صندوق اشتغال 
نیازمندان و سایر منابع در ۶ ماه نخست امسال 
اجرا شد که مبلغ آن 31 میلیارد و 225 میلیون 
ریال بوده است.وی اظهار کرد: طرح های اجرا 
شده از محل تسهیالت قرض الحسنه بانکی و 
اشتغال روستایی نیز 725 مورد با 275 میلیارد 
و 855 میلیون ریال است.  حسینی همچنین 
از بافت 197 تخته فرش در ۶ ماه نخست 
امسال در استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی 
این فرش ها به متراژ 930 متر مربع، ۶ میلیارد و 

۶۶0 میلیون ریال برآورد شده است. 

جذب 4۰26 دانش آموز 
همیار طبیعت در استان

ایسنا-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از 
در  طبیعت  همیار  آموز  دانش  جذب 402۶ 
استان خبر داد. نصرآبادی، با بیان اینکه حفاظت 
از عرصه های منابع طبیعی به عنوان سرمایه 
ملی و خدادادی نیازمند مشارکت آحاد جامعه 
است، گفت: همیاران طبیعت یکی از مهمترین 
ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی، 
امر  در  داوطلبانه  مشارکت  و  اطالع رسانی 
حفاظت از این سرمایه های عظیم هستند. وی 
بیان کرد: عالقه مندان به طبیعت می توانند با 
آدرس به  طبیت  همیار  سامانه  به   مراجعه 
این  در  نام  ثبت  و   amyartabiat.frw.ir
سامانه به عضویت طرح درآمده و از مزایای آن 

بهره مند و یاری گر از طبیعت باشند.

آمادگی ۱۰سرمایه گذار 
برای حضور در نمایشگاه تخصصی 

سرمایه گذاری شرق کشور

صداوسیما-  10سرمایه گذار صنعت گردشگری 
تخصصی  نمایشگاه  اولین  در  حضور  برای 
آمادگی  اعالم  کشور  شرق  گذاری  سرمایه 
معاون گردشگری سرمایه گذاری و  کردند. 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گفت: این سرمایه 
گذاران در حوزه های اقامتگاه های بومگردی، 
هتل ها و مجتمع های خدماتی فعالیت دارند. 
عربی افزود: خراسان جنوبی در این همایش و 
نمایشگاه به معرفی پتانسیل های گردشگری 
استان و فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه 
سرمایه گذاری می پردازد. وی گفت: سیستان 
و بلوچستان ،کرمان، سمنان و خراسان شمالی 
این  در  کننده  شرکت  های  استان  دیگر 
نمایشگاه هستند. این همایش و نمایشگاه 

18مهر در خراسان رضوی برگزار می شود.

 دانشجویان بیرجندی در
 پیاده روی  اربعین   شرکت  می کنند

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  ایسنا-مسئول 
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از 
به  دانشجویان  و  اساتید  کاروان های  اعزام 
عتبات عالیات در قالب کاروان های پیاده اربعین 
حسینی خبر داد. حجت االسالم سیدی، اظهار 
کرد: امسال با حمایت های رئیس دانشگاه علوم 
برای  اتوبوس  دستگاه  بیرجند، سه  پزشکی 
شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
در این راهپیمایی برنامه ریزی شده است تا 
120 نفر از افراد به زیارت حرم امام حسین)ع( 
بروند.وی از استقبال گسترده دانشگاهیان برای 
شرکت در این سفر، یادآور شد: سفر این کاروان 
از 15 مهر آغاز و تا 2۶ مهر ادامه خواهد داشت.

صادرات ۱۵۱میلیون دالری کاال 
به 4 کشور همسایه

صداوسیما- 151میلیون و 321هزار دالر کاال 
از گمرک استان به 4کشور همسایه صادر شد. 
مدیرکل گمرکات گفت: در نیمه نخست امسال 
یک میلیون و 112 هزار و 385تن کاال از گمرک 
استان به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان 
و ترکمنستان صادر شد.خاشی افزود: 49میلیون 
به  مربوط  صادرات  این  از  دالر  و 372هزار 
کاالهای تولید شده در خراسان جنوبی، و مابقی 
معادل 101میلیون و 949هزار دالر مربوط به 
کاالهای تولید شده در سایر استان های کشور 
است.وی گفت: سیمان، هیدرو کربن سبک 
حاصل از بازیافت خاک های مستعمل رنگ 
بر، کاشی و سرامیک، قیر و تسمه آهنی از جمله 
کاالهای صادراتی تولیدشده در استان و شیشه، 
صادراتی  کاالهای  جمله  از  ایزوگام  و  کود 
تولید شده در سایر استان های کشور است.

۱۵مهر، آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

دوره تابستان

تسلیم  مهلت  آخرین  صداوسیما- 
اظهارنامه های الکترونیکی مالیات بر ارزش 
افزوده دوره تابستان98 تا پانزدهم مهر است. 
مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: مشموالن 
این قانون برای عدم تعلق جرائم غیرقابل 
خدمات  توسعه  در  مشارکت  و  بخشش 
شهری و روستایی تا موعد قانونی به سامانه 
افزود:  کنند.نباتی  مراجعه   www.evat.ir
ثبت نهایی این اظهارنامه منوط به پرداخت 
بدهی  مانده  پرداخت  ترتیب  یا  و  نقدی 

اظهارنامه مالیاتی است.

افزایش ۵ برابری جمعیت 
و بحران فضای آموزشی در بیرجند

از  بیرجند  پرورش  و  آموزش  مدیر  مهر- 
کمبود 400 کالس درس در این شهرستان 
پنج  افزایش  دلیل  به  گفت:   و  داد  خبر 
برابری جمعیت با بحران فضای آموزشی رو 
به رو هستیم. یکه خانی صبح دوشنبه در 
مراسم بهره برداری از مدرسه شش کالسه 
با همراهی و  بیرجند اظهار کرد:  استثنائی 
دیگر  نهادهای  و  خیرین  خوب  همکاری 
در سال جاری قسمتی از کمبودهای فضای 

آموزشی بیرجند کاهش پیدا کرده است.
اخبار کوتاه

* فهرست آثار ملی تاریخی و طبیعی استان 
با ثبت چهار اثر طبیعی به 878 اثر رسید. 

*طرح “حرم تا حرم” در پاسگاه های مرزی 
خراسان جنوبی اجرا شد. در این طرح پرچم 
حرم امام رضا )ع( به تمام استان های مرزی 

منتقل می شود.
*آب تصفیه شده متبرک و بسته بندی آن 
برای زائران اباعبدا... الحسین با هماهنگی 
کاظمین  شریفین  حرمین  با  شده  انجام 

تأمین شد.
چنار  پاکسازی  و  سازی  محوطه  *طرح 
هزارساله دوشنگان درمیان در حال اجرا است.
نیمبلوک  بخش  گریمنج  روستای  *بانوان 
شهرستان قاین بیش از 20هزار قرص نان 

برای زائران اربعین حسینی پخت کردند.
درمیان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
گفت: سامانه های آبیاری نوین با 410هکتار 
آبیاری کم فشار و 214هکتار آبیاری تحت 

فشار در اراضی درمیان اجرا شده است.
از ۶هزار بسته حمایتی ویژه  *توزیع بیش 
با کمک  نهبندان  آموزان شهرستان  دانش 

خّیران، آغاز شد.
*مشکالت واحد های صنعتی کوچک و متوسط 
با راه اندازی کلینیک کسب و کار با حضور 
مشاورانی از دانشگاه و صنعت برطرف می شود.
*مدیرکل بهزیستی گفت: در استان بیش از 
3هزار و 800نفر دچار اختالالت شنوایی هستند.

رغم  علی  گفت:  دامپزشکی  *مدیرکل 
 اینکه سومین استان پهناور کشور هستیم، 

هیچ گونه کانون بیماری دامی نداریم.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

   
امام علی علیه السالم فرمودند:

َمَع قَلبَُه َمن أراَد أن یَِعیَش ُحّرا أیّاَم حیاتِِه فال یُسِكِن الطَّ
هر که می  خواهد ایام عمر خود را آزاد زندگی کند، طمع را در دل خویش جای ندهد.

)تنبیه الخواطر: ج1، ص4۹(
     

11:23
17 :36
22 :42
4 :06
5 :25

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بیرجند؛ ترکیب هیئت رئیسه شورای 
اسالمی شهر بیرجند برای سومین سال متوالی 

بدون تغییر باقی ماند.
جلسه  در  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
روز گذشته شورا اظهار کرد: برای سومین سال 
با  بیرجند  اسالمی شهر  اعضای شورای  متوالی 

همان ترکیب روز اول، اعضای هیئت رئیسه خود 
را مجددا انتخاب نمودند.

شورا  این  اعضای  از  زاده  تقی  ابراهیم  دکتر 
خواست تا با همدلی، وفاق و وحدت، امور محوله 

را در سطح شهر بیرجند پیش ببرند.
 وی عدم تغییر در هیئت رئیسه و کمیسیون های 
شورا را برای سومین سال متوالی نشان از انسجام، 

هماهنگی و کارآمد بودن این شورا دانست که 
اتفاق در سطح شوراهای کشور که ساالنه  این 
اعضای هیئت رئیسه آنها جابجا می شوند، کم 

نظیر است. 
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند ابراز امیدواری 
کرد: این وحدت رویه همچنان ادامه داشته باشد 
و  توسعه  مسیر  در  از گذشته  بیشتر  بتوانیم  تا 

تحول و شکوفایی شهر گام برداریم.
تقی زاده خاطر نشان کرد: تامین منافع شهر با بهره 
 مندی از ظرفیت شوراهای اسالمی امکان پذیر

است و شورای اسالمی شهر و روستا باید ارتباط 
مردم با دستگاه های اجرایی را تقویت کرده و از 
مشکالت مردم در نهادهای اجرایی و اجتماعی 

بکاهند.
مردم  نماد  باالترین  را  اسالمی  شوراهای  وی 
و  دانست  اسالمی  جمهوری  نظام  در  ساالری 
یادآور شد: هر چه همفکری، هم اندیشی و خرد 
باشد  بیشتر  اسالمی  شوراهای  اعضای  جمعی 
زمینه توسعه همه جانبه شهر مهیاتر و هموارتر 

می شود.
الزم به ذکر است در این ترکیب دکتر ابراهیم 
تقی زاده در جلسه دیروز به عنوان رئیس، فاطمه 
زهرا هالل بیرجندی نایب رئیس و دکتر علیرضا 

محمودی راد به عنوان منشی انتخاب شدند.

مدیریت ارتباطات و امور
 بین الملل شهرداری بیرجند

عدم تغییر در هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر برای سومین سال متوالی

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  نوبت اول    شناسه: 614004
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مزایده عمومی به شرح 
ذیل را فیمابین متقاضیان واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

شماره 
مدت اولیه موضوع مزایده  مزایده

اجاره
مبلغ اجاره ماهیانه 

پایه سال اول
 )ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

98/64
مزایده واگذاری ) اجاره ( 
نگهداری و بهره برداری از 
پارکینگ پایانه بار بیرجند

660.000  121.100.000 ماه

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه 
ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی نیز تحویل دستگاه مزایده گذار گردد:

الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مزایده به نام تمرکز وجوه 
سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، 
مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر 

نیز قابل تمدید باشد. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
مدت و اجاره بهاء : 

مدت قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و مبلغ اجاره به استناد مصوبه کمیسیون نرخ گذاری 

 تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده وثیقه مورد نظر کارفرما اخذ خواهد گردید.
شرایط مزایده گر:

شرکت های خدماتی واجدشرایط دارای گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مزایده می باشند.

جهت مزایده فوق شرکت های مزایده گر واجد شرایط می بایست دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی 
انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و بدیهی است بازگشایی پاکات شرکت های فاقد 

صالحیت معتبر ایمنی انجام کار ، صورت نخواهد گرفت.   
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد 98/07/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : 
ساعت 11/00 روز چهارشنبه 98/07/10  لغایت ساعت 14/30 روز دوشنبه 98/07/15 

مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری (: 
روز چهارشنبه 98/07/10  لغایت پنجشنبه 98/07/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 13/30 روز پنجشنبه 98/07/25
زمان بازگشایی پاکت مزایده از طریق سامانه ستاد : ساعت 9/00 روز یکشنبه 98/07/28

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مزایده و ارائه پاکت ها :

  خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری- نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
براي کسب  تماس: 9-32342137-056  کدپستی: 9717833115   خراسان جنوبی.  شماره 
 اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
 www.setadiran.ir و برای دریافت اطالعات آگهی به سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021   دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 


