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عکس:  عارفی نیا

خراسان جنوبی باالی نردبان تورم 

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانخبرداد:

تاپایانسال8هزارو800هکتارازاراضیاستانبهسیستمهاینوینآبیاریمجهزمیشوندتالشجهادیبرایاجراینهضتگلخانهایاستان
بااقداماتانجامشده7هزارتنشیرشتربهتولیداتخراسانجنوبیافزودهمیشود
300هزاربچهماهیبهصورترایگاندرخراسانجنوبیتوزیعشد...مشروحدرصفحه۶

طبق اعالم مرکز آمار ایران ، استان  حائز رتبه سوم باالترین سطح تورم شد !

نرختورمساالنهشهریورماه۱3۹8برایخانوارهایکشوربه۴۲.7درصدرسیدهکهایننرخبرایخانوارهایشهری۴۱.۹درصدوبرایخانوارهایروستایی۴7.7درصدبودهاست/چهاراستانایالم،کردستان،چهارمحالوبختیاری
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* هرم پور

گره سرنوشت
 استان در دست

 پديده هاي اجتماعي

هم  شما  روز  چند  این  در  شاید 
به  ماجرای  گریخته،  و  جسته 
نُه  کودک  شدن  انداخته  چاه 
و  مادرش  توسط  کازرونی  ساله 
نجات او بعد از سه روز از قعر چاه 
را  شنیدید. اگر به پیوست این خبر، 
عکس هایش را هم دیده باشید، 
چهره  کنار  در  کنم  می  دعوت 
مریخی  و  دیده  آسیب  و  رنجور 
این کودک که از سه روز گرسنگی 
و بی آبی و ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

بهانصارا...سفارشمیکنیم
کههرگونهآتشبسرابپذیرد

علیالریجانی:

صفحه  2

سپاههیمنهبزرگترین
ارتشدنیاراشکست

سردارسلیمانی:

ازابتدایانقالبنبایداینگونه
باآمریکادرگیرمیشدیم

مرعشی:

صفحه  2

صفحه  2

اجرای نمای آلومینیوم  
فـروش ورق

  0915165553۷ - بلوچی

خانه سالمندان مهر امام رضا )ع(
* یک نفر پزشک عمومی

 با حقوق توافقی 
* فقط دو نفر مراقب آقا

با حقوق ماهانه
 یک میلیون و 100 هزار تومان 
* فقط یک نفر خانم خدماتی 
با حقوق ماهانه ۷00 هزار تومان

پذیرش می کند
فقط مراجعه حضوری 

از ساعت 9 الی 11:30 صبح
آدرس: بیرجند - خیابان غفاری  - بین 

غفاری 5 و ۷ نبش خیابان - پالک 32

اولین همايش انجمن تغذيه طبیعی 
قرآنی برگزار می گردد: 

زمان: چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰

 از ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰
مکان:بیرجند،سایتاداری،انتهایخیابان
محبت،موسسهقرآنوعلوماولوااللباب
)شرکتبرایعمومرایگانوآزاداست(

روابط عمومی موسسه اولوااللباب

شرکت صباح پخش 
شعبه بیرجند 

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

و سالمت(  
شرایط: حقوق ثابت، پورسانت 

و بیمه    09154518220

جنـاب آقـای مهنـدس رکنـی
مديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

توسعه تشکل های کارگری در دوره مدیریت ارزنده جناب عالی؛ نشان از توجه و دقت نظر در امور قشر مولد و پایه های اقتصادی 
کشور است که زیبنده تجلیل می باشد.احتراما  کسب رتبه اول کشوری در زمینه ترویج و تشکیل شوراهای اسالمی 
 کار در واحدهای مشمول در استان خراسان جنوبی را خدمت جناب عالی و همکاران دلسوزتان تبریک می گوییم.

تالش در راستای توسعه و گام های استوار برای امنیت و آرامش جوامع کارگری یک نیت خیر و اقدام الهی است که 
به طور یقین شما و مجموعه متعهدتان به آن پایبند هستید و برای این موهبت بزرگ، قدردانی جامعه کارگری شهرستان طبس را پذیرا باشید.

دبیر و اعضای خانه کارگر تشکیالت طبس

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحوم غالمرضا دادگر
 را به اطالع دوستان و همشهریان  محترم می رساند: 
مراسم تشییع:  امروز چهارشنبه 98/7/10 ساعت 
1۵ الی 1۶ از محل سالن غسالخانه برگزار می شود. 

مراسم سوم: روز جمعه 98/7/12 از ساعت
 10 الی 11 صبح در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( 

)خیرآباد نو( برگزار می شود
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: دادگر، يساری، کاظمی،  شعیبی،مهدوی زاده،  بارانی
علی آبادی، صحرانورد، حسینی، فیروزی،  کندوئی و ساير بستگان

قابل توجه موديان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
۱۵مهرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش 
 افزوده دوره تابستان سال ۹۸ از طریق سامانه www.evat.ir  می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگويی تلفنی ۱۵۲۶

جناب آقای مهندس عباس رکنی 
 مديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 جناب آقای رضازاده مدير محترم روابط کار اداره کل تعاون استان
جناب آقای خوشه چین

رئیس محترم اداره تشکل های کارگری و کارفرمايی اداره کل تعاون استان
بدین وسیله از شما عزیزان و همکاران ارجمند به خاطر همت واالیتان در ترویج و تشکیل شوراهای 
اسالمی کار در واحدهای مشمول استان خراسان جنوبی و کسب رتبه اول که الزمه آن صبر و 

شکیبایی در کار بوده، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم. امیدواریم ضمن استمرار،  این کار ارزنده الگویی نیکو 
 برای استان های ایران اسالمی باشد، از خداوند منان برای شما سالمت، سعادت و بهروزی مسئلت می نمایم.

کدخدا- رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز و مهربان

 مرحوم مغفورمحمد فنودی )شهسواری(
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 98/7/10 ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر 

در محل مسجد توحید برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های فنودی و ساير فامیل وابسته

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای تأمین نیروی 
انسانی خدمات ، نظافت و آبدارخانه

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی 
انسانی خدمات ، نظافت و آبدارخانه به شماره 20۹۸0۹1۸52000002 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 13۹۸/07/10 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:13۹۸/07/14 ساعت  12:00       
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:13۹۸/07/25 ساعت  ۹:00        

زمانبازگشاییپاکتها: 13۹۸/07/25 ساعت  10:00            
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگذارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسناد

مناقصهوارائهپاکتها:
بیرجند،بلوارصنعتومعدن،سایتاداری،بیمارستانحضرتابوالفضلالعباس)ع(

طبقهدوم،امورمالیتلفن:0۵۶3۲3۲8۵07

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد۳بیرجند(
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گره سرنوشت
 استان در دست 
پدیده های اجتماعی

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اگر به پیوست این خبر، 

عکس هایش را هم دیده باشید، دعوت می 
و  دیده  آسیب  و  رنجور  چهره  کنار  در  کنم 
مریخی این کودک که از سه روز گرسنگی و 
 بی آبی و ترس حرف می زند، صورت بُهت زده 
نگاه  بیشتری  دقت  با  هم  را  کودک  این 
را  گویم  آنچه می  از  ای  نمونه  )شاید  کنید. 
خالی  »جای  رمان  در  ها  کتابخوان  فقظ 
شدن  و  پیر  آبادی  دولت  محمود  سلوچ« 
یک شبه پسر مرگان در چاه خوانده باشند(. 
جمعیت  دیدن  از  نجاتش؟  از  چه؟  از  بهت 
افراد نگران برای سرنوشتش؟ از طی کردن 
از  یا  اش؟  زندگی  تا  مرگ  روزه  سه  فاصله 
انجام عملی جنایت آمیز از کسی که انتظارش 
را نداشته؟ به چاه انداخته شدن آن هم توسط 
مادر! خیلی عجیب نیست؛ در جامعه ای که 
هر روز، بسته های متنوعی از انواع مشکالت 
اقتصادی به همراه سیلی از تهدیدهای داخلی 
و ارعاب های خارجی، موجی از گزارش های 
بد از ماجراهای وهم انگیز  فساد و دریایی از 
خبرهای نامناسب و اقیانوسی از نا امیدی و 
کوهی از بی انگیزگی و خروار خروار مشکالت 
و تلنباری از تنگناها از جهات اربعه به ما هدیه 
توان داشت جز  انتظاری می  می شوند، چه 
روانی  ماندن  باقی  و  پریشان  روحی  رسوب 
ناآرام که ویرانه ای از رؤیاها و آرزوهای دیروز 
و امروز و فردای ماست! همین چند روز پیش 
جایی خواندم و به عنوان هشداری جدی برای 
مخاطبان آشنا نوشتم که بر اساس آمار مستند، 
19/7 درصد پسران مقطع متوسطه اول کشور 
ما دچار رفتارهای پرخطرند و 23/6 درصد از 
افراد پانزده تا شصت و چهارساله کشور دچار 
به  هستند!  روانپزشکی  اختالل  چند  یا  یک 
و  امروز  نوجوانان  و  کودکان  همان  عبارتی 
و  جامعه!!  این  فردای  سازان  آینده  و  پدران 
همین می شود که جامعه عالوه بر خودآزاری 
های ذاتی، به شیوه های دیگری از فرافکنی 
مشکالت، یعنی کودک آزاری روی می آورد، 
 فاجعه ای شکل می گیرد،موجی می آفرید، 
 مشکلی نهادینه می شود و کلونی از تباهی ها 
محترم؟؟  مسئولین  نقش  و  آید.  می  بار  به 
یا  ها،  واقعیت  کتمان  یا  همیشه  مثل  قطعاً 
برخورد با منتشرکنندگان و تحلیل کنندگان 
انتقال و انحراف ذهنی مشکلی  یا  این آمار، 
و  ریز  تیترهای  و  متعدد  های  زیرنویس  با 
درشِت هر روزه از آمار جرم و جنایت در سایر 
کشورها! کودک آزاری همان طور که منحصر 
به کتک زدن کودکان یا آزار جسمی و جنسی 
و روحی آنان نمی شود، منحصر به دالیل و 
زمینه ها و بسترهای خاصی هم نمی شود. 
خوانید  می  ها  نزدیکی  همین  در  جایی  اگر 
ای  جاده  تلفات  از  کودکان  روزانه  سهم  که 
جایی  اگر  است،  روز  در  نفر  هشت   کشور 
می خوانید که نوجوانان و جوانان این سرزمین 
در تالطم ذهنیت های پدران و مادران و موج 
آفرینی و مهندسی مافیای کنکور مجبور به 
می  اگر  شوند،  می  نادرست  های  انتخاب 
برخی  در  گاهی  ها  همسری  کودک  شنوید 
رشد  به  رو  روستایی  یا  شهری  جوامع  از 
آزاری  کودک  از  انواعی  همه  و  همه  است، 
ها هستند که نوِع شهود و هویدا شدن شان 
این  به اضافه  را  این ها  متفاوت است. همه 
مطلب گوشه مبارک ذهن تان داشته باشید 
که پدیده کودک آزاری در خراسان جنوبی در 
سال های اخیر رشد نگران کننده ای داشته 
هشت  آمار،  اساس  بر  که  حالی  در  است. 
درصد از مداخالت اورژانس اجتماعی کشور 
به پدیده کودک آزاری مربوط می شود، اغلب 
تماس های تلفنی با اورژانس اجتماعی استان 
ما مربوط به دو پدیده مهم کودک آزاری و 
همسرآزاری بوده است! قطعاً برای دور ماندن 
از فجایعی مثل آنچه ذکرش رفت، یا حداقل 
برای صیانت از حقوق کودکان استان، یا برای 
ساختن آینده ای به دور از تشویش و زندگی 
بدون دلهره در کنار هم، سازمان های دولتی، 
سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و عناصر 
مؤثر اجتماعی و فرهنگی می باید از پیله بی 
خیالی ها به درآمده و کمی مؤثرتر اقدام کنند. 
دیگر جالب نیست ماه به ماه یا شاید ماهی چند 
بار در استانداری، در فرمانداری، در بهزیستی، 
یا در هر ارگان و نهاد دیگری، جلسه ای برپا و 
صرفاً با تأثر و تألم، آمار افزایش کودک آزاری 
دیگری  اجتماعی  پدیده  هر  یا  استان  در  ها 
اطالع  یا  تأسفی  اظهار  به  نهایتاً  و  مطرح 
رسانی و تیتر زدنی در . . . )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های بدون کنکور از امروز

میزان- ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته های بدون آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 9۸ از 1۰ مهر آغاز می شود. 
تمامی پذیرفته شدگان باید با در دست داشتن مدارک الزم که در سایت سازمان سنجش درج شده است در یکی از روز های 

چهارشنبه 1۰ مهر و یا شنبه 13 مهر 9۸ به دانشگاه و یا موسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.

تهران به انصار ا... یمن سفارش
 می کند که هر گونه آتش بس را بپذیرد

الریجانی درباره بحران یمن، اظهار کرد: ایران به 
انصار ا... یمن سفارش می کند که هر گونه آتش بس 
در این کشور را بپذیرد. وی همچنین اعالم کرد که 
هر گونه آتش بس در یمن به سود عربستان نیز است.

اروپا در لغو تحریم ها جدی نیست 

ظریف گفت: اروپایی ها هنوز برای لغو تحریم های 
ایران جدی نیستند حال آن که فورا حمالت به 

شرکت آرامکو را محکوم کردند.

سلیمی نمین: امروز کسی
 از مذاکره دفاع نمی کند

عباس سلیمی نمین گفت: خوشبختانه در موضوع 
همین  اگر  و  دارد  وجود  واحدی  سیاست  مذاکره 
سیاست واحد را در همه موضوعات سیاسی کالن 
عملکرد  شاهد  می توانیم  باشیم،  داشته  کشور 
موفقیت آمیزی باشیم. وی افزود: امروز در این شرایط 
کسی از مذاکره دفاع نمی کند؛ نه دولت، نه جریان 

منتقد و نه حتی برخی از نیروهای خارج کشور.

سردار سلیمانی: سپاه هیمنه
 بزرگترین ارتش دنیا را شکست

امروز  اینکه  بیان  با  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
ندارند،  کارایی  و  اعتبار  سپاه  اراده  برابر  حصارها 
یعنی  دنیا  ارتش  گفت: سپاه هیمنه مجهزترین 
ارتش آمریکا را شکست و پوشالی بودن آن را به 

جهانیان نشان داد.

مرعشی: از همان ابتدای انقالب نباید 
اینگونه با آمریکا درگیر می شدیم

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: من معتقدم از اول 
یعنی از همان ابتدای انقالب نباید اینگونه با آمریکا 
درگیر می شدیم چون درگیر شدن کشوری با نیم 
درصد تولید ناخالص داخلی دنیا با کشوری که بیش 

از 25 درصد این تولید را در اختیار دارد اشتباه بود.

بازپرسی که تلگرام را 
فیلتر کرد، بازداشت شد

به گزارش ایسنا ، مجتهدزاده، وکیل دادگستری در 
توییتر نوشت: بیژن قاسم زاده، بازپرس دادسرای 
فرهنگ  و رسانه که قرارهای سنگین و دستور 

فیلتر تلگرام را صادر کرده بود، بازداشت شد.

کردن  حساس  و  ها  رسانه   ) سرمقاله  )ادامه 

شود.  عبور  و  بسنده  آن،  به  مردم  مقطعی 
با سرنوشت  پدیده های اجتماعی، به شدت 
اند و  استان ما در آینده نزدیک گره خورده 
هر بی خیالی عمدی یا سهوی در این زمینه، 
یک خیانت نابخشودنی و بزرگ در حق مردم 

شریف این استان است.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943۸31 ارسال فرمایید( 

صندوق بین المللی پول از هیچگونه 
مساعدتی به بانک مرکزی ایران 

دریغ نخواهد کرد

عصر اعتبار- رئیس جدید صندوق بین المللی 
از  صندوق  گفت:  همتی  با  گفتگو  در  پول 
بانک  از جمله  اعضا  به  هیچگونه مساعدتی 

مرکزی ایران دریغ نخواهد کرد.

پرداخت کمک  بالعوض حس 
حق پنداری در مردم ایجاد می کند

امور  معاون  و  اقتصاددان  کارکن  محمد 
سازمان  اقتصاد  شورای  و  مقاومتی  اقتصاد 
یارانه  قطع  درباره  کشور  بودجه  و  برنامه 
دهک های پردرآمد و الزامات گفت: پرداخت 
به  بالعوض  کمک های  قالب  در  یارانه 
بود.  ناکارآمد  و  اشتباه  امر  ابتدای  از  مردم 
را  مردم  بالعوض  کمک های  پرداخت  زیرا 
 وابسته به دولت نموده و عالوه بر این، حس 

حق پنداری را در مردم ایجاد خواهد کرد.

سایپا: پراید جایگزین ندارد

برخی  سایپا  خودروسازی  گروه  خبرآنالین- 
جدید  خودروی  یک  جایگزینی  درباره  اخبار 
تلفیقی به جای پراید را تکذیب و اعالم کرد 
از  خودروسازی  گروه  این  جدید  ،محصوالت 
که  شد  خواهد  تولید  متفاوت  پلت فرم  چند 

پلت فرم گروه خانواده پراید در آن قرار ندارد.

خبر بد برای فرهنگیان؛
 بانک بی بانک!

خانه ملت- سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه 
کمیسیون  مخالفت  از  مجلس  محاسبات  و 
متبوعش با تشکیل بانک فرهنگیان خبر داد.

ایاالت متحده آمریکا هیچ گاه تالش 
را  عربی  کشورهای  ارتش  تا  نکرده 
ارتقا دهد، بلکه همواره آنها را مجبور 
 کرده است تا بخش قابل مالحظه ای
خرید  صرف  را  خود  ملی  تولید  از 
یکپارچگی  کند.  نظامی  تجهیزات 
ایاالت  نظر  مد  نیز  عربی  کشورهای 
قطر  بایکوت  است.  نبوده  متحده 
توسط امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی و دودستگی کشورهای عربی، 
هیچ تالشی از سوی ایاالت متحده را 
در پی نداشت.ترکیبی از خروج آمریکا 
متحده  ایاالت  های  تحریم  برجام،  از 

که اقتصاد ایران را فلج کرده، واکنش 
تندروهای ایرانی و ضعف و دودستگی 
را  نهایت شرایط  در  کشورهای عربی 
آماده کرده و حمله ایران یا عوامل آن 
را به تانکرها و تاسیسات نفتی را سبب 

شده است.
بلوف و زورگویی ها

 کارآمد نیست
ایاالت متحده سعی می کند با ترکیبی 
های  گزینه  و  نظامی  تهدیدات  از 
اما  کند  کنترل  را  ایران  دیپلماتیک، 
پیشنهادهای  مجموعه  یا  مناسب  جو 
مذاکره جدی  برای یک  بررسی  قابل 

را فراهم نمی آورد. ایاالت متحده باید 
بداند که بلوف زدن و زورگویی گزینه 
های کارآمدی نیستند.ایاالت متحده در 
موقعیتی گیر افتاده که در آستانه جنگ 
دیگری است. جنگی طوالنی با نتیجه 
ای نامشخص که شاید پیروزی نظامی 
را همراه داشته باشد اما نتایج دلخواه 
حاصل نخواهد شد. در صورت به دست 
گرفتن ابتکار عمل، دیپلماسی بهترین 
گزینه است، در غیر این صورت تحریم 
های بیشتر جواب نمی دهد و نه تنها 
از تحرکات بیشتر جلوگیری نمی کند، 

بلکه حتی نتیجه عکس خواهد داد.
کشورهای  به  باید  متحده  ایاالت 
های  سامانه  تا  کند  کمک  عربی 
را  خود  دریایی  و  هوایی  موشکی، 
بیشتر برای  ارتقا دهند. فروش سالح 
به دست آوردن پول بیشتر کمکی به 
آنها نخواهد کرد. کشورهای عربی را 
تشویق کند تا به بایکوت قطر خاتمه 
دهند. حل و فصل جنگ یمن و پایان 

اولویت قرار  دادن به این جنگ را در 
باید  همچنین  متحده  ایاالت  دهد. 
توانایی های دفاعی و وحدت عراق و 
روابط با اردن و نیروهای کرد سوریه را 
تقویت کند. ایاالت متحده و متحدان 
که هدف  دهند  نشان  باید  آنها  عرب 
آنها مذاکره و ایجاد سطح جدیدی از 
ثبات در منطقه است و به دنبال تغییر 
زمانی  آنها  نیستند.  ایران  در  حکومت 
می توانند ایران را آسیب پذیر ببینند که 
یک توافق جمعی عربی - آمریکایی را 
شکل دهند، همانند توافقی که در سال 
199۰ با حمله صدام حسین به کویت 
اینکه  همه  از  تر  مهم  گرفت.  شکل 
اقدامی  انجام  به  نباید  متحده  ایاالت 
تهدید کند که قصد اجرایش را ندارد، یا 
بعد از اعالم عمومی یک تصمیم از آن 
عقب نشینی کند. به عالوه، هر رویکرد 
یک  از  بخشی  باید  منتخب  تاکتیکی 
راهبرد بلندمدت با نتایج دلخواه برای 

پایان دادن به درگیری با ایران باشد.

تحلیلگر نظامی آمریکایی: در برابر ایران نه تحریم جواب می دهد، نه جنگ

در  آرای  کشتی  محمد  تسنیم- 
سکه  و  طال  بازار  وضعیت  خصوص 
اظهار کرد: طی دو سه روز اخیر قیمت 
اونس جهانی 3۰ دالر کاهش داشت و 
به دنبال این کاهش قیمت باید قیمت 
طال و سکه خیلی کم می شد ولی این 

اتفاق رخ نداد.
و  قیمت طال  کاهش  عدم  علت  وی 
بازار  با  همزمان  داخلی  بازار  در  سکه 
ارز  قیمت  در جهش جزئی  را  جهانی 
دانست و گفت: افزایش جزئی قیمت 
کاهش  مانع  اخیر  روزهای  در  دالر 
داخلی  بازار  در  سکه  و  طال  قیمت 
شده است. رئیس کمیسیون تخصصی 
طال و جواهر ضمن اشاره به کاهش 

 1۰ در  سکه  قیمت  تومانی  هزار   ۸۰
روز اخیر افزود: مهر سال قبل قیمت 
باالترین سطح خود یعنی 5  به  سکه 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید ولی 
محدوده  در  سکه  قیمت  امسال  مهر 
سال  یک  طی  بود؛  تومان  میلیون   4
قیمت سکه یک میلیون و 5۰۰ هزار 

تومان کاهش داشته است.
 1.5 کاهش  کرد:  تأکید  آرای  کشتی 
طی  سکه  قیمت  تومانی  میلیون 
شده  خریداران  ضرر  باعث  سال  یک 
به  جاذبه  دیگر  سکه  بنابراین  است، 
دست  از  را  گذاری  سرمایه  عنوان 
خرید  برای  تقاضا  عدم  است؛  داده 
رکود  با  بازار  تا  شده  باعث   سکه 

بی سابقه ای همراه شود. وی با اشاره 
به اینکه هر سال در ماه صفر بازار طال 
و سکه با رکود شدیدی همراه است، 
گفت: در هفته های اخیر حباب سکه 
و نیم سکه صفر شده ولی ربع سکه و 
گرمی هنوز دارای حباب اندکی هستند.
دیروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار 
جزئی  کاهش  با  جدید  طرح  آزادی 

نسبت به روز کاری قبل آن، 4 میلیون 
تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 
معامله  تومان  هزار  و 97۰  میلیون   3
نیم سکه  قطعه  هر  آزاد  بازار  شد.در 
بهار آزادی 2میلیون و 4۰ هزار تومان، 
هزار   24۰ و  یک میلیون  ربع سکه 
 ۸5۰ گرمی  سکه  قطعه  هر  و  تومان 

هزار تومان فروخته شد. 

سکه یک ساله ۱.۵ میلیون ارزان شد

00:05 پرسمان - بازپخش
00:30 مستند قرارگاه بی قرار

01:40 فیلم تلویزیونی دیگر تنها نیستم
02:30 همسفر

03:00 مستند دنیای نادیدنی
04:07 اذان صبح به افق بیرجند

04:25  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:30 سخنرانی

06:15 رو به آبادی
06:50 بی مار و خارانو
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی -  بازپخش

09:15 خسته نباشید
09:50 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:23 اذان ظهر به افق بیرجند

11:45 شاهدان
12:10 فرصت - بازپخش

12:52 پسر شجاع
13:15 اینجا ایران- بازپخش

 - نیستم  تنها  دیگر  تلویزیونی  فیلم   14:30
بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:40 کشمو
17:35  اذان مغرب به افق بیرجند

18:00 سفره قندی - بازپخش
19:20 قاب دوم - بازپخش

20:00 خبر استان
20:30  رویدادهای ورزشی

20:50 دیدار
21:35 بازتاب

22:00 اینجا ایران - زنده
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های
  تلویزیونی شبکه خاوران

چهار شنبه 10  مهر  ماه 1398
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   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

فراخوان مزایده ) اجاره ( عمومی یک مرحله ای -  نوبت دوم    شناسه: 6۱4004
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

  121.100.000660.000 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 
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 آب َرفت نیرو درمدارس
حسینی- آموزش و پرورش نرم اختصاص 
اساس  بر  داد.  تغییر  را  آموزشی  معاون 
تصمیم جدید به ازای هر 201 نفر دانش 
مدارس  به  آموزشی  معاون  یک  آموز 
تعلق می گیرد با این توصیف مدارس تا 
200 نفر دانش آموز با مدیر و یک معاون 
بینی  .پیش  شد  خواهند  اداره   پرورشی 
می شود بخشنامه جدید که گفته می شود 
خاص استان نیز صادر شده است، مشکالت 
مدارس  واداری  آموزشی  امور  در  ای  تازه 
ایجاد نماید. تعدادی از مدیران و معاونان 
مدارس شهر بیرجند دراین باره اظهار نظر 

کرده اند که  در ادامه می خوانید.

کنترل دانش آموزان 
سخت تر از قبل

مدیر یکی از مدارس ابتدایی شهر بیرجند 
در این باره به خبرنگار آوا می گوید : کنترل 
دانش آموزان در زنگ های تفریح  پیش 
از این هم دشوار بود حاال با وجود دو نفر 
نیرو و انبوه کارهای متنوع از قبل هم سختر  
می شود .در مدرسه ما که محوطه کوچکی 
دارد و نزدیک 200 نفر دانش آموز در آن 
درس می خوانند .هر روز شاهد درگیری ، 
دعوا و برخورد فیزیکی برخی دانش آموزان 
هستیم برای کنترل همین اوضاع بود که 
پارسال بخشنامه کردند تمام نیروهای اداری 
مدرسه اعم از مدیر و معاونان و...در زنگ 
های تفریح در صحن مدرسه باشند تا حادثه 
معاونان  با حذف  اما  نپیوندد  به وقوع  ای 
نفرزمینه   201 زیر  مدارس  از  آموزشی 
شود. می  ایجاد  ناخوشایند  اتفاقات  وقوع 

افزایش کارهای اداری
 و دفتری مدارس

امین زاده مدیر دبستان در شهر بیرجند نیز 
با یادآوری انبوه بخشنامه های دریافتی و 
ضرورت پاسخگویی به آن ها می گوید:شما 
اگر از اول صبح تا آخر وقت پای سیستم 
بنشینید ومرتب بخشنامه بگیرید و جواب 
ماند  کارها می  از  مقداری  باز هم  بدهید 
و باید در منزل پیگیری شود! با این حال 
حذف معاون آموزشی به معنای کم شدن 
نیست  مدارس  آموزشی  و  اداری  کارهای 
و به نوعی کار سایر عوامل از جمله مدیر 
یا معاون پرورشی بیشتر می شود و آن ها 
هم از کار های اصلی خود باز می مانند. 
حتی  مدیر  ها  وقت  خیلی  که  حالی   در 
نمی تواند جواب تلفن ها و ارباب رجوع را بدهد.

آموزش در ُکما
برنامه  مدارس  در  آموزشی   معاون  نقش 
انضباطی،  آموزشی،  مسایل  برای  ریزی 

جلسات  برگزاری  و  ها  کالس  از  بازدید 
معلمان، امتحانات، ثبت نمرات و بررسی 
آموزشگاه  نظم  و  آموزان  دانش  مدارک 
است که با حذف معاون آموزشي در مدارس 
زیر 201 نفر مشکالت مدارس صد چندان 
می شود، چرا که مثال کارهای یک مدرسه 
180 نفره کمتر از مدرسه 200 نفره نیست.

اجحاف به معاونان آموزشي 
سال های اخیر مدارس

یکی از معاونان آموزشي مدارس بیرجند که 
بر اساس بخشنامه جدید از پست خود کنار 
گذاشته شده و به کالس درس رفته است، 
می گوید : همه می دانند آموزش و پرورش 
و  شاغل  نیروهای  برای  خاصی  امتیاز 
بازنشسته خود قائل نیست. بازنشسته شدن 

با عنوان معاونت برای کسانی که چند سال 
در این کار بوده اند حداقل امتیازی است که 
تابستان  به دلخوشی آن چندین سال  ما 
و غیر تابستان و خارج از وقت اداری کار 
کردیم  حاال دوسال مانده به بازنشستگی 
ادارات دیگر  امتیازی که در  این کمترین 
اصال امتیاز محسوب نمی شود یا در قبال 
امتیازات آن ها مضحک به نظر می رسد هم 
از ما سلب شده است. این کار ظلم است!وی 
حاکم شدن جو دلسردی، بی انگیزگی و بی 
اعتمادی در معلمان و مدیران را از عوارض 
این وضع می داند و می گوید : در آموزش 
سوء مدیریت بود و با این وضع بیشتر و 

بیشتر خواهد شد.

آموزش و پرورش رها شده است
ولی یک دانش آموز هم در گفتگو با خبرنگار 
آوا از وضع آموزش و پرورش انتقاد می کند و 

می گوید: ادعاهایی برای الگو گیری از ژاپن 
داریم اما توجه نمی کنیم که ژاپنی ها با حرف 
به اینجا نرسیدند بلکه عمل کردند. در آن جا 
حقوق معلمان در باالترین حد و امکانات 
مدارس خیلی زیاد است چون آموزش را 
رکن اصلی توسعه خود می دانند در حالی 
که آموزش و پرورش در کشور ما در عمل 
رها شده و از جایگاه خودپایین آمده است.

بخشنامه در راستاي تعدیل شاخص
 خراسان جنوبي صادر شده است

در ادامه براي گرفتن پاسخ با الري رئیس 
و  آموزش  کل  اداره  برنامه  و  طرح  گروه 
پرورش گفتگو کردیم. وي ابتدا توضیحاتي 
درباره این بخشنامه ارائه مي دهد و مي 
وزارت  با  قراردادهایي  ساله  هر  گوید: 

دو شاخص  اساس  بر  پرورش  و  آموزش 
نسبت دانش آموز به معلم و نسبت دانش 
آموز مشمول به کارکنان تخصصي بسته 
مدیر  تعداد  اول،  شاخص  در  شود.  مي 
مدرسه و کالس درس باید کامل دیده شود 
و نمي توان آن را کاهش داد، همچنین 
و  آموزان  دانش  نسبت  به  معلمان  تعداد 
جزو  مدارس  در  پرورشي  معاون  حضور 
خطوط قرمز آموزش و پرورش مي باشد. 
بخشنامه جدید درباره شاخص دوم یعني 
کارکنان  به  مشمول  آموز  دانش  نسبت 
تخصصي است.به گفته وي این شاخص 
اما شاخص  پیدا کند  ارتقاء  باید  هر ساله 
استاني خراسان جنوبي در این زمینه بسیار 
پایین است به گونه اي که در مقطع ابتدایي، 
عدد شاخص 59 مي باشد، یعني به ازاي هر 
59 دانش آموز، کادر تخصصي تعیین مي 
شود. در حالیکه استاندارد کشوري 75 است. 

در شهرستان ها شرایط بخشنامه ، 
خاص منطقه دیده شده است

الري با بیان این که قرار نیست از همان 
ابتداي کار به عدد 75 برسیم، اضافه مي 
عدد   ، خانه  وزارت  راستا  همین  در  کند: 
شاخص را براي استان 65 معین کرد. ابتدا 
دانش  نفر  زیر 250  مدارس  به  شد  قرار 
آموز، معاون تعلق نگیرد، اما با رایزني ها و 
دفاع هایي که انجام دادیم و وضع اقلیمي 
اطالع  به  را  استان  جمعیت  پراکندگي  و 
وزارتخانه رساندیم، این شاخص به 200 نفر 
در مدارس ابتدایي تقلیل پیدا کرد. همچنین 
شاخص در مدارس متوسطه اول 150 نفر و 
در متوسطه دوم 120 نفر مي باشد.وي با 
اشاره به این که کادر تخصصي و معاونان 
مدارس بزرگ تغییري نکرده و کامل دیده 

شده اند، ادامه مي دهد: مدارس باالي 450 
نفر دانش آموز نیز با دو معاون آموزشي اداره 
مي شوند.رئیس گروه طرح و برنامه اداره 
کل آموزش و پرورش با تاکید بر این که در 
شهرستان ها ،  شرایط این بخشنامه را خاص 
خود منطقه در نظر گرفتیم، بیان مي کند: 
5 سهمیه سواي این بخشنامه براي استان 
در نظر گرفته شده بود که بین مدارس با 
عوامل خاصي همچون مواردي که مدیر 
و معاون پرورشي نتوانند مدرسه را کنترل 

کنند، توزیع شد.

200 نفر می آیند
1200نفر می روند!

این که قبل  به  با اشاره  الري همچنین 
شدید  کمبود  با  تحصیلي  سال  شروع  از 
معلم مواجه بودیم، ادامه مي دهد: امسال 
هزار و 200 نفر بازنشسته داریم اما فقط 

200 نفر ورودي تیم آموزشي هستند. اداره 
کل مي تواند برخي کمبودها را با افزایش 
ساعت هاي حق التدریسي پوشش دهد اما 
کافي نیست. لذا معاون هایي که بر اساس 
بخشنامه و شاخص ها از مدارس زیر 200 
نفر برداشته شده اند، به عنوان معلم براي 
کالس هاي درس به کار گرفته شدند. با 
این اقدام 300 نیرو به معلمان اضافه شد.از 
براي  شده  ایجاد  مشکالت  درباره  وي 
مدارسي که مشمول این بخشنامه شده اند 
سوال کردیم که پاسخ داد: هر نیرویي که از 
طریق وزارتخانه وارد شود به شاخص کادر 
تخصصي اضافه کرده و از آنها در مدارس 
داراي مشکل استفاده خواهیم کرد.رئیس 
و  آموزش  اداره کل  برنامه  و  گروه طرح 
پرورش همچنین درباره انتقال این معاونان 
آموزشي به روستاها سخن گفت و افزود: 
تعدادي از این افراد به حاجي آباد فرستاده 
شدند زیرا که این گونه مي توانند از حق 

مناطق محروم نیز استفاده کنند.
الري با رد این سخن که بخشنامه فقط 
است،  شده  صادر  جنوبي  خراسان  براي 
استان  تمام  شاخص  کند:  مي  اضافه 
حتي  و  است  شدن  تعدیل  حال  در  ها 
دیده  خوب  بین  این  را  جنوبي  خراسان 
اند. اما از آنجاییکه در این استان بیشتر 
فضاهاي آموزشي کوچک هستند، تغییر 
شاخص بیشتر نمود پیدا کرده است.وي 
عنوان  سخنانش  از  دیگري  بخش   در 
مدارس  والدین  از  تعدادي  با  کند:  مي 
مشمول بخشنامه صحبت کردیم،  که انها 
نبود معاون را عاملي براي بروز مشکل در 
کنترل کردن مدرسه نمي دانستند. رئیس 
آموزش  کل  اداره  برنامه  و  طرح  گروه 
این  اجراي  لزوم  دیگر  علت  پرورش  و 
در  خانه  وزارت  عملکرد   ، را  بخشنامه 
و  داند  مي  استخدامي  سهمیه   اعطاي 
استان  هاي  شاخص  اگر  گوید:  مي 
از  شده  اعالم  استانداردهاي  با  متناسب 
نباشد،  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوي 
سهمیه استخدامي و تخصیص نیرو نیز 
کمتر خواهد بود. براي مثال سال گذشته 
با رعایتي که در تعدیل شاخص ها انجام 
سهمیه  نفر   25 توانستیم  بودیم  داده 

پیمانی اضافه دریافت کنیم.
طرح  گروه  رئیس  سخنان  از  که  اینطور 
بر  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  برنامه  و 
باید  مي آید، الجرم این بخشنامه جدید 
ایجاد  اجرا شود. شاید در کنار مشکالت 
شده، نقاط مثبتي همچون تامین نیاز به 
معلم را دربر داشته باشد، اما به نظر مي 
رسد آموزش و پرورش نباید بدون در نظر 

گرفتن راهکار ، این روند را ادامه دهد.

نت
نتر

س: ای
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برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه  ها در خراسان جنوبی

صداوسیما-مرحله دوم جشن عاطفه ها همزمان باسراسر کشور امروزدر مدارس استان  برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: مرحله دوم جشن 
عاطفه ها امروز در 978 مدرسه استان برگزار می شود.احمد رفیعی افزود: 123 هزار پاکت ویژه جشن عاطفه ها، اول مهر در مدارس توزیع شده که در مدارس استان جمع آوری 

که می شود.وی گفت: کمک های جمع آوری شده در هر مدرسه برای کمک به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه و یا دیگر مدارس دارای دانش آموز نیازمند اعطا می شود. ای  هزینه  همه  این  نیست  بهتر  سالم 
خاطر  به  استوار  های  گام  نمایشگاه  برای 
می  هفته  یک  مدت  در  مقدس  دفاع  هفته 
راه  چهار  در  مقدس  دفاع  موزه  در  را  کنند 
ماندگار  مجموعه  یک  تا  دهند  انجام  صیاد 
در وسط شهر باشد که همه مردم ومسافران 
وگردشگران از ان استفاده کنند با این همه 
استقبال مردم و نداشتن جای تفریح ایا این 

اصراف بیت المال نیست؟
915...332

تشکر از شهردار ی بابت خدمات و فضاسازی 
مسیر میدان دانشگاه تا سفیر امید سپاس از 
کارگر فضای سبز که به تازگی مشغول و با 
می نماید.  تالش  سالمت  و  صداقت  نهایت 

امیدوارم به نحو مناسب تقدیر گردد.
915...328

که  کردیم  گناهی  هاچه  مابیرجندی  سالم 
 هرجای تفریحی:بنددره، امیرشاه، گیوک، آبشار

14،سدچهکند و مکان های دیگر می رویم 
فقط باید گردو خاک ببینیم.ایجادفضای سبز 
 و تفریحی کمک زیادی به روحیه مردم شهر

می کند. لطفا ازخودتان یک یادگار بگذارید.
915...368

سالم آوا. تشکربابت مقاله آنقدر درخت بکارید 
که جای پاگذاشتن نباشد.به نظرشما مسئوالن 
به این مقاله هاتوجه می کنند!؟ اداره فضای 
سبز درمهرشهر درختای بلوار ولی عصر )عج( 
رسیدگی  ادارشونو  کنار  حسین)ع(  امام   و 
اونوقت  شده  خشک  بیشترش  کنند  نمی 

میخوان به حرف من و شما اهمیت بدن!  
902...346

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار 
کم  آوینی  در  نیلوفر  خیابان  ورودی  محترم. 
عرض است)جالب است که فقط 50 متر اول 
این مشکل را دارد( با توجه به اینکه در این 
خیابان دو مدرسه، پارک و مسجد قرار دارد و 
این عرض کم برای مردم مشکالت عدیده ای 
را به وجود آورده، بهتر است راهکاری مناسب 

اندیشیده شود. با تشکر
915...488

بگید  میتونید  زمانی  استاندار  آقای  سالم 
بلوار  دارید توی مدیریتتون که یک  عدالت 
مهرشهر  توی  غفاری  و  معلم  بلوار  مثل 
اونجاها  زیبایی  به  که  قدر  همون  و  بزنین 
اهمیت میدین به این سمت شهر هم اهمیت 
بدین و بگین پاکیزه ترین  و زیباترین شهر 
کشورین. تمام فکر شهردار شده جنوب شهر 

مردم این سمت شهر که ...
937...301

جوابیه آموزش و پرورش بیرجند

در پی درج پیامی توسط یکی از همشهریان 
فضای  کمبود  علت  اینکه  بر  مبنی  محترم 
فضاهای  واگذاری  بیرجند  شهر  در  آموزشی 
است  غیرانتفاعی  مدارس  به  شهر  آموزشی 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  عمومی  روابط 
به استحضار   ادعا  این  بیرجند ضمن تکذیب 
از  یک  هیچ  رساند،  می  محترم  همشهریان 
مدارس و فضاهای آموزشی متعلق به آموزش 
و پرورش بیرجند در اختیار بخش خصوصی 
و مدارس غیرانتفاعی نمی باشد و ساختمان 
تمام مدارس غیردولتی یا متعلق به خود آن 
موسسه علمی آموزشی است و یا از اشخاص و 

نهادهای خصوصی اجاره شده است.

سالم بر آوا از مشترکین پر و پا قرص شما 
هستم و هر روز روزنامه را مطالعه می کنم و 
کار جدیدتان در ایجاد ستون دیدگاه ها واقعا 
پسندیده بود که چند نکته را جهت بهتر شدن 
آن اضافه می کنم : 1 - فقط دیدگاه نباشد 
که  محترمی  شهروندان  ها  دیدگاه  کنار  در 
بدهند  پیشنهاد هم  و  راهکار  پیام می دهند 
خوانند  می  را  ستون  این  که  مسئوالنی  که 
گاهی  از  هر  کنند 2 -  برداری  بهره  بتوانند 
خانواده  نگاه  منظر  از  را  مسئوالن  اقدامات 
شهدا هم بررسی کنید چرا که آنها به عنوان 
برای آن  انقالب و کسانی که  این  صاحبان 
خصوص  این  در  شدت  به  اند  داده  هزینه 
از  بسیاری  اینکه  باب  از  و  مندند  دغدغه 
کارها به اسم شهدا ولی به کام مسائل داخلی 
 خودشان انجام می شوند به شدت گله مند اند. 
از گاهی در سفر مقامات کشوری  3 -  هر 
یک نسخه از این ستون را که دیدگاه های 
برداری  بهره  جهت  را  است  مردم  عمومی 
آماده و به ایشان جهت استفاده در تصمیمات 

بعدیشان تحویل دهید . با تشکر مجدد
ارسالی به تلگرام آوا
در جواب پیام همشهری که گفته بودند هر وقت 
به ادارات مراجعه می کنیم می گویند یا مدیران 
و کارشناسان در دفتر آقای عبادی هستند یا  
روند می  که  حاال  محترم  ،برادر   استانداری 
مداوم نصیحتشان می کنند و باهاشون جلسه 
می ذارن اینطوری هستند اگر اینکارو هم نکنند 
که دیگه همینقدر هم جواب مردم را نمی دهند.
ارسالی به تلگرام آوا
خبر زدین شورای شهر 3 سال است بدون 
عنوان  به  اینو  و  شود  می  مدیریت  تغییر 
افتخار بزرگ بزرگ هم چاپ کردین  مدال 
یعنی واقعا این افتخاره شوراست؟ یعنی اگه 
بدون  فقط  مناسب  عملکرد  بجای  شورا  یه 
تغییر مدیریت شود خیلی خوب است؟ اون از 
شورای قبلی که همیشه توش دعوا بود اینم 
ساکت  و  خنثی  اینقدر  که  جدید  شورای  از 
است که به این افتخار هم می کنند و شما 

هم تیتر می زنین.
930 ... 412
سالم  شما که صحبت های  رئیس ستاد  انتخابات 
کشور رو برای بی طرفی مسئوالن می زنین 
سوالم اینجاست کسی بر عملکرد سخنرانانی 
های دستگاه  هزینه  با  هاشون  بعضی   که 
از شهرهای دیگر  انقالبی  نهادهای  و  دولتی 
کشور به استان می آیند نظارت دارد روحانیان 
بومی حداقل بعدش چشم در چشم مردم می 
افتند و از گفتن حرف بیهوده ای رعایت می 
کنند اما هر وقت رفتیم پای صحبت میهمانان 
دعوت شده بشینیم بجای اینکه از دین و خدا 
حرف بزنند یا اینقدر دولت را باال بردند که فکر 
کردیم امام و معصومی در کشور دارد دولت را 
اداره می کند یا هم آنقدر کوبیدند و انتقاد کردند 
!؟آمریکایی  جاسوسهای  کردیم  احساس  که 
دارند دولت را مدیریت می کنند آخر بازی با 

افکار مردم چقدر در این استان مجاز است.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان

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

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )علیه السالم( 

هیئت جواد االئمه )علیه السالم( برگزار می کند:
زیارت عاشورا از یازدهم محرم الی پایان ماه صفر 

 ساعت ۶ صبح برگزار می شود.
آدرس: خیابان مدرس- نبش مدرس ۴۸- هیئت جواد االئمه )علیه السالم( مراسم شب شهادت حضرت رقیه )سالم ا... علیها( 

ـ ق در خرابه شام همراه با بازسازی نمادین صحنه هایی از واقعه سال ۶1 ه
 با نوای ذاکرین اهل بیت )ع(:کربالیی مهدی وثیق - کربالیی حسین گرگین

زمان: پنجشنبه ۹۸/۷/۱۱ بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: انقالب ۵ - مسجد جامع پایین شهر

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مشکالت تازه برای آموزش و پرورش استان

200 نفر می آیند،1200نفر می روند!



موفقیت و انرژی

فرد دروغگو

احساس افسردگی می کنید؟

احساس ناراحتی و اندوه و یا حتی احساس کم 
انرژی بودن، نشان دهنده این است که نیاز به 
تواند  افسردگی می  شفاف سازی ذهن دارید. 
هراس انگیز باشد، زیرا کسی که از آن رنج می 
برد، هیچ انگیزه و تمایلی برای کمک به خودش 
ندارد. اگر کسی را می شناسید که افسرده است 
و یا اگر خودتان از این مشکل رنج می برید، 
سخت ترین کاری که می توانید انجام دهید 
کمک خواستن است. اما لطفا این کار را بکنید 
و از کسی تقاضای کمک کنید، پیش از اینکه 

آسیبی به خودتان بزنید.
مورد  در  او  با  و  کنید  پیدا  خوب  مشاور  یک 
و  احساسات  بروز  بزنید.  تان حرف  احساسات 
هیجانات در قالب گفتگو با یک فرد دیگر، دقیقا 

همان چیزی است که به آن نیاز دارید.

راه های تشخیص دروغ

خوشبختانه امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و 
کامل شدن تحقیقات محققان تشخیص این که 
چه کسی دارد دروغ مي گوید راحت تر شده است 
ولی به همان نسبت هم اشخاص دروغگو براي 

پیش گیري از گیر افتادن باتجربه تر شده اند.
 یکی از آزمایش های ساده براي فهمیدن این 
که طرف دروغ مي گوید یا نه به این ترتیب 
هست سوالی که خودمان جوابش را می دانیم 
از وی بپرسیم، جواب وی بیانگر درستگویی و 

دروغگویی اش است.
وی را رگبار سوالی کنیم به این منظور که از وی 
سوال های مختلفی بپرسیم و تناقض گویی ها 

را تشخیص دهیم.
طبق تحقیقات روانشناس مشهور اکمن، در موقع 
دروغ گفتن مردمک چشم فرد دروغگو باز مي 

شود و لحن صدای وی تغییر مي کند. 
را  خویش  دهان  جلوی  معمواًل  دروغگو   فرد 

می گیرد و دائماً دماغ خویش را لمس مي کند.
یک  جزئیات  خصوص  در  کردن  روی  زیاده 
مسئله می تواند نشانه ای باشد از این که فرد 
دارد دروغ مي گوید. به عنوان مثال: داداشم تو 
فرانسه  درس می خونه. فرانسه کشور خوبیه نه؟ 

برج ایفل رو دوست داری؟ اونجا خیلي تمیزه
 به جواب هایی که ارتباطی با سؤال شما ندارند 
حال  در  فرد  که  این  باشید.احتمال  حساس 
پیچاندن موضوع باشد زیاد است. وی می خواهد 

تا آنجایی که شده به شما دروغ مستقیم نگوید.

بالنگ  تقویت کننده 
قلب و کبد است

بالنگ، میوه ای از نوع مرکبات است. قرار دادن 
پوست آن بین لباس ها، مانع بیدزدگی آن ها 
مسکن  میوه،  این  پوست  کرده  دم  شود.  می 

قوی محسوب می شود. جویدن پوست آن باعث 
خوشبو شدن دهان می شود.تقویت کننده قلب و 
کبد است. تخم بالنگ ضد تب است. مانع ایجاد 
نفخ می شود و به هضم غذا کمک می کند. ضماد 
 تهیه شده از میوه بالنگ و سرکه برای درد مفاصل ، 

نقرس و ورم های مختلف مفید است.

زمان نوشیدن
 لیموناد چربی سوز

مصرف لیموناد خارج از وعده های غذایی و به 
ناشتا مؤثرتر  خصوص نوشیدن آن به صورت 
 بوده و خواص آن بیشتر جذب بدن می شود.

 

می توانید به مدت یک ماه هر روز از این نوشیدنی 
مصرف کنید. در این صورت می توانید با سرعت 
و حتی  برسید  تان  به هدف الغری  بیشتری 
بهبودی زیادی در وضع عمومی بدن تان مشاهده 
کنید و انرژی تان بیشتر شود. روزانه مصرف یک 

لیوان این نوشیدنی برای بدن مفید است.

دویدن در حفظ و تقویت 
سالمت روح و روان انسان تاثیر دارد

دویدن تأثیر زیادی در حفظ و تقویت سالمت روح 
و روان انسان دارد. بیشتر دونده های ورزشکار دارای 
روحیه ای شاد و صبوری در مقابل سیر زندگی 

هستند. موقع دویدن هورمونی به نام اندورفین ترشح 
می شود که باعث نشاط و شادابی می شود. یکی 
دیگر از تأثیرات این ورزش کاهش استرس است و 
از علت های اصلی آن این است که فرد دونده باید 
کامال حواسش به مهارت انجام دو باشد و خود به 

خود از افکار روزانه خارج می شود.

آسیب هایی که ممکن است 
در کار با تردمیل رخ دهد

از جمله آسیب های ورزشی  که در کار با تردمیل بروز 
می یابد، آسیب زانو است. نقطه ای از بدن که بیشترین 
بار و وزن بدن را تحمل می کند، زانوهاست و وقتی 

در مدت زمان طوالنی، فشار مداومی به آن وارد شود 
یا در مدت زمان کم، فشار زیادی بر آن تحمیل شود، 
دچار تغییرات شبیه آرتروز می شود، یعنی غضروف 
آن ساییده می شود و درد و مشکالت دامنه حرکتی 
مفصل به وجود می آید، یعنی زانو به سختی باز و 

بسته می شود.

 برای رفع استرس 
چای بابونه بنوشید

اثرات آرام بخش بابونه است که آن را تبدیل به یک 
ماده مهم در کرم های موضعی می کند که خارش 
را تسکین می دهد و می تواند به شما کمک کند که 

آرام تر باشید. بابونه  اغلب در چای مصرف می شود. 
بابونه به همان بخش از مغز واکنش نشان می دهد 
که یک دیازپام تاثیر می گذارد. با کمی کمتر از نیم 
ساعت ورزش در روز بدن خود را در برابر اضطراب 
مقاوم کنید.  همیشه به اندازه مصر ف کنید و مصرف 

بیش از اندازه موجب مشکالت خواهد شد.

  ورزش درماني باعث درمان انواع مختلف کمردرد مي شود. ورزش تاثیرات مختلفي روي اعضای بدن 
 مي گذارد که این تاثیرات داراي فواید درماني زیادي هستند و باعث درمان علت هاي اصلي کمردرد مي گردد.

اکنون به تعدادي از تاثیرات درماني ورزش اشاره مي کنیم:  ورزش منظم، باعث کاهش وزن افراد چاق و 
رسیدن به وزن متناسب مي شود این موضوع فشار وارد بر کمر را کم کرده و باعث درمان کمردردهایي مي 
 شود که به خاطر اضافه وزن ایجاد شده اند. ورزش باعث بیشتر شدن انعطاف بدني مي گردد انعطاف بدني ، 
توانایي حرکات در جهات مختلف را افزایش مي دهد و کمردرد هاي حاصل از خشکي کمر را درمان مي 
کند. به وسیله ورزش هاي مخصوص مي توان عضالت شکم و کمر را تقویت کرد. عضالت قوي از ستون 

فقرات محافظت مي کند و از آسیب دیدگي آن جلوگیري مي کند.

- ماساژ باعث بهبود حالت عضالت و پوست صورت شده، پوست نرم تر و با قوام تر می شود.
- ماساژ باعث ریلکس شدن عضالت صورت وچشم ها می شود.
- ماساژ سبب تسکین سر دردها و دردهای ناحیه صورت می شود.

- ماساژصورت همچنین باعث کاهش چین وچروک ریز و کم عمق پوست می شود.
نکته: پیش از ماساژ صورت دست های خود را با آب و صابون کامال بشویید. پیش از اقدام به ماساژ آرایش 
صورت خود را کامال پاک کنید. چنانچه پوست صورت شما دچار آکنه و یا زخم است از ماساژ دادن صورت 
خودداری کنید. می توان کف دست های خود را به روغن آغشته کرده و به آرامی به صورت خود بمالید. 

)البته به غیر از چشم ها(

فوايد ماساژ صورتفوايد ورزش درماني در درمان کمردرد

گاهی اوقات، الزمه دادن پاسخ مثبت به خواسته های 
داریم نیاز  ما  است.  دیگران  به  منفی  جواب   خودمان، 
 انگیزه هایی را که منجر به پاسخ مثبت به دیگری می شود، 
تمرین نماییم. اگر این فرد، شخص محبوب یا قابل احترام 
 برای ما باشد، در صورتی که پاسخی را که برای او مناسب
 می دانیم عملی ننمایم، ناامیدی بزرگی نسبت به خود در ما 
ایجاد می شود. تصورش را بکنیم، چقدر عالی می شد اگر 
تنها زمانی که در وجودمان احساس توان انجام کاری را برای 

دیگری می دیدیم، به او پاسخ مثبت می دادیم.
در این صورت دیگر خشمی به وجود نمی آمد و آن چه 

را که برای افراد دیگر انجام می دادیم، سرشار از لذت و 
رضایت می بود. عملی کردن چنین تصمیمی می تواند 
منجر به این شود که واقعاً احساس مفید بودن داشته 
باشیم و حسی مثبت از خودمان را تلقی و تجربه نماییم. 
این را بپذیریم که مجبور نیستیم مانند بقیه باشیم: برای 
این کار، باید بیاموزیم که کمتر نگران طرز تلقی دیگران 
مرحله  این  در  باشیم.  مان  و تصمیم های  از خودمان 
و  از وحدت وجودی  گرفته  نشات  ها  تصمیم  این  اگر 
 صداقت ما باشد، می توانیم برخوردی معقول و راحت
با انتخاب های مان داشته باشیم.این موضوع در طرز سخن 

 گفتن مان با خود نیز مؤثر است، چرا که دیگر به خود 
نمی گوییم: اگر دیگران از من راضی نباشند، به این معنا 
است که حتماً فرد بدی هستم.حقیقت این است افرادی 
هستند که اصاًل از ما خوش شان نمی آید، پس طبیعی 
است که همه هم از ما خوش شان نیاید. وقتی این حقیقت 
را بپذیریم که دیگران نباید لزوماً دوست مان داشته باشند، 
از  داد.  ما دست خواهد  به  ای  العاده  فوق  آزادی  حس 
خودمان بپرسیم: عملی کردن این تصمیم باعث می شود 

که چه احساسی درباره خودم داشته باشم؟ 

به خودمان پاسخ مثبت دهیم...

آیه روز

 و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی کنند ]ولی[ گمان به هیچ وجه ]آدمی را[ از حقیقت بی  نیاز
 نمی  گرداند آری خدا به آنچه می کنند داناست. )سوره یونس/ آیه  ۳۶(

سخن روز

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه 
آن را از خود دور می سازیم.  )شاتو بریان(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۴۶۰                        

۷۳۶۸4۲۵۹۱

۲۵۸۳۹۱۶4۷

۹۱4۵۷۶۳۸۲

۵۹۲۷۶۸4۱۳

۶۷۳4۱۵۸۲۹

۸4۱۹۲۳۷۶۵

۱۸۷۶۵۹۲۳4

۳۲۵۱۸4۹۷۶

4۶۹۲۳۷۱۵۸

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیججدول سودوکو
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

برگ سبز خودروی سمند ایکس ۷ به شماره 
پالک 25 ج 928 ایران 52 به نام امین 

احمدی به شماره ملی 0640030610 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی 405 به شماره پالک
 34 ج 856 ایران 52 به نام محمد یوسفی

 با شماره ملی 06501۷4534 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 ۷23 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.  

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -0915۷202302

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

091582541۷2

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

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر )سهامی خاص( نماینده انحصاری 
محصوالت پارس حیات )مولفیکس - ببم - تنو - پاپیا - مولپد( 
محصوالت شوینده test  و نماینده انحصاری محصوالت سانی نس 

در استان خراسان جنوبی استخدام می نماید

جنسیتنیروی مورد نیار
خانم / آقااپراتور فروش

افراد واجدشرایط به شماره های 324450۷9 - 32444۷86 تماس 
حاصل نمایند. آدرس: بیست متری سوم مدرس )باهنر غربی( پالک 43  

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر 

به یک نفر پیتزا زن 
ترجیحاً خانم نیازمندیم.

09155612832
به یک کارگر مکانیک ترجیحا ماهر 
جهت کار در تعمیرگاه نیازمندیم.

حقوق توافقی
تعمیرگاه اتومبیل عرب

بین عدل 19و 21
09151645869

به یک خانم جهت همکاری در پوشاک 
با حقوق باال نیازمندیم.

09152695168 -32220655

شرایطجنسیتمدرک تحصیلیتعدادعنوان شغلردیف

فن بیان قوی و ضامن معتبرآقا و خانمدیپلم۶ نفر بازاریاب۱

سابقه  کاری - ضامن معتبرآقا دیپلم۲ نفر توزیع کننده۲

آشنا به آدرسها -ضامن معتبرآقادیپلم۲ نفرنیسان با راننده۳

مراجعه به: خیابان نرجس -بین نرجس ۷ و بقیه ا... جنب امالک دیوانی
تلفن: 2- 323۷1380-056 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

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

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

رنگ، اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

0915۷4110۷1 - باقری

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
۱0 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

 0۹۱۵۷۲00۵۷0 - 0۹۱۵۳۶۲۳۳۱۷
مدیریت: حامد خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

09150902993

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در استان خراسان جنوبی
 در سه حوزه نیرو می پذیرد

1- کادر اداری ، خانم مسلط به سیستم و روابط عمومی باال
2-فنی ، تعدادی نیروی فعال خانم و آقا  جهت پشتیبانی دستگاه های 

کارت خوان در شهرستان های بیرجند ، قاین ، نهبندان ، درمیان ، 
خوسف ، سربیشه و طبس گلشن.

3-بازاریابی ، خانم و آقا درتمام نقاط استان
متقاضیان بند دوم آگهی شامل شرایط ذیل می باشند.

-روابط عمومی باال
-دارا بودن وسیله نقلیه

-دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6 به باال
-تعهد کاری جهت انجام امور

واجدین شرایط می توانند همه روزه با شماره  ذیل تماس
 حاصل نمایند.     09159371053
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خبر ویژه پیکرسردارشهیدابراهیمغالمیدربیرجندتشییعمیشود

ایرنا - پیکر سردار شهید ابراهیم غالمی که حین انجام ماموریت در مرزهای غربی کشور به شهادت رسید، برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش بیرجند منتقل می شود.  
سردار شهید ابراهیم غالمی جانباز ۷۰ درصد از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و پاسدار بازنشسته، حین انجام ماموریت در مرزهای غربی کشور و در نقطه صفر مرزی 
به مقام واالی شهادت نایل آمد. پیکر پاک این شهید ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه از هیئت ابوالفضلی )مصلی( بیرجند به سمت قطعه ۲ گلزار شهدا تشییع و تدفین می شود.

موافقتاستانداربافعالیتسایتپروازی“پاراگالیدر”
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان از موافقت استانداری برای فعالیت نخستین سایت پروازی “پاراگالیدر 
“در آبشار چهارده بیرجند داد. به گزارش فارس، علیرضا علیزاده اظهار کرد: استانداری خراسان جنوبی با ایجاد 
نخستین سایت پروازی رسمی پاراگالیدر استان در بیرجند موافقت کرد. وی افزود: پس از درخواست کتبی جمعی 
از ورزشکاران و خلبانان پاراگالیدر برای راه اندازی این سایت پروازی و با پیگیری کمیته ورزش های هوایی هیئت 
این امر تحقق یافته است.رئیس هیئت انجمن های ورزشی تصریح کرد: محمدصادق صادق معتمدیان ضمن 
موافقت با فعالیت نخستین سایت رسمی پروازی پاراگالیدر استان، اقدامات الزم را منوط تأیید مقامات امنیتی 
خراسان جنوبی دانسته است. علیزاده یادآور شد:  فعالیت سایت پروازی “شهید ساالری” کوه های آبشار روستای 
چهارده با فرود در دشت بجد شهرستان بیرجند مهر سال ۹۷ از سوی انجمن ورزش های هوایی کشورمورد 
موافقت قرار گرفته بود. وی خاطرنشان کرد: با ثبت فعالیت این سایت پروازی و احداث جاده منتهی به آن عالوه 
بر حل مشکل ایاب و ذهاب خلبانان پاراگالیدر خراسان جنوبی به سایت های پروازی شمال کشور، زمینه جذب 

ورزشکاران و گردشگران برای انجام پروازهای تفریحی دو نفره را شاهد خواهیم بود.

خراسانجنوبی
باالینردبانتورم

کاری- طبق اعالم مرکز آمار ایران، تورم 1۲ 
ماهه منتهی به شهریور امسال در خراسان 
جنوبی 5۰ درصد بوده است. مرکز آمار گزارش 
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان 
در شهریور ۹۸ را منتشر کرد که بر این اساس 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 
برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۷ درصد 
رسید.براساس این گزارش شاخص کل برای 
خانوارهای کشور به 1۸1.۷ رسید که نسبت 
به ماه گذشته ۹ دهم درصد افزایش نشان 
می دهد.نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1٣۹۸ 
برای خانوارهای کشور به ۴۲.۷ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، پنج دهم 
واحد درصد افزایش یافته است.این در حالی 
برای خانوارهای  تورم ساالنه  نرخ  است که 
شهری ۴1.۹ درصد است و نسبت به ماه قبل 
۰.5 واحد درصد رشد داشته است. همچنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷ درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد 
افزایش یافته است.چهار استان ایالم، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی به 
ترتیب بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به شهریور را به خود اختصاص داده اند. نرخ 
تورم ایالم 51.۹ درصد، کردستان 51.1 درصد 
و خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری نیز 
5۰.٣ درصد است در مقابل کمترین آن مربوط 
به استان قم با ٣٦.٣ درصدبوده است. نرخ تورم 
نقطه ای شهریور ماه 1٣۹۸ در مقایسه با ماه 
گذشته ٦.٦ واحد درصد کاهش یافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده “خوراکی 
ها، آشامیدنی ها و دخانیات” و “کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات” به ترتیب ۴5.۲ و ٣۰.۷ 
درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه 
با ماه قبل کاهش داشته  عمده در مقایسه 
است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری ٣۴.5 درصد است که 
نسبت به ماه گذشته ٦.٣ واحد درصد کاهش 
داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ٣۸.1 درصد بوده که نسبت به مردادماه 
هشت واحد درصد کاهش داشته است.این در 
حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ٦ دهم درصد است که نسبت به ماه 
گذشته یک دهم واحد درصد کم داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
صفر درصد بوده که نسبت به ماه گذشته سه 

دهم واحد درصد کاهش داشته است.

اعالمنرخانواعآجر
دراستان

برزجی - معاون بازرسی و حمایت از مصرف 
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  کنندگان 
نرخ  براساس  استان  در  را  آجر  انواع  قیمت 
به  اشاره  با  تهوری  کرد.  اعالم  مصوب 
نرخ گذاری  و  کارشناسی  جلسات  برگزاری 
راستا  این  در  گفت:  آجر  انواع  درخصوص 
قیمت آجر ده سوراخه ۲ هزار و 5۰۰ ریال، 
آجر سه سوراخه ۲ هزار و ۷۰۰ ریال، آجر ده 
سوراخه دوقلو چهار هزار و ٣۰۰ ریال، آجر 
گری صنعتی ۲ هزار و ۴5۰ ریال، تیغه دیواری 
)1۰( ۲ هزار و ۹۰۰ ریال و تیغه دیواری )15( 
چهار هزار و ٣۰۰ ریال تعیین و مصوب شده 
است. وی گفت: دریافت هرگونه وجه اضافی 
از مصرف کنندگان ممنوع است و مردم در 
صورت مشاهده تخلف و مغایرت نرخ، مراتب 
را به سامانه 1۲۴ معاونت بازرسی و حمایت از 
مصرف کنندگان این سازمان اعالم کنند تا 

مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

خیران۲۰میلیاردریال
بهپروژههایحوزهسالمت

کمککردند

سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل  مهر- 
گفت: خیران در ٦ ماهه نخست سال جاری 
۲۰ میلیارد ریال به پروژه های حوزه سالمت 
کرد:   اظهار  حسینی  کردند.  کمک  استان 
سالمت  حوزه  در  خیرساز  پروژه  حدود 1۸ 
است  احداث  دست  در  خراسان جنوبی  در 
که بیشتر آنها مرکز جامع خدمات سالمت 
هستند. وی با بیان اینکه یک پروژه مرکز 
جامع خدمات سالمت در بیرجند ۸5 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، یادآور شد: در ٦ ماه 
نخست سال جاری خیران نیک اندیش ۲۰ 
میلیارد ریال برای ساخت پروژه های خیرساز 

حوزه سالمت کمک کرده اند.

جمعآوریماهانه۴۳۱میلیون
تومانصدقهدراستان

نیمه  در  جنوبی  خراسان  صداوسیما-مردم 
نخست امسال ، ماهانه ۴٣1 میلیون تومان 
پرداخت  نیازمندان  به  کمک  برای  صدقه 
کردند. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
 ۲ مدت  این  در  گفت:  استان  امداد  کمیته 
میلیارد و 5۸٦ میلیون تومان صدقه در استان 
جمع آوری شد که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 1٣ درصد افزایش دارد. رفیعی گفت: 
تلفن  از گوشی  استفاده  با  توانند  می  مردم 
همراه و با  شماره گیری # ۰5٦*۸۸۷۷*، 
شماره  سر  به  متن  بدون  پیام  یک  ارسال 
۸۸۷۷، شماره گیری تلفن گویای ۰۹٦۸۸۷۷ 
و سایت امداد از آسانترین روشهای پرداخت 

صدقه الکترونیکی است.

تعطیلی۵۰مراکزخریدغیرمجاز
پسمانددربیرجند

فارس- شهردار بیرجند از ابالغ طرح ارتقای 
امنیت اماکن و پیشگیری از جرم به نواحی 
راستا  در همین  و گفت:  داد  شهرداری خبر 
5۰ مرکز خرید غیرمجاز پسماند، ضایعات و 
نخاله های ساختمانی جمع آوری، تعطیل و ملزم 
به انتقال خارج از شهر شده اند.جاوید با اشاره به 
طرح تفکیک زباله های خانگی از درب منزل تا 
مقصد، گفت: سرمایه گذار این طرح مشخص و 
از اردیبهشت ماه به صورت منطقه ای در مهرشهر 
اجرا می شود و با برنامه ریزی های انجام شده با 
نصب تعدادی کانکس تا پایان سال در تمامی 
محدوده های شهر عملیاتی و شهروندان با نصب 
اپلیکیشن می توانند با پیمانکار ارتباط برقرار کنند.

اعالمآمادگی۲۰۰نفر
برایاهدایسلولهایبنیادی

از  استان  خون  انتقال  مدیرعامل  تسنیم- 
مرکز  احداث  پروژه  درصدی   ٣۰ پیشرفت 
جامع انتقال خون استان خبر داد و گفت: از 
بین  فرآورده خونی  هزار  امسال 1۲  ابتدای 
مراکز درمانی توزیع شده است. عاملی اظهار 
کرد: از ابتدای امسال تاکنون ٣ هزار اهدای 
گرفته  صورت  جنوبی  خراسان  در  پالسما 
است. و ی به اهدای سلول های بنیادی  اشاره 
خراسان  در  نفر  تاکنون ۲۰۰  افزود:  و  کرد 
بنیادی  سلول های  اهدای  زمینه  در  جنوبی 
اعالم آمادگی کردند. مدیرعامل انتقال خون با 
بیان اینکه از همه این ۲۰۰ نفر نمونه برداری 
انجام شده، بیان کرد: نیاز باشد فراخوان انجام 
می شود و این افراد می توانند کار اهدای سلول 

های بنیادی را انجام دهند.

ورودحدود۱۰میلیونمترمکعب
آببهشبکهآبشهریبیرجند

صداوسیما-حدود 1۰ میلیون مترمکعب آب از 
ابتدای امسال وارد شبکه آب شهری بیرجند 
شده است. مدیر امور آب و فاضالب بیرجند 
گفت: با توجه به خشکسالی  های اخیر ، آب 
و فاضالب شهرستان تمام توان خود را برای 
تأمین و تولید آب آشامیدنی سالم به کار بسته 
است و تابستان امسال را بدون هیچ گونه 

قطعی آب پشت سر گذاشتیم.

اخبار کوتاه

حضور  با  عاشورایی  آوران  پیام  اجتماع   *
خانواده شهدا ، ایثارگران و بانوان انقالبی، در 

بیرجند برگزار شد.
*تیم مچ اندازی کویر تایر به عنوان نماینده استان  
به رقابتهای سراسری کارگران کشور اعزام شد.
*طرح اقدام ملی با ساخت هزار و ۷۰ واحد 
مسکن شهری در شهرهای کمتر از 1۰۰ هزار 

نفر جمعیت استان اجرا می شود.
*فروش کاالی قاچاق به شرط صادرات، حراج 
و فروش در داخل  از ابتدای سال ۴ برابر در 

خراسان جنوبی افزایش داشته است.
*تا پایان سال 1۴ روستای شهرستان درمیان 

زیر پوشش شبکه مخابرات می روند .
*ششمین کتاب مجید سلیمانی دانشجوی 
دانشگاه بیرجند با موضوع کودکان منتشر شد.
*۲۰۰ بسته آموزشی بین دانش آموزان نیازمند 

شهرستان سربیشه توزیع شد. 
*تولید و عرضه گوشت مرغ رتبه بندی شده 
به صورت همزمان در کشور از 1۴ مهر به طور 

رسمی در خراسان جنوبی آغاز می شود.
* ۲5۰ اثر تاکنون به جشنواره ملی خوشنویسی 
رضوی که در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد 

ارسال شده است.

استان  در  کرد:  عنوان  بهزیستی  مدیرکل  کاری- 
بیش از ٣هزار و ۸۰۰ نفر دچار اختالالت شنوایی 
هستند.عرب نژاد با بیان اینکه  از جمعیت ۲٣هزار و 
5٣۹نفری دارای  5۰ درصد ناشنوایی ها، مادرزادی 
است افزود: معلولیت تحت حمایت بهزیستی استان، 
٣هزار و ۸۴1 نفر دچار نوعی از اختالالت شنوایی 
و  ژنتیکی  ناشنوایی ها علت  هستند که 5۰ درصد 
مادرزادی دارند و این ناشی از ازدواج فامیلی است.

از  ناشنوا  اینکه ۹۰درصد کودکان  به  اشاره  با  وی 
تشخیص  افزود:  می آیند  دنیا  به  سالم  مادران 
پزشکی،  پیگیری های  و  درمانی  اقدامات  زودرس، 

آموزش خانواده، برنامه تربیت شنیداری برای کودک 
ناشنوا، گفتارخوانی، حرفه آموزی، اشتغال و کاریابی، 
کم  معلوالن  برای  توانبخشی  اقدامات  روند  سیر 
شنوا از ابتدای طفولیت است. عرب نژاد یادآور شد: 
کودکان سنین زیر شش سال با کمک یارانه دولتی 
به مبلغ ٦میلیون تومان نسبت به عمل کاشت اقدام 
می کنند و سنین باالی شش سال آزاد و با پرداخت 
مبلغ ٣۰میلیون تومان  انجام خواهد شد.وی  ادامه 
داد:  در سال گذشته 55نفر از  این کودکان از کمک 
تعویض  و  تعمیر  هزینه  و  حلزون  کاشت  هزینه 

قطعات  بهره مند شده اند.

ازدواج فامیلی منشأ نیمی از ناشنوایی هاست   قبوض کاغذی تلفن ثابت حذف شد  
در  گفت:  منطقه  مخابرات  غالمی-سرپرست 
دولت  فرآیندهای  تحقق  و  نهادینه سازی  راستای 
الکترونیک، از مهر ۹۸ چاپ و توزیع قبوض تلفن 
ثابت متوقف شد.آذری نصرآباد خبر داد: از ابتدای 
مهر ۹۸ برنامه حذف قبوض کاغذی در مخابرات 
منطقه خراسان جنوبی پیاده سازی و کارکرد قبوض 
ارسال  مشتریان  همراه  تلفن  به  پیامک  از طریق 
شده استوی ادامه داد: برای آن دسته از مشتریانی 
از  نبوده،  ثبت  در سیستم  آن ها  که شماره همراه 
آنان  اطالع  به  تلفنی۲۰۰۰  تماس  سامانه  طریق 
ادامه خاطر نشان  رسیده است. آذری نصرآباد در 

و  پرداخت  برای  توانند  می  عزیز  مشترکان  کرد: 
اطالع از جزئیات صورتحساب تلفن خود در استان 
یا    ،  ۲۰۰۰ گویای  سامانه  با   تماس  طریق  از 
شماره گیری کد # ۲۰۲۰*  )از طریق تلفن همراه 
( و یا با مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران 
از  روزی  شبانه  بصورت   www.tci.ir آدرس  به 

خدمات پرداخت قبوض خود استفاده کنند.
سرپرست مخابرات منطقه گفت: از این پس قبض 
های دوره ای تلفن ثابت، به جای دوره زمانی ۲ 
ماهه، مشترکین به راحتی می توانند ماهانه مبلغ 

کارکرد تلفن خود را پرداخت کنند.

بازار پاکستان  مناسب برای توسعه تجارت استان
صنعت،  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
بازار  پاکستان  گفت:  تجارت  و  معدن 
در  تجارت  توسعه  برای  مناسبی  هدف 
مهر،  گزارش  است.به  خراسان جنوبی 
بهشتی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی 
نمایشگاه  دومین  در  حضور  جهت 
پاکستان  مصرفی  محصوالت  بین المللی 
اجرایی  دستگاه های  نمایندگان  حضور  با 
بر  بالغ  جمعیتی  با  پاکستان  کرد:  اظهار 
۲۲۰ میلیون نفر و با تکیه بر واردات جهت 
جهت  مناسبی  هدف  بازار  نیازها  تأمین 
توسعه صادرات است. رئیس اداره بازرگانی 
خارجی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
این  پاکستان،  کشور  تجاری  طراز  طبق 
 5۰ و  صادرات  دالر  میلیارد   ۲۰ کشور 
میلیارد دالر واردات دارد که نشان از طراز 

منفی صادرات آن کشور است.

پاکستان جایگزین مناسب 
کشورهایی که مبادالت

 با ایران را کاهش داده اند
بهشتی ادامه داد: کشور پاکستان با توجه 
جایگزین  می تواند  پتانسیل ها  این  به 
واسطه  به  که  باشد  کشورهایی  مناسب 
کاهش  ما  با  را  خود  مبادالت  تحریم 
فرصت  از  باید  جهت  این  از  و  داده اند 
محصوالت  بین المللی  نمایشگاه  حضور 

مصرفی پاکستان استفاده کرد.
کشور  چند  ایران  از  غیر  گفت:  بهشتی 
خواهد  حضور  نمایشگاه  این  در  دیگر 
در  شده  ارائه  محصوالت  وعمده  داشت 
است.  مصرفی  مصوالت  نیز  نمایشگاه 
هزینه ای  نظر  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرایطی که برای شرکت های استان در 
بسیار  گرفته شده  نظر  در  نمایشگاه  این 
مطلوب است، بیان کرد: از هر شرکت دو 

نفر اقامت رایگان خواهند داشت.

نمایشگاه اول تا سوم آذر
 در کراچی برگزار می شود

صنعت،  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
معدن و تجارت با تبیین اینکه نمایشگاه 
از اول تا سوم آذر در شهر کراچی برگزار 
است  این  بر  سعی  کرد:  بیان  می شود، 
نمایشگاه  این  از  استقبال  صورت  در  که 
توسط شرکت های خراسان جنوبی جایگاه 
ویژه برای استان در نظر بگیریم. بهشتی 
نباید  اینکه در حوزه صادرات  بر  تأکید  با 

فقط به بازار افغانستان بسنده کنیم، ادامه 
ترکمنستان،  پاکستان،  داد:کشورهای 
شرقی  همسایگان  سایر  و  تاجیکستان 
نیز بازارهای هدف مناسبی برای صادرات 

محسوب می شوند.

 ظرفیت های خراسان جنوبی
 برای توسعه صادرات

علیرضا خامه زر،رئیس کمیسیون مدیریت 
بازرگانی  اتاق  صادرات  توسعه  و  واردات 

بیان کرد:  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
اول،  مقام  زرشک  در  خراسان جنوبی 
محصول  مورد  در  و  دوم  مقام  زعفران 
استراتژیک عناب نیز مقام اول را دارد که 
از این ظرفیت ها می توان برای توسعه بیشتر 
صادرات با کشورهای همسایه استفاده کرد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به 
کارخانه مهم  نیز  در حوزه صنعت  اینکه 
تولید کاشی،  و همچنین  تولید الستیک 
چینی بهداشتی و سیمان را داریم، گفت: 
خراسان جنوبی در حوزه تولید مرغ و تخم 
دارد  خوبی  بسیار  پتانسیل های  نیز  مرغ 
که از این جهت نیز می توان برای توسعه 
صادرات استفاده کرد.خامه زر اظهار کرد: 
در  تاکنون  خارجی  نمایشگاه  حوزه  در 
برای  و  نمایشگاه شرکت کردیم  دو سه 
خراسان جنوبی  کاالهای  معرفی  توسعه 
فعالیت های  نیز  بین المللی  عرصه  در 
انجام  گذشته  سال  چند  در  خوبی  بسیار 
داده است.وی با اشاره به اینکه پاکستان 
جمعیت  و  راحتر  دسترسی  واسطه  به 
برای  تجارت  برای  مناسبی   بازار  باال 
حجم  شد:  یادآور  است،  خراسان جنوبی 
تجارت ما با پاکستان در سال ۹۷ کمتر 
به  توجه  با  که  بود  دالر  میلیارد   1.5 از 

هدف گذاری ها باید بیش از این باشد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

شهـراممداحـی۰9۱۵۳6۳۳6۴7
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزاتبتنـیمهـدی
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،
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بررسیپرونده8زندانی
جرائممالیومهریه

پرونده ۸ زندانی جرائم مالی و مهریه خراسان 
ریال  میلیون   ۲5۰ و  میلیارد   ۴٦ که  جنوبی 
صدا  گزارش  به  شد.  بررسی  دارند  بدهی 
در   استان  دادگستری  کل  رئیس  وسیما، 
دیه   ستاد  امنای  هیئت  جلسه  دوازدهمین 
استان گفت: از این مبلغ 1٦ میلیارد و  ۸5۹ 

میلیون ریال را شاکیان گذشت کردند. حجت االسالم حمیدی افزود: همچنین  ۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون 
ریال از طریق تسهیالت بانکی و ٣ میلیارد و ٣٣۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه کشور در صورت موافقت 
 پرداخت خواهد شد.وی افزود:  آورده مدعیان هم  1۸ میلیارد و ۷۷5 میلیون ریال است.هم اکنون 1٣۴ زندانی 

غیر عمد جرائم مالی چشم انتظار کمک خیران هستند.
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امین جم - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در استان نهضت گلخانه ها را آغاز 
کرده ایم تا به سمت توسعه کشت های گلخانه ای برویم، گفت: در سال 
جاری میزان تعهد ما 60 هکتار توسعه کشت گلخانه ای است. قوسی با 
بیان اینکه در بخش کشاورزی 7 وظیفه به سازمان های جهاد کشاورزی 
برای توسعه فعالیت ها ابالغ شده است، افزود: سیاست گذاری و نظارت بر 
عملکرد و فعالیت ها و انجام کارهای پژوهشی و آموزش و ترویج امور از 
جمله این سیاست هاست. وی با اشاره به اینکه انجام امور فنی و زیربنایی 
و امور منابع طبیعی و آبخیزداری یکی دیگر از وظایف جهادکشاورزی 
برای  طبیعی  منابع  عرصه های  از  صیانت  و  حفظ  داد:  ادامه   است، 
بخش کشاورزی بسیار مهم است. وی اضافه کرد: امور حمایتی کشاورزان 
و امور بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی، حمایت از تولیدات انجام 
شده و صنایع بسته بندی از دیگر وظایف این سازمان است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف 
ما ارتقای سطح تولید محصوالت باغی و دامی است، خاطرنشان کرد: هدف 
ما در بخش کشاورزی بهره وری از عوامل تولید، تثبیت اشتغال، ایجاد امنیت 
شغلی و خوداتکایی در محصوالت کشاورزی است که موجب افزایش ضریب 
امنیت غذایی در مملکت می شود. وی با بیان اینکه در این راستا براي اولین 
بار در کشور سند سازگاری با کم آبی در خراسان جنوبی به صورت پایلوت 
تدوین گردیده است، افزود: در این سند برای ارتقای بهره وری از منابع آب، 
حفظ و استفاده بهینه از منابع موجود برنامه ریزي مناسبي انجام شده است.

تجهیز  8 هزار و 800 هکتار از اراضی استان به سیستم های نوین 
آبیاری تا پایان سال 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سند 
سازگاري با کم آبي دو نوع پروژه سازه ای و غیر سازه ای تعریف شده، اظهار 
کرد: یکي از طرح هاي سازه اي اجراي پروژه های آب و خاک و سیستم های 
نوین آبیاری مي باشد که متناسب با آب و خاک دو روش اجرایی قطره ای و 
کم فشار اجرا مي شود. قوسی با اشاره به اینکه امسال 8 هزار و 800 هکتار 

از اراضی استان باید به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شود، بیان کرد: 
تاکنون 2 هزار و 100 هکتار اجرایی شده است. وی با بیان اینکه امسال 
اعتبارات خوبی در راستای اجرایی شدن سند سازگاری با کم آبی اختصاص 
یافته است، افزود: تاکنون 72 میلیارد تومان برای اجرای سیستم های نوین 
آبیاری به استان ابالغ و قول افزایش اعتبار تا 120 میلیارد تومان نیز داده 
 شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد:

طبق  که  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  در  قنات  رشته  و 252  هزار   6 

هدف گذاری ها،  ساالنه مي بایست 30 درصد این قنوات را مرمت، بازسازی 
و حفاظت کنیم. قوسی افزود: در این راستا سال گذشته 8 میلیارد و 800 
میلیون تومان اعتبار ملی داشته ایم که این میزان در سال جاري به 14 و 
نیم میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه 105 میلیون 
مترمکعب میزان تقویت سفره های آب زیرزمینی از محل اجرای طرح های 
آبخیزداری تا افق 1400 است، خاطرنشان کرد: 85 میلیون مترمکعب 

میزان صرفه جویی نیز در مصرف آب تا سال 1400 است.

آغاز نهضت گلخانه ای در استان
را  استان  پروژه های سازه اي هدف گذاری شده در  از  وی یکی دیگر 
بحث کشت گلخانه ای عنوان کرد و گفت: در این راستا نهضت گلخانه ها 
را آغاز کرده ایم تا به سمت توسعه کشت های گلخانه ای برویم. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال جاری 
میزان تعهد ما 60 هکتار توسعه کشت گلخانه ای است، گفت: در این 
راستا خوشبختانه تاکنون برای 30 هکتار از اراضی طرح آماده شده و 

در 6 هکتار از اراضی کشت گلخانه ای انجام شده است. قوسی افزود: به 
همین منظور هفته گذشته بازدیدی از استان یزد داشتیم تا از نزدیك با 

دستاوردها و توانمندي هاي این استان آشنا شویم. 
وي گفت: استان یزد مشابه اقلیم خراسان جنوبی دارد و تاکنون یکهزار و 
700 هکتار گلخانه در یزد ایجاد شده که در صادرات محصوالت گلخانه ای 
نیز عملکرد موفقی داشته است. وی با اشاره به افزایش راندمان تولید در 
گلخانه ها اظهار کرد: با احداث گلخانه تا 500 تن تولید در واحد سطح 

می توان پیش بینی کرد که این افزایش تولید با کاهش مصرف آب در رونق 
کشاورزی بسیار اهمیت دارد. 

توزیع 300 هزار بچه ماهی به صورت رایگان در استان
قوسی یکی از پروژه های غیر سازه اي موثر و اشتغال زا در کنار فعالیت های 
بخش کشاورزی را پروژه پرورش ماهی دانست و اظهار کرد: تاکنون در 
زمینه پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی تعهد کرده ایم و 300 هزار بچه 

ماهی به صورت رایگان توزیع شده است. 
وی از در دست اقدام بودن تدوین سند توسعه آبزی پروری خبر داد و گفت: 
در قالب این سند ساالنه حدود یك میلیون بچه ماهی با نرخ دولتی از استان 
سیستان و بلوچستان وارد خراسان جنوبی می شود تا با استفاده از منابع 
آبی در اختیار بتوانیم این صنعت را رشد دهیم. وی تصریح کرد: پروژه های 
اصالح نژاد دام، تغذیه دام، ارتقای محصوالت زراعی از جمله پروژه هایی 

است که درطرح سازگاری با کم آبی طراحی و پیگیری می شود.

پیش بینی افزایش تولید 7 هزار تن شیر شتر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های 
 پیش رو در حوزه پرورش شتر، با بیان اینکه در خراسان جنوبی 30 هزار نفر 
شتر پرورش داده می شود و شهرستان های نهبندان، طبس و خوسف دارای 
بیشترین تعداد پرورش شتر است، ادامه داد: برای توسعه پرورش شتر در 
استان باید واردات انجام شود که با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( واردات شتر به استان از کشور افغانستان در حال انجام است و تاکنون 
 144 نفر شتر در این راستا وارد استان و بین متقاضیان توزیع شده است.

 قوسی با بیان اینکه پیش بینی می شود با واردات شتر به استان 7 هزار تن 
شیر به تولیدات استان افزوده شود، تصریح کرد: باید با ورود به فرآوری 
و تولید شیر خشك برای صادرات اقدام شود که در این راستان تفاهم و 
اقدامات مناسبي انجام گرفته است. وی با اشاره به تفاهم نامه  این سازمان 
با ستاد اجرایی فرمان امام )ره (، گفت: پیش بینی می شود کارخانه فرآوری 

شیر شتر کمتر از 2 سال دیگر در استان راه اندازی شود.

تالش جهادي براي اجراي نهضت گلخانه اي استان
عکس : عارفی نیا 

 دبستان دوکالسه میل گز نهبندان در تاریخ 1398/7/6 با حضور دهباشی ،
رئیس امور شعب بانك ملی خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن ادارات 
شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید. این مدرسه با هزینه ای بالغ بر 

1،240،000،000ریال و با مشارکت بانك ملی ایران ساخته شده است.
دهباشی این اقدام خداپسندانه را در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی 
بانك اعالم نمود و اظهار کرد: بانك ملی ایران در راستای توجه به مناطق 
کمتر توسعه یافته و به منظور کمك به ارتقای سطح رفاه اجتماعی هر 
ساله اقدام به ساخت مدارس در مناطق کمتر توسعه یافته،کمك به آزادی 
 زندانیان غیر عمد ، خرید آمبوالنس،ساخت مراکز بهداشتی و... می نماید.

تاریخ  بیرجند در  همچنین مدرسه شش کالسه استثنائی مهر شهر 
1398/7/8 با حضور دکتر قدمی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، خادمیان رئیس صندوق پس 
انداز ملی بانك ملی ایران، دهباشی رئیس اداره امور شعب بانك ملی 
استان، میرجعفریان معاون عمرانی استاندار و مدیران کل آموزش و پرورش 
و توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان جنوبی، فرزین رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان بیرحند،جمعی از 
مدیران آموزش و پرورش و روسای شعب بانك ملی در شهرستان بیرجند 

به بهره برداری رسید.
محمود خادمیان مدیر صندوق پس انداز ملی بانك ملی ایران در این مراسم 
اظهار کرد:یکی از اقدامات بانك ملی ایران در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی، احداث بناهای آموزشی است وتاکنون مشارکت در ساخت پنج 
باب مدرسه در خراسان جنوبی از جمله این اقدامات است.بانك ملی عالوه 
بر سرمایه گذاری در حوزه تعلیم وتربیت خدمات شایانی در بخش سالمت 
هم ارائه کرده است که می توان به اهدای چندین دستگاه آمبوالنس اشاره 

کرد. به گفته خادمیان بانك ملی همچنین با ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
در زمینه اشتغال زایی نیز گام های بلندی برداشته و در این زمینه بازوی 
توانمند دولت به شمار می رود. بانك ملی توانسته است در نقاط مختلف 
کشور قریب به 74 مدرسه احداث کند وکمك شایانی به مردم مناطق 

سیل زده کرده است.
بیکی مدیر کل توسعه،تجهیز و نوسازی استان نیز ضمن قدردانی از 
اقدامات بانك ملی خراسان جنوبی در انجام مشارکت های صورت گرفته 
در سالیان اخیر اعالم نمود: با بهره برداری از مدرسه دوکالسه روستای 
میل گز نهبندان با مشارکت بانك ملی ایران جشن آغاز حذف مدارس 

خشت وگلی در استان برگزار شد.
دهباشی رئیس اداره امورشعب بانك ملی خراسان جنوبی با بیان این که 
این بانك از همان ابتدای تاسیس مردم نهاد بوده و در بخش های مختلف 
پروژه های عام المنفعه از جمله در زمینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی 
و... اقدامات خاص و ویژه ای انجام داده است. وی افزود: سال گذشته دو 
دستگاه آمبوالنس به بخش بهداشت و درمان خراسان جنوبی اهدا کردیم 
و عملیات اجرایی ساخت دو مدرسه شش کالسه  در اسدیه و باغشهر 
اسالمیه را شروع نموده ایم. در سال های اخیر نیز در پی فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( وحمایت های مدیر عامل محترم بانك 
 ملی ایران جناب آقای حسین زاده شاهد افزایش چشمگیر کمك های 
عام المنفعه این بانك هستیم. وی در ادامه بیان نمود: نظر به اینکه 
تاریخ   انداز در  الحسنه پس  چهلمین قرعه کشی حساب های قرض 
1398/7/20 انجام خواهد پذیرفت و جوایز ارزنده ای به برندگان اهدا 
خواهد گردید، از کلیه آحاد مردم دعوت نمود با افتتاح حساب قرض 
الحسنه و یا تکمیل موجودی عالوه بر شرکت در چهل و یکمین مرحله 

الحسنه  قرعه کشی حساب های قرض 
پس انداز، خود در را انجام امور عام المنفعه 
ایران  ملی  بانك  یاور  و  کنند   شریك 
در انجام مسئولیت های اجتماعی باشند. 

عام  اقدامات  گزارش  ایشان  خاتمه  در 
المنفعه ای که سالیان اخیر در استان توسط بانك ملی ایران انجام پذیرفته 

را به شرح ذیل اعالم نمود:
- مشارکت در ساخت مرکز بهداشت 

- ساخت مدرسه شهدای بانك ملی در شهر بیرجند
- مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 

- مشارکت در ساخت مدرسه شش کالسه استثنائی مهرشهر بیرجند
- خرید دو دستگاه آمبوالنس و اهدا به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

- مشارکت در ساخت مدرسه شش کالسه در شهرک بهارستان باغشهر 
اسالمیه فردوس 

- مشارکت در ساخت مدرسه شش کالسه در اسدیه
در ادامه فرزین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی ضمن 
تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بانك ملی ایران در حوزه مدرسه 
سازی ، از پیگیری های مجدانه آقای دهباشی، رئیس اداره امور شعب 

خراسان جنوبی تقدیر وتشکر نمود.

دارندگان حساب های قرض الحسنه 
پس انداز، شرکای اصلی بانک ملی ایران 

در انجام امور عام المنفعه می باشند

بهره برداری از دو باب مدرسه در استان خراسان جنوبی با مشارکت بانک ملی ایران
 آغاز مهر با مهربانی بانک ملی


