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گوشت به حوالی
 سفره ها رسید

محمودآبادی- افزایش بیش از حد قیمت گوشت قرمز و البته بازار بی سر و 
سامان صادرات دام مولد و صد البته خشکسالی باعث شد مسئوالن اندکی 
آستین همت را باال بزنند و قیمت را تا 10 هزار تومان کاهش دهند. دیدیم که 

پیش از این واردات گوشت... مشروح در صفحه 3

باران، شاید  امروز
آبی  سال  از  روز  گذشت 28  با  محمودآبادی- 
یک  جنوبی  خراسان  استان  در  هنوز  جدید 
قطره باران نباریده است ...  مشروح در صفحه 3

بازآفرینی با ۱۰۰ میلیون تومان
بسیار  های  قوس  و  از کش  زاده- پس  رجب 
اجتماعی،  مسکن  طرح  نتیجه  بی  سرانجام  و 
دولت دوازدهم در آخرین ... مشروح در صفحه 3

هدیه هوشمند وزیربرای مدارس 
روستایی استان

استاندار از هوشمند سازی 100 مدرسه استان به 
ویژه در مناطق روستایی خبر ...  مشروح در صفحه 5

نقشه استاندار برای دالالن زرشک

* رجب زاده

دولت شیشه ای
 پشت دیوار

صداقت  و  عملکرد  در  شفافیت 
وظایف  عنوان  به  آنچه  بیان  در 
دولتمردان تعیین شده، گذشته از 
الزام اخالقی، مسیر حرکت شان 
را برخالف تصور برخی مدیران، 
علم  کند.  می  آسان  و  امن 
 مدیریت، مدیر در اتاق شیشه ای
شفافیت  ایجاد  به  ملزم  را 
سازمانی،  عدالت  سازمانی، 
استفاده  و  نوآور  رهبری  زمینه 
اصلی  کند.  می  انسانی  منابع  از 
با  مستقیم  طور  به  مردم   که  
نتایج آن سر ...ادامه در صفحه 2
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سالح کارآمد روحانی، 
دوقطبی سازی است

عزت ا... ضرغامی :

صفحه 2

نمی دانم کدام خدابیامرزی 
نظارت استصوابی را طرح کرد

هادی غفاری :

روحانی اگر می خواهد،رسما 
درخواست »رفراندوم« دهد

محمدعلی پورمختار :

کل نفس ذائقه الموت

جناب سرهنگ پاسدار برادر زهرایی
درگذشت همسر برادر بزرگوارتان موجب تاسف و تاثر گردید.
 از خداوند قادر متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی
 و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

همکاران شما در کنگره  ملی ۲۰۰۰ شهید استان خراسان جنوبی

بقا مختص ذات اوست

سرکار خانم طاهره وداد
ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را در اربعین سید و ساالر شهیدان تسلیت عرض می نماییم 

برای شما و خانواده محترم صبری جزیل و برای آن مرحوم غفران الهی را خواستاریم.

مدیران، مربیان، پرسنل و نماینده مکتب القرآن در خراسان جنوبی

جنـاب آقـای یـزدانی
مدیریت محترم شعب بانک ایران زمین خراسان جنوبی

بر خود الزم می دانیم به مصداق حدیث شریف»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« از 
مساعدت های مالی و حمایت های بی شائبه جناب عالی و مجموعه بانک ایران زمین در 
برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی که در بیرجند برگزار گردید تشکر و قدردانی نماییم 

توفیقات روزافزون تان را از درگاه احدیت خواهانیم.
هیئت کشتی استان خراسان جنوبی

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت غم و اندوه درگذشت مرحومه مغفوره

 طاهره کاروان مقدم )معلم آموزش و پرورش( 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز دوشنبه 

۱۳98/۰۷/29 ساعت ۱۳ الی ۱۴ از محل غسالخانه برگزار می گردد.   
   خانواده های:  زهرایی- کاروان مقدم

خانـواده محتـرم چـاجی
خبر درگذشت دوست عزیزمان   مرحومـه فهیمـه چـاجی

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست . این مصیبت را  خدمت  شما عزیزان تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز 
 سفر کرده طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.

دادرس مقدم، غالمی،حمیدی، خودکار،خیرآبادی،یعقوبی،محمدی، کاری

اجرای نمای آلومینیوم  فـروش ورق   09151۶55537 - بلوچی

آگهـی مزایـده
شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه در نظر دارد: اقالم مازاد بر نیاز خود را 

به شرح ذیل به فروش رساند. 
لذا از متقاضیان خواهشمند است از تاریخ ۹۸/۷/2۹ لغایت۹۸/۸/۱ به دفتر شرکت واقع در 
کیلومتر۳۰ جاده زاهدان - سه راه روستای دستجرد - شرکت مرغداران وحدت سربیشه 

مراجعه نمایند. یک تانکر شش هزاری حمل سوخت - اتاق چوب فلز ایسوزو ۸ تن
تلفن تماس: ۰9۱۵۳۶۱۱۷۴9 - ۰9۱۵۳۶۱۱۷۴8

آگهـی دعـوت بـه همکـاری
به یک راننده گریدر )ویژه گریدر( نیازمندیم 

متقاضیان می توانند در صورت داشتن شرایط )حداکثر سن ۳۰ سال، دارا بودن سالمت جسمی 
و روانی( یک قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی ویژه گریدر به همراه 
درخواست کتبی و رزومه کاری )با ذکر شماره تماس و آدرس محل سکونت( خود را به کدپستی 
۹۷۱۹۸۷۳۳۵۱ ارسال نمایند. از داوطلبان واجد شرایط پس از مصاحبه و تایید صالحیت،  آزمون 

مهارت رانندگی با دستگاه گریدر به عمل خواهد آمد.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

حاج ابراهیم وداد
 را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع  و تدفین آن عزیز از دست رفته 
امروز دوشنبه 98/۷/29 ساعت ۳ الی ۴

 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد، 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های وداد

در
ششمین
سالگرد 
درگذشت 

مادر عزیزمان 

حاجیه سلطنت بُرجی
 به یاد تمام خاطره های زیبایش

 روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد
خانواده مهربـان

جمع آوری کمک برای ساخت فاطمیه روستای زردان )zordan( بخش زهان 
شهرستان زیرکوه 

شماره حساب 34031245709101 ) به نام مسجد و فاطمیه روستای زردان( 
برای مشارکت در این امر خیر می باشد.

اصالحیـه
پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 
تحقیق و بازسازی مجتمع شبانه روزی درح 
سربیشه )فاز یک( در تاریخ ۹۸/۷/2۸ بدینوسیله 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
گردد می  اصالح   ۹۸/۸/۱ اداری  وقت   پایان 
ضمنا سایر مفاد آگهی به قوت خود باقیست.

روابط عمومی اداره کل نوسازی،  توسعه 
و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

اطالعیــه
شرکت ناوگان ریل الوند نیرو در نظر دارد: تعدادی کارورز لکوموتیوران را از طریق 
برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و انجام معاینات پزشکی  و گذراندن موفقیت آمیز 
دوره های تئوری و عملی استخدام نماید. در گام اول اولویت جذب با افراد جوانی 
است که دوره تئوری لکوموتیورانی را با اخذ گواهینامه مربوطه از مرکز آموزش 
راه آهن ج.ا.ا و یا مراکز فنی و حرفه ای استان ها گذرانده باشند. لذا متقاضیان 
واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۸/۱۵ نسبت به ارسال مدارک ذیل 

به آدرس ایمیل Afzalinia@alvandNiroo.ir اقدام فرمایند:
۱- تصویر گواهینامه پایان دوره تئوری لکوموتیورانی 2- تصویر صفحات اول 
و دوم شناسنامه ۳- تصویر پشت و روی کارت ملی ۴- تصویر آخرین مدرک 
تحصیلی ۵- آدرس محل سکونت و شماره تماس ۶- تصویر پشت و روی کارت 

پایان خدمت.

صفحه 5
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شرایط فروش اقساطی ۳ محصول شرکت سایپا آغاز شد

  شرایط فروش اقساطی محصوالت شرکت سایپا از یکشنبه مورخ 28 مهرماه به صورت روزانه و صرفا به صورت اینترنتی آغاز شد.
در این طرح محدودیت کد ملی برای ثبت نام وجود دارد )هر کد ملی یک دستگاه(. عالوه بر این متقاضیان خرید خودرو که از ابتدای 

سال 97 نسبت به ثبت نام یک دستگاه خودرو از محصوالت گروه سایپا اقدام نموده اند، امکان ثبت نام در این شرایط را ندارند.

دولت شیشه ای
 پشت دیوار
*رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اصلی که  مردم به طور مستقیم 

با نتایج آن سر و کار دارند، ایجاد شفافیت سازمانی 
است. الزامی که در سال های اخیر توجه زیادی به 
آن شده و البته در بسیاری سازمان ها و در قاموس 
بسیاری از مدیران تنها به دایره کلمات آمده تا میدان 
عمل. شفافیت، یکی از مصالح ساخت اتاق شیشه 
ای برای یک مدیر است و شفافیت را نحوه بیان و 
ارائه اطالعات می سازد. در واقع سازمان ها سعی 
می کنند اقدامات و تصمیم های خود را برای افراد 
یا گروه های عالقه مند به اعمال یا تصمیم های 
سازمان، اثبات پذیر و قابل فهم کنند؛ این تعریفی 
است که علم مدیریت از شفافیت ارائه داده است. 
برای شفافیت ادامه بحث، الزم بود این تعریف 
علمی از شفافیت در عملکرد را بدانیم. پس به 
هر چه می شنویم یا به ما اطالع رسانی می شود 
نمی توانیم شفافیت بگوییم . اما چرا ارائه اطالعات 
صحیح و کافی به مردم؛ همان شفافیت کار مدیران 
را آسان می کند؟ شاید عنوان کردن یک دلیل بقیه 
دالیل را پوشش دهد.یکی از مهمترین نتایج شیشه 
ای بودن این است چون همه چیز واضح و مبرهن 
است انتظاری فراتر از داشته ها و بایدها ایجاد نمی 
شود. چون شیشه ای بوده اید مردم واقعیت را 
پذیرفته اند و می دانند مطالبات شان کی و چگونه 
محقق می شود و یا چرا نشدنی است. طبیعی است 
که مسیر حرکت مدیر این گونه امن می شود. عامل 
دیگر باعث آرام شدن مسیر حرکت مدیر خواهد 
شد. او در اتاق شیشه ای است، همه نظاره گر 
او هستند. اتاق شیشه ای این گونه است دیگر ، 
پس دستش به خطا نمی رود بنابراین در آرامش 
کار خواهد کرد. با این حساب چرا برخی مدیران 
از شیشه ای شدن می ترسند؟ این سوال پاسخ 
سختی ندارد  اما خیلی سخیف است.اصطالح دولت 
شیشه ای این روزها در استان ما هم شنیده می 
شود. از نظر برخی ادای کالمش هم جسارت می 
خواهد چون تعهد ایجاد می کند و مثل خیلی وعده 
های دیگر آن قدر کلی و تکراری نیست که مطالبه 
جدی ایجاد نکند. استاندار در صدد شیشه ای کردن 
مدیران و مدیریتش در استان است. او به قطع از 
زیر ساخت های ایجاد دولت شیشه ای باخبر است. 
خراسان جنوبی در برخورداری از این زیر ساخت هم 
ضعف دارد.بسیاری ازمدیران استان از پاسخ دادن 
طفره می روند و حتی گاهی با کمال راحتی بدون 
آنکه به وظایف خود در پاسخگویی اشراف داشته 
باشند، پاسخ نمی دهند. بسیاری از آن ها دروغ می 
گویند و گفته هایشان به وعده های تکراری تبدیل 
شده و برخی هم که میل به پاسخگویی دارند به 
حافظه تاریخی شان مراجعه می کنند و چون چوب 
شفافیت را در دوره های مدیریتی قبل خورده اند، 
حاال محافظه کار شده اند. خالصه آشفته بازاری 
است که نیاز به ساماندهی و سازماندهی دوباره دارد. 
حتی بهتر است بگویم دیواری است که باید او فرو 
ریزد و دوباره بسازد تا اتاق شیشه ای اش از پشت 

آن نمایان شود.

نماینده دوم و یک حیف
فاطمه رجب زاده - به خاطر می آورد که 
انتخابات مجلس حتی  برای کاندیداتوری 
ساله   ۱2 دوران  از  پس  بود.  نکرده  فکر 
نمایندگی  کسوت  در  زاده  حائری  مرحوم 
مجلس  انتخابات  برای  فضا  مجلس، 
چهارم کشش متفاوتی نسبت به قبل پیدا 
کرده بود، بیرجند آن سال ها را دیگر فقط 
فریاد مطالبات راضی نمی کرد. عده ای از 
اطرافیانش در فرصت کوتاه باقی مانده تا 
پایان مهلت ثبت نام، آقای فرماندار را مجاب 
کردند برای کاندیداتوری چهارمین مجلس 
بیرجند  انتخابیه  حوزه  از  اسالمی  شورای 
ثبت نام کند. جمله ای که تکرار می کردند 
نام  ثبت  دارد.»حیفه شما  یاد  یه  را خوب 
نکنید.« با لحنی نزدیک به مزاح می گوید: 
این کلمه »حیفه« بعد از آن برای ما به یک 
عدد تبدیل شده بود این گونه بود که حسین 
زینلی فرماندار بیرجند قدیم؛ شهرستانی که 
در وسعتش نهبندان و خوسف امروز را هم 
داشت پا به عرصه نمایندگی مجلس گذاشت 
و حتی می شود گفت که مسیر زندگی اش 

به سمت دیگری هدایت شد.

بایدها و یک اما 
باید از دیگران پرسید اما گاهی ارائه فرد از 
توانمندی ها، اقدامات و مشکالتی که بر 
روشنی  فضای  تواند  می  بوده  راهش  سر 
برای تصمیم گیری و در این مورد، انتخاب 
بهتر برای نمایندگی مجلس فراهم کند. از 
خودش می پرسم چه جور نماینده ای بودید؟ 
جواب می دهد:  قبل از ورود به پاسخ این 
سوال باید در نظر بگیریم که یک نماینده 
در فضایی است که نمی تواند تصمیم گیرنده 
نماینده یک  باشد.  امور  برای همه  نهایی 
از  بعضی  متاسفانه  طرفی  از  است.  مقنن 
دولت ها توانایی الزم را ندارند در این شرایط 
نماینده هم باید مقنن باشد و هم کاری را 
که آنها نمی تواند انجام دهد. البته با اینکه 
می گویم مردم نباید از نماینده تقاضای کار 
اجرایی داشته باشند اما خودم هم به کسی 
رای می دهم که توان، ظرفیت و جسارت 
کار اجرایی را داشته باشد. او می خواهد به 
شرایط توجه کنیم، این که در هر زمان نیاز 
ها چه بوده و مطالبات از نماینده مجلس بر 

چه مواردی متمرکز.  
و اما آنچه قبول این مسئولیت را برای او 
آسان تر می کرد، سابقه کار اجرایی اش به 

عنوان فرماندار بوده، می گوید: از مشکالت 
مطلع بودم و تقریباً برایم مشخص بود 

که باید چه کنم. به نظرم کارهای 
انجام شد، هر  دوره  آن  در  خوبی 
چند شایستگی های مردم ما بسیار 
بیشتر از آنچه انجام داده ام، است.

زینلی و آنچه انجام داد
بر  فعالیتش  دهد،  می  توضیح  که  آنطور 
جذب اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های 
آموزشی و اجرای پروژه های زیرساختی 
تقویت  که  می زند  مثال  بوده،  متمرکز 
نور،  پیام  دانشگاه  تجهیزات  و   سرمایه 
گرفتن زمین این دانشگاه، افزایش سهمیه 
دانشجو و ارتباط و تفکیک دانشگاه علوم 
با کمک دکتر  از مشهد  بیرجند  پزشکی 
فروزانفر به پشتوانه رتبه برتر دانشجویان 
از  انترنی  پره  امتحانات  در  پزشکی 
مهم ترین کارهایی بود که آن دوره انجام 
شد طوری که این دو دانشگاه در مسیر 

توسعه قرار گرفت. او در بخش بهداشت 
اشاره می کند، دیگری  اقدام  به  درمان   و 
استقالل  و  تجهیز  توسعه،  از  بعد   «
دانشگاه علوم پزشکی، احداث بیمارستان 
رحیمی  شهید  )بیمارستان  کلینیک  دی 
در خیابان پاسداران( که مربوط به تامین 
اجتماعی است پیگیری و محقق شد. آن 
زمان منابع تامین اجتماعی از بیرجند می 
رفت و متاسفانه در شهرهای دیگر هزینه 

می شد که با این اقدام شرایط تغییر کرد. 
اعتبارات خوبی هم که برای توسعه و فعال 
کردن فرودگاه بیرجند در آن سال ها جذب 
کرده بود به خاطر داشت. تجهیز و ارتقای 
ایستگاه تقی قنبر به عنوان یک ایستگاه 

ملی و بین المللی از دیگر اقداماتی است که 
مثال می زند. زینلی فعالیت هایش در کسوت 
یک نماینده در حوزه کشاورزی، آبخیزداری 
و تسهیل روند جذب اعتبار احداث سدهایی 
جریان  با  همسو  را  رزه  مهم  سد  چون 
سازندگی در آن دوره می داند که همپای 
رفسنجانی  دولت هاشمی  فعالیت های 
به خوبی پیش رفته است. به عالوه 
می گوید: آن زمان سازمانی با عنوان 
سازمان عمران سیستان تازه تاسیس 
شده بود و اعتبارات خوبی برای توسعه  
با  که  می شد  تامین  استان  این 
کمک استاندار وقت توانستیم 
نهبندان را در پوشش این 

سازمان قرار دهیم و اعتبارات خوبی برای 
این منطقه رسید.

ماجرای یک تاوان
سابقه پیگیری ها برای تقسیم استان ما به 
دهه های قبل از ۶۰ هم برمی گردد، مطالبه 
نمایندگی  دوران  در  آن  پیگیری  که  ای 
 زینلی به نقطه تعیین کننده ای می رسد.
» آخر مجلس چهارم بود که دولت را موظف 
کردیم در برنامه پنج ساله بعدی الیحه جامع 
بیاورد.«  تقسیمات کشوری را به مجلس 
آن  در  که  معضلی  بزرگ ترین  می گوید: 
 زمان وجود داشت و مانع  توسعه منطقه 

می شد، پهن پیکر بودن خراسان آن روز بود؛ 
منطقه ای که از نهبندان تا انتهای خراسان 
شمالی را در بر می گرفت، اگر اعتبار هم 
می آمد متناسب با این بزرگی و محرومیت 
نبود، ما حس می کردیم هرچه می آید در 
مشهد و مرکز استان هزینه می شود و اگر 
از  می دهند.  ما  شهرهای  به  بماند  اضافه 
طرفی خیلی ها با تفکیک استان مخالف 
بودند، این معضل بزرگی بود. خیلی سعی 
می کردم استوار و شجاعانه موضوع را دنبال 
کنم. یک مقدار هم تاوانش را  دادم. حجت 
االسالم و المسلمین واعظ طبسی، تولیت 
وقت آستان قدس با تقسیم استان موافق 
رژیم  علیه  مبارزات  در  انقالب  قبل  نبود. 
شاه از مریدان او بودم  اما با همه ارادتی که 
داشتم با جدیت در مقابل وی درباره تقسیم 
استان و ضرورت های آن صحبت می کردم. 
بعد از آن طوری شد که ۶ ماه به من وقت 

مالقات  نداد.

شوک سیاسی نمی خواهم 
 می گوید:»برای همیشه منتفی شده است« 
دوباره  است  ممکن  می پرسم،  او  از  وقتی 

برای انتخابات مجلس کاندیدا شود؟
 برخی می گویند: زینلی به دلیل مطابقت 
احراز  شرایط  با  تحصیلی  مدارک  نداشتن 
اسالمی  شورای  مجلس  کاندیداتوری 
نمی تواند وارد این عرصه شود اما جواب خود 
او به گفته ها و شنیده ها این است که »اگر  
می خواستم می توانستم مدرکم را ارتقا دهم 
از طرفی این یک دوره نمایندگی به عنوان 
یک مقطع تحصیلی محسوب می شود و 
در این زمینه مشکل ندارم اما واقعیت این 
است که از نظر من فضای انتخاباتی سالمی 
این  وارد  فردی  اینکه  محض  به  نداریم. 
عرصه ها می شود به جای توجه به برنامه ها 
از  ابتدا ترور شخصیت  از همان  توانش  و 
سوی جناح های مخالف یا رقبا آغاز می 
شود. تحمل این رفتار های ناپسند سیاسی 
کمی سخت است، هر چند مردم همواره به 
من لطف داشته اند. از طرفی االن تمام هم 
و غم من اجرای طرح توسعه کویرتایر است 
و به همه مسئوالن مربوط از وزیر گرفته تا 
استاندار گفته ام اگر این طرح اجرا نشود این 
کارخانه با مشکل جدی مواجه خواهد شد. 
در چنین شرایطی باید متمرکز باشم و نمی 
خواهم کویر تایر را دچار شوک سیاسی کنم.

تولیت وقت آستان قدس با تقسیم استان موافق نبود، با همه ارادتی که داشتم با جدیت در مقابل وی درباره 
تقسیم استان و ضرورت های آن صحبت می کردم  بعد از آن طوری شد که ۶ ماه به من وقت مالقات  نداد

سالح کارآمد روحانی در رقابت های 
سیاسی، دوقطبی سازی است

در  روحانی  کارآمد  سالح  گفت:  ضرغامی  ا...  عزت 
رقابت های سیاسی، دوقطبی سازی است، هر چند این 

سیاست نخ نما در انتهای دوره تماشاگر زیادی ندارد.

بعید است اصولگرایان تا انتخابات 
مجلس به وحدت برسند

ناصر ایمانی گفت:  بعید است تا قبل از انتخابات مجلس 
98، شورای وحدت اصولگرایان بتواند با جریان پایداری و 

جریان آقای الریجانی به وحدت نظر برسد.

احزاب اتوبوسی نمی تواند
 دردی از جامعه دوا کند

رسول منتجب نیا گفت: ما در کشور حزب به معنای 
واقعی کلمه اگر هم داشته باشیم، بسیار اندک است، 
حزب پروانه ای، حزب فولکس واگنی و حزب اتوبوسی 

نمی تواند دردی از جامعه دوا کند.

روحانی اگر می خواهد، با نامه ای به 
مجلس درخواست »رفراندوم« دهد

محمدعلی پورمختار با بیان اینکه صحبت های رئیس 
جمهور درباره رفراندوم تاکنون در حد طرح مساله بوده 
است ، گفت: اگر رئیس جمهور واقعا نظرش این است که 
ما نیاز به رفراندوم داریم با نوشتن نامه و رعایت تشریفات 

می تواند درخواست آن را به مجلس بدهد.

نمی دانم کدام خدابیامرزی این 
نظارت استصوابی را مطرح کرد

من  گفت :  اصالح طلب  سیاسی  فعال  غفاری  هادی 
واقعاً نمی دانم کدام خدابیامرزی این نظارت استصوابی را 
مطرح کرد. اصاًل مردم شاید دل شان می خواهد به شمر و 
خولی رأی بدهند. مگر امام رحمت ا... علیه در بهشت زهرا 
نفرمودند که گیرم شاه فردی عادل، دلسوز، مهربان و 
اندیشمند است. وقتی مردم نمی خواهند، باید برود. از 

آقایان باید پرسید این حرف امام است یا نه؟

واکنش آشنا به اظهارات
 کریمی قدوسی درباره آمدنیوز

کریمی قدوس در توئیتی نوشت: نقش حسام الدین 
ماجرای  در  دولت  روانی  عملیات  اتاق  مسئول  آشنا، 
آمدنیوز باید مورد توجه قرار گیرد. آشنا نیز در حساب 
اظهارات جواد  به  واکنش  در  توئیتر  در  کاربری خود 
کریمی قدوسی، نوشت:» چه بسا یکی هم بگوید؛ نقش 
اتاق عملیات روانی ضد  جواد کریمی قدوسی مأمور 

دولت در ماجرای  آمد نیوز باید مورد توجه واقع شود.«

افزایش دستمزد کارکنان دولت 
در سال آینده مشخص شد

دنیای اقتصاد - براساس بخشنامه بودجه ، میزان افزایش 
حقوق در سال ۱۳99 به میزان ۱۵ درصد است و این رقم 
برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش بینی شده که 

البته باید به تایید هیئت وزیران برسد.

همتی: من چرا باید تاوان 
خودروسازان فشل را بدهم

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زیاده خواهی و عدم 
مدیریت مالی خودروسازان گفت: سوال اصلی این است که 
این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ 
خودروسازان ۴۰ سال است به ما می گویند در شرایط 
حساسی هستند ولی این شرایط چه زمانی قرار است 

اصالح شود؟

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره یک 
شهرداری خوسف در نظر دارد: امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با  
)setadiran.ir( جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و با شماره مزایده 2098005819000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 98/۷/۳0 - مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 98/8/12 ساعت12  

تاریخ بازدید: از 98/۷/۳0 تا 98/8/11 - مهلت ارسال پیشنهاد: تا 98/8/12 ساعت 1۴  
تاریخ بازگشایی: 98/8/1۳ تاریخ اعالم به برنده: 98/8/1۴ موضوع مزایده:  شهرداری خوسف 
در نظر دارد با توجه به مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش ۷ قطعه زمین 
 مسکونی واقع در خوسف بلوار امام خمینی )ره( پشت سالن شهید نجفی به مشخصات ذیل اقدام نماید.

قیمت پایه )ریال(مساحت )متر مربع(نوع کاربریپالک ثبتیشماره قطعه

۲۵۲/۵۰۲۵۲/۵۰۰/۰۰۰مسکونی۱۶۵۶

۱۶۰/۴۰۱۴۴/3۶۰/۰۰۰مسکونی3۶۵3

۱۹۰۱۷۱/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۴۶۵۷

۲۲۵/۲۰۲۰۲/۶۸۰/۰۰۰مسکونی۵۶۵۵

۲۴۴/3۰۲۱۹/۸۷۰/۰۰۰مسکونی۶۶۵۹

۲۷۷/۵۰۲۴۹/۷۵۰/۰۰۰مسکونی۷۶۶۰

۱۵۰۱۴۲/۵۰۰/۰۰۰مسکونی۱۰۶۵۸
رعایت موارد ذیل الزامی است: 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 
پرنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 2- کلیه اطالعات امالک و 
 مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،
بررسی و انتخاب می باشد ۳. عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 
 www.setadiran.ir ۴19۳۴-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه 

شهرداری خوسفبخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی دعوت جلسه انتخاب نمایندگان برای مجامع عمومی شرکت تعاونی بازرگانی 
مرزنشینان زیرکوه قاینات )مرحله اول(    تاریخ انتشار: 98/7/29

 بدینوسیله از اعضای محترم شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه به تفکیک حوزه های تعیین شده به 
شرح جدول ذیل دعوت به عمل می آید در جلسه انتخاب نمایندگان )مرحله اول( حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان پذیر نباشد، می تواند به همراه وکیل خود حداکثر ظرف 
 مدت ۴8 ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور به دفتر شرکت واقع در حاجی آباد، خیابان امام رضا )ع(

پالک 211 مراجعه و ضمن تنظیم وکالت نامه به وکیل خود برگه ورود به جلسه دریافت نمایند. در این 
صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود، ۳ رای با وکالت و غیر عضو یک رای با وکالت داشته باشد. 
الزم به ذکر است داوطلبان نمایندگی لزوما از اعضای تعاونی و مربوط به همان حوزه می باشند و باید 
تا پنج روز قبل از رای گیری با مراجعه به دفتر شرکت و یا في المجلس با حضور در محل هایی که با 
توجه به حوزه های انتخاب نمایندگان به شرح ذیل می باشد برای حوزه مربوطه ثبت نام و اعالم آمادگی 

نمایند. شایان ذکر است، اعضای یک حوزه صرفا در همان حوزه حق رای خواهند داشت.

تاریخ نام حوزه هاردیف
برگزاری

ساعت 
برگزاری

تعداد مکان برگزاری
اعضای 
حوزه ها

تعداد 
نمایندگان

حاجی آباد- نوده- ۱
چناران- بمرود

۷ صبح ۹۸/۸/۲۰
الی ۱۰

حاجی آباد- 
حسینیه حاجی 
آباد- نبش بلوار 

پیروزی

3۸۹۱۰

بارنجگان - مسجد ۱۷ الی ۹۸/۸/۲۱۲۰بارنجگان۲
روستا

۲۰۰۵

دوست آباد- حسین آباد 3
موهبتی - مهرک - کالته 

نو- بشیران - سیج

۷ صبح ۹۸/۸/۲۲
الی ۱۰

دوست آباد - مسجد 
روستا

۵۹۱

۱۷۹۴استند-   مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۸/۲3۲۰استند - کریزان - نیار۴

فندخت- بهمن آباد - ۵
بیدخت

۱۷ صبح ۹۸/۸/۲۴
الی ۱۰

فندخت - مسجد 
روستا

۱۹۰۵

میرآباد - مسجد ۱۷ الی ۹۸/۸/۲۵۱۹میرآباد۶
روستا

۵۲۱

۷ صبح ۹۸/۸/۲۶آبیز۷
الی ۱۰

آبیز - مسجد 
روستا

۱۰۲3

اسفاد- مسجد ۱۷ الی ۹۸/۸/۲۷۱۹اسفاد- چاه پایاب۸
روستا

۵3۱

فخر آباد- پیشبر- ۹
بقال- علی آباد 

پیشبر- پیچکان - 
کازگان - برسنان

۷ صبح ۹۸/۸/۲۸
الی ۱۰

پیشبر- مسجد 
روستا

۹۷۲

 دزگ - معین آباد - ۱۰
شوشک - گمنج-

نزومند - سورند

دزگ - مسجد ۱۷ الی ۹۸/۸/۲۹۲۰
روستا

۷۱۲

۷ صبح ۹۸/۸/3۰اردکول - حسن آباد۱۱
الی ۱۰

اردکول - مسجد 
روستا

۸3۲

حسین آباد خانم - ۱۲
محمد آباد

حسین آباد خانم - ۱۷ الی ۹۸/۸/3۰۱۹
مسجد  روستا

۸3۲

بقرائی - تاجکوه - ۱3
حسین آباد تاجکوه

۷ صبح ۹۸/۹/۱
الی ۱۰

بقرائی - مسجد 
روستا

۸۱۲

دارج علیا- کرت آباد- ۱۴
دارج سفلی

دارج علیا - مسجد ۱۷ الی ۹۸/۹/۱۱۹
روستا

۷۱۲

۷ صبح ۹۸/۹/۲چاه عمیق۱۵
الی ۹

چاه عمیق - 
مسجد روستا

۶۴۲

همت آباد- چشمه ۱۶
 بید- چاه اله داد-
ملکی - تجنود- 

گزخت-  مهمانشهر

همت آباد- مسجد ۱۶ الی ۹۸/۹/3۲۰
روستا

 3۱۲۸

۷ صبح ۹۸/۹/۴شاهرخت ۱۷
الی ۱۰

شاهرخت - مسجد 
روستا

۷۷۲

چاه زرد - معصوم ۱۸
آباد

چاه زرد - مسجد ۱۷ الی ۹۸/۹/۴۱۹
روستا

۱۴۱۴

شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات



3
دوشنبه *29 مهر1398*شماره 4475

پرونده ریزش معدن طبس در مرحله تحقیقات مقدماتی 

ایرنا-دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان جنوبی گفت: پرونده ریزش معدن سامان کاوش طبس و فوت ۲ کارگر این معدن در حال تکمیل تحقیقات 
مقدماتی است و با فوریت دنبال می شود.حسین مقدسی افزود: گزارش اولیه بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داللت بر رعایت نکات 
ایمنی در محل ریزش معدن دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده این معدن را دادسرای عمومی و انقالب شهرستان طبس مورد بررسی قرار داده است .

دستگیری آقای زم مدیر کانال آمد نیوز 
واقعا کار بزرگی بود تا پوزه دستگاه ها 
کشورهای  امنیتی  های  سرویس  و 
استکباری به زمین بخورد و بار دیگر 
هوشمندانه  نقش  با  مردم  ملی  غرور 
سپاه  اطالعات  در  زمان  امام  سربازان 
انقالب اسالمی به نمایش گذاشته شود 
اما ما با اینهمه قدرت چرا همیشه در 
درون خودمان مشکل داریم چرا بهترین 
ثبت  به  ما  مخترعین  را  ها   فناوری 
می رسانند اما در توسعه ملی خود عقبیم 
چرا بهترین طراحان صنعت خودروی 
تولید  برای  هنوز  اما  اند  ایرانی  جهان 
یا عدم تولید پراید با خودمان درگیریم 
چرا فضا پیما با موجود زنده می فرستیم 
اما هنوز نتوانسته ایم در تولید هواپیمای 
مان  داخلی  نقل  و  حمل  نیاز  مورد 
خودکفا شویم و اصال چرا هیچ وقت 
نمی توانیم استعدادها و توانمندی های 
خودمان را در مسیر رفاه ملت خودمان 
به کار ببریم کاش آوا در سطح استانی 
این  در  نشست  چند  حداقل  خودمان 
زمینه برگزار می کرد به عنوان مثال 
فرآوری  زنیم  می  داد  همه  سالهاست 
استراتژیک  و  کشاورزی  محصوالت 
استان مشکل دارد انسان های خوش 
داریم  عالی  های  آپ  استارت  و  فکر 
بخش  توسعه  اینها  خروجی  چرا  ولی 
فرآوری  در  هنوز  و  نبوده  کشاورزی 
قبل  های  سال  های  گالیه  همان 
تکرار می شود؟مسئوالن بیایند و این 
موضوعات را آسیب شناسی کنند که 
چرا با اینهمه توانمندی همچنان درجا 

می زنیم و مسیر را درست کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

... ادامه خبر ویژه از ستون مقابل
با نرخ ۱۸ درصد  است که در دیگر شهرها 
این تسهیالت ۴۰ و ۱۰ میلیون تومان 
است. این رقم ها به گفته وی در مراکز 
استان ها قابل افزایش است چنانچه ملک 
مورد نظر به دست انبوه ساز یا سازنده 
حرفه ای سپرده شود عالوه بر ۴۰ میلیون 
تومان  میلیون   ۴۰ درصدی،   ۹ تومان 
 تسهیالت با نرخ ۱۸ درصد هم پرداخت 
می شود و اگر فرد احداث مسکن در این 
محالت را  مطابق تکنولوژی نوین انجام 
دهد مثاًل سبک سازی یا عایق بندی 
حرارتی و ... را رعایت کند عالوه بر ۴۰ 
میلیون تومان مبلغ اولیه، تسهیالت ۱۸ 
افزایش  درصدی به ۶۰ میلیون تومان 
میان  بو،  پی  خیرآباد  محالت  می یابد. 
ده، چهار درخت، هفده شهریور، کارگران، 
محالت  جعفر)ع(،  بن  موسی  جوادیه، 
خیابان منتظری و... مشمول اجرای این 
طرح می شود. کل محالتی که در استان 
دارد،  قرار  بازآفرینی شهری  مناطق  در 
۱۰۰۷ هکتار است که این رقم در بیرجند  
ساکن  جمعیت  شود.  می  هکتار   ۶۵۴
این مناطق در مرکز استان ۷۴ هزار نفر 
است که  از لحاظ مساحت ۱۲ و از نظر  
جمعیت ۳۶ درصد مناطق شهری بیرجند 
را شامل  می شود. علیزاده در دفاع از طرح 
اقدام ملی زمین و مسکن می گوید: اگر 
مبلغ تسهیالت در این طرح با توجه به 
تورم موجود، آن طور که انتظار می رود 
باال نیست به این دلیل است که دولت 
نمی خواهد ماجرای مسکن مهر را تکرار 
کند، هرچند این طرح در ابتدا خوب بود اما 
بعد فشار مضاعفی در بخش های مختلف 
به مردم تحمیل شد. از این رو مردم باید 
برای  شرکت در طرح اقدام ملی زمین و 

مسکن باید خود، آورده ای داشته باشند.

فرصت سازی دولت 
برای خانه دار شدن

بازآفرینی با 
۱۰۰میلیون تومان

رجب زاده- پس از کش و قوس های 
بسیار و سرانجام بی نتیجه طرح مسکن 
آخرین  در  دوازدهم  دولت  اجتماعی، 
سال های باقی مانده از عمرش، طرح 
اقدام ملی زمین و مسکن را کلید زد؛ 
طرح تامین مسکن دولتی که مدیران 
عملی  بار  این  دهند  می   اطمینان 
می شود. خیلی از مدیران علت تأخیر 
دولت در ارائه یک طرح قابل قبول تأمین 
مسکن دولتی را  ناقص اجرا شدن طرح 
مسکن مهر و صرف انرژی دولت یازدهم 
دانند، برای تکمیل آن می   و دوازدهم 

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان 
کردن  تمام  گوید.  می  را  همین  هم 
مسکن مهر، هم و غم دولت بود. پروژه 
های نیمه تمام باید کامل می شد، جشن 
اختتامیه مسکن مهر که برگزار شد دولت 
طرح جدیدی برای مسکن ارائه داد، از 
ابتدای امسال منتظر جزئیات طرح اقدام 
ملی زمین و مسکن بودیم تا اینکه ۲۷ 
شهریور به امضای وزیر رسید و به همه 
استان ها اعالم شد. در این طرح یک 
سری تکالیف برای ادارات کل مشخص 
کردند و شهرهای استان استان مشمول 
بندهای مختلف آن شدند.  بیرجند جزء 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر قرار گرفت 
و مقرر شد از زمین های در مالکیت این 
اداره کل برای اجرای بخشی از این طرح  
استفاده شود و ظرفیت بنیاد مسکن، هم 
در اختیار متقاضیان در شهرهای زیر ۲۰ 
هزار نفر قرار گیرد. او ادامه می دهد: اجرای 
این طرح از طریق بنیاد مسکن در همه 
شهرهای استان آغاز شده اما در بیرجند 
باید منتظر اعالم سامانه باشیم البته این 
طرح شامل دو بخش است که عالوه بر 
ساخت مسکن با توجه به شرایط عنوان 
شده، طرح بازآفرینی و نوسازی ساختمان 
شامل  هم  را  قدیمی  محالت  در   ها 
به  دارد.  خوبی  تسهیالت  و  شود  می 
گفته علیزاده در استان هفت شهر داریم 
که محله مصوب برای بازآفرینی دارد و  
بیرجند، قاین، سرایان، بشرویه، نهبندان، 
خوسف و فردوس را شامل می شود. این 
بخش طرح در بیرجند هم آغاز شده است. 
می گوید: در طرح بازآفرینی تسهیالت 
اعالم شده برای شهرهای باالی باالی 
ها ۴۰  استان  مراکز  و  نفر  هزار   ۲۰۰
میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد به 
عالوه وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ 

درصد  است ... )ادامه در ستون مقابل(

 خبر ویژه

شهرداری بیرجند نسبت به اتصال میدان 
سفیر امید به خیابان اردیبهشت و باز 
نمودن راه ارتباطی برای ساکنان بیش 

از پانصد واحد مسکونی اقدام کند.
۹۱۵...۲۵۴

نفت  شرکت  عزیز  استاندار  آقای 
خاطر  به  من  مثل  که  روستانشینانی 
درس بچه هاشون ناچارند، از پاییز بیان 
اولین کاری که شرکت نفت  به شهر 
کرده،  باطل  رو  نفتشون  کرده،کوپن 
برای تأمین نفتمون در روستا ناچاریم  
فرم تأیید شورا بگیریم، بریم پست ثبت 
نام کنیم، بعد یک روز کامل بریم مرکز 
استان در صف شلوغ نوبت صدور حواله 
۲۰۰ لیتری و چند مرحله دیگر...! آخر 
این چه بساطیه؟یا بیاد دولت نفت رو به 
قیمت چتربازی به ما بده تا اینقدر اذیت 

نشیم یا این روند رو اصالح کنه.
۹۹۰...۳۵۳

آدم  شهری!  ترافیک  مسئوالن  ای 
بزرگسال هم حین عبور از خیابان غفاری 
و  ترافیک  با  جماران سر صبح  تقاطع 
سرعت باالی وسایل نقلیه دچار وحشت 
می شوند چه رسد به صدها دانش آموز 
دارند!  تردد  و سالی که قصد  کم سن 
خواهشا یکی از پل های عابر پیاده بدون 
استفاده سطح شهر را به اینجا منتقل کنید.
۹۱۵...۳۴۷

سالم با توجه به افزایش بی رویه  نرخ 
سکه از ابتدای سال ۱۳۹۶ آمار زندانیان 
و پرونده های مهریه رو به افزایش است. 
ای چاره  مربوطه  مسئوالن  و   قضات 

این  از  ها  خانم  از  بعضی  بیندیشند. 
موضوع سوء استفاده می کنند .

۹۱۵...۷۴۵
لطفا نظر ویژه ای در خصوص ساخت و 
تکمیل بارگاه مقدس امامزادگان باقریه)ع( 

شهرستان بیرجند نمایید. اجرکم عندا...
۹۱۵...۳۵۸ 

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

باران، شاید  امروز
سال  از  روز  گذشت ۲۸  با  محمودآبادی- 
آبی جدید هنوز در استان خراسان جنوبی 
تازه ترین  است.  نباریده  باران  قطره  یک 
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران نیز اوضاع آبی استان 
را نامطلوب و در کنار چند استان دیگر این 
طور نشان می دهد: هفت نقطه کشور شامل 
استان های اصفهان، ایالم، خراسان جنوبی 
و رضوی، خوزستان، سمنان و کرمانشاه با 
گذشت ۲۷ روز از سال آبی جدید تاکنون 
مهر ماه را بدون بارش سپری کرده اند. میزان 
بارش های استان های بدون بارش مانده در 
سال آبی جاری )ابتدای مهرماه ۹۸ تا آخر 
شهریور۹۹( در سال آبی پارسال به  ترتیب 
۲.۳، ۲.۹، ۰/۵۳، ۷، ۲، ۸.۸ و ۲.۵ میلی متر 
بوده است. رئیس گروه پیش بینی و صدور 
پیش آگاهی هواشناسی استان در این باره به 
خبرنگار آوا گفت: متاسفانه آمار بارندگی استان 

تاکنون صفر بوده است. 
در  امروز  است  امیدوار  نخعی  جواد  اما 
برخی شهرهای استان مانند قاین،سرایان، 
طبس، فردوس، بشرویه درمیان و خوسف 

آمار  به  توجه  با  وی  ببارد.  باران   اندکی 
بارندگی های سال آبی گذشته در مقایسه با 
امسال افزود: میانگین بارندگی های ۲۸ روز 

مهر ماه سال گذشته در استان ۰/۴ بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است هنوز مقایسه 
نداشته  امسال  بارندگی  کاهش  درباره  ای 
باشیم،کاهش بلند مدت در مقایسه با پارسال 
را ۱/۱ عنوان می کند.نخعی ادامه داد: سال 
گذشته آمار بارندگی در همین مدت کمی 

بهتر بود به نحوی که در بشرویه، خوسف، 
زیرکوه، سرایان ۰/۲ بارندگی داشتیم. رئیس 
گروه پیش بینی هواشناسی استان گفت: در 

همین مدت بیرجند نیز ۰/۸  بارندگی داشته 
است.وی درخصوص دیگر شهرستان های 
استان نیز اعالم کرد: در ۲۸ روز مهر ماه 
پارسال درمیان ۰/۷، سربیشه ۱/۵، طبس 
۰/۳، فردوس ۰/۱ ، قاین ۵ و نهبندان ۰/۳ 
میلیمتر بارندگی داشته است. وی با توجه به 

تغییر زمان و نوع بارندگی ها امیدوار است در 
روزهای آینده شرایط استان بهتر شود. وی 
ادامه داد: خراسان جنوبی چندین سال است 

که با شرایط بارندگی اش جزء استان های 
بحرانی مطرح شده است.

از  یکی  اقلیم  تغییر  کرد:  اضافه   نخعی 
مهم ترین چالش های بشر در سده جاری 
است.حوادث طبیعی ناشی از آن مانند خشک 
سالی ها، طوفان، سیل های شدید، گرما، 

سرماهای بی موقع، باال آمدن سطح آب دریاها، 
 شدت آفات و بیماری های گیاهی، نابودی 
جنگل ها، مراتع و... خسارات  جبران ناپذیری 
است.  شده  سبب  زمین  کره  سطح  در  را 
خشک سالی پدیده ای خزنده و پیچیده است 
که ناشی از کمبود بارش و افزایش درجه 
حرارت بوده و برخالف سایرحوادث، پیش 
بینی ابتدا، مدت و انتهای آن نیز دشوار است. 
به گفته ی وی استان خراسان جنوبی از سال 
۱۳۷۷ تاکنون باخشکسالی مواجه بوده است.

نخعی با اشاره به پژوهش  هواشناسی که بر 
اساس آمار دوره ی زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ 
انجام شده گفت: نتایج این پژوهش نشان 
می دهد که در طول این دوره شدیدترین 
 ۱۳۸۰- آبی  های  سال  در  خشکسالی 
سال  منطقه،  سال  ترین  مرطوب   ،۱۳۷۸
آبی ۱۳۷۰- ۱۳۶۹ و از سال ۱۳۷۷ تاکنون 
میزان بارندگی استان نزدیک به نرمال و یا 
خشکسال بوده و در بین شهرستان های 
استان، بیشترین میزان خشکسالی به ترتیب 
خوسف،  قائن،  های  ایستگاه  به  مربوط 

بشرویه، طبس و فردوس است.

صفر،سهم استان از باران مهرماه

نت
نتر

 : ای
س

عک

گوشت به حوالی سفره ها برگشت
محمودآبادی- افزایش بیش از حد قیمت 
گوشت قرمز و البته بازار بی سر و سامان 
البته خشکسالی  مولد و صد  دام  صادرات 
باعث شد مسئوالن اندکی آستین همت را 
باال بزنند و قیمت را تا ۱۰ هزار تومان کاهش 
دهند. دیدیم که پیش از این واردات گوشت با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به اختالف معنی دار 
قیمت گوشت وارداتی با گوشت تولید داخلی و 
تشکیل صف های طوالنی شد، از این رو دولت 
تصمیم گرفت با هدف حمایت از تولید داخلی 
بازار گوشت را با گوشت وارداتی بر مبنای ارز 
نیمایی مدیریت کند.گفته می شود این اقدام 
به دلگرمی تولیدکنندگان داخلی منجر شد 
و استفاده حداکثری از ظرفیت ها در دستور 
کار قرار گرفت، تحت تاثیر این سیاست ها، 
با افزایش عرضه دام داخلی ، قیمت ها در 
بازار گوشت در حال تعدیل است. به طور 
مثال با افزایش پرورش دام و عرضه گوشت، 
قیمت دام زنده سبک از حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار 
تومان به محدوده ۴۲ هزار تومان کاهش 
یافت. میزان کاهش قیمت دام زنده سنگین 

نیز در حدود ۱۰ هزار تومان برآورد می شود.

گوسفند مخلوط 8۰ هزار تومان
در  پروتئینی  مواد  اتحادیه  رئیس  البته 
بیرجند کاهش پول و نقدینگی در دست 
ها  قیمت  کاهش  مهم  دلیل  را   مردم 
می داند اما برنامه های جدید دولت را نیز 
چندان بی تاثیر نمی داند. زجاجی افزود: هم 
اکنون قیمت گوشت گوسفند مخلوط ۸۰ هزار 
تومان است و ران و سردست ۸۵ هزار تومان 
است. وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت شتر 
بدون تغییر همان ۹۰ هزار تومان است، افزود: 
قیمت گوشت گوساله ۷۰ هزار تومان است.

نرخنامه  نداریم
وی با تاکید بر اینکه در اتحادیه دیگر چیزی 
با عنوان نرخ نامه وجود ندارد، اعالم کرد: 
نوسانات بازار باعث شده بود هر روز یک 
نرخ جدید داشته باشیم. زجاجی گفت: هنوز 
نرخنامه به دست فروشندگان نرسیده بود که 

مجدد نرخ جدید می آمد و تغییر می کرد.

نام  به  ای  برگه  دیگر  امروز  گفت:  وی 
نرخنامه نداریم و قیمت ها به شکل پیامکی 
به فروشندگان اعالم می شود. وی امیدوار 
ها  قیمت  این  مدتی  برای  حداقل  است 
اوضاع خرید و فروش  نکند، چراکه  تغییر 
 گوشت قرمز در استان بسیار نامطلوب است. 
به گفته زجاجی کشتار روز در مرکز استان به 
قدری کاهش یافته که گاهی فقط ۲۵ تا ۳۰ 

دام کشتار انجام می شود.

فروشگاه های زنجیره ای
رشد فروشگاه های زنجیره ای در شهر بیرجند 
و البته عرضه گوشت بسته بندی روی دیگر 
سکه ی بازار گوشت قرمز است. بر اساس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  گزارش 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی،تامین، تنظیم و 
توزیع بازار وزارت صمت، با اشاره به اینکه 
قیمت دام سنگین زنده از حدود ۳۷ تا ۳۸ 
هزار تومان به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان رسیده 
است، ادامه داد: با کاهش محسوس قیمت 
دام سبک و سنگین، شرکت های فعال در 

حوزه تولید و بسته بندی گوشت نیز مکلف 
شدند متناسب با این روند قیمت های خود را 
کاهش دهند.کالمی با اشاره به اینکه سیاست 
تولیدکننده  از  راستا حمایت  این  در  دولت 
با  گفت:  است،  داخلی  مصرف کننده  و 
پیگیری های انجام گرفته، شرکت های بسته 
بندی که پس از چربی گیری و بی استخوان 
کردن گوشت نسبت به بسته بندی و عرضه 
آن به بازار اقدام می کنند، مکلف به کاهش 
قیمت ها شدند و نرخ های جدید نیز اعالم 
شده است.کالمی با اشاره به اینکه سیاست 
تولیدکننده  از  راستا حمایت  این  در  دولت 
با  گفت:  است،  داخلی  مصرف کننده  و 
پیگیری های انجام گرفته، شرکت های بسته 
بندی که پس از چربی گیری و بی استخوان 
کردن گوشت نسبت به بسته بندی و عرضه 
آن به بازار اقدام می کنند، مکلف به کاهش 
قیمت ها شدند و نرخ های جدید نیز اعالم 
شده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی،تامین، 
تاکید  صمت  وزارت  بازار  توزیع  و  تنظیم 
کرد: قیمت دست گوساله داخلی پاک شده 

بدون استخوان، با بسته بندی و احتساب تمام 
هزینه های تولید و عرضه و سود فروشگاهی 
از ۹۴ هزار تومان به ۸۴ هزارتومان کاهش 
یافته است. به گفته کالمی نرخ ران گوساله 
از ۸۹ به ۸۰ هزارتومان ونرخ دست گوساله از 

۸۸ به ۷۹ هزار تومان رسیده است.
کالمی بیان کرد: این نرخ برای محصوالت 
پاک شده و با احتساب همه هزینه ها و سود 
با قیمت های  فروشگاهی است و گوشت 
اعالمی در تمام فروشگاه های زنجیره ای و 
غرفه میادین موجود است. وی گفت: برخی 
شرکت ها با توجه به خرید بهتر و هزینه های 
سربار کمتر حتی قیمت هایی پایین تر از این 

رقم را ارایه می دهند.
از این شرایط فروش در فروشگاه  گذشته 
های زنجیره ای ناگفته مشخص است که 
نبود نرخنامه به دلیل نوسان قیمت به معنی 
نبود تعادل در بازار و البته فلج شدن نظارتی 
است که اتفاقا سازمان عریض و طویلی هم 
در صنعت و معدن دارد. به راستی آنها با این 

شرایط باید بر چه چیزی نظارت کنند؟

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند
شماره ثبتی: ۹۸۳     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۹

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی بسیجیان امام خمینی )ره( بیرجند ساعت ۱۵ روز یکشنبه 
تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ در محل خیابان پاسداران، مجتمع غدیر تشکیل می گردد. 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. 
 دستور جلسه: ۱- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی ۲- اصالح ماده ۶  اساسنامه )تغییر آدرس شرکت تعاونی(
                                       هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

دعوت نامه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند
)نوبت دوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی انجمن مذکور روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۳ ساعت ۹ صبح به حد 
 نصاب نرسیده است جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۹۸/۸/۱۳ ساعت ۹ صبح در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( 
واقع در فلکه اول سجادشهر تشکیل می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود حضور بهم رسانند. ضمنا 
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ، کارت 
ملی و یک قطعه عکس 4×۳ یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه انجمن صنفی واقع در بلوار شهید 

صیاد شیرازی، بلوک ۹۲ تحویل دهند.
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان ۲- طرح و تصویب صورت های مالی ۳- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی ۵- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی انجمن 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

 به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
 به دلیل عملیات برگردان و  بهینه سازی 
تجهیزات مخابراتی ،تلفن های ثابت شهر 
خیابان  تا  ابوذر  میدان  محدوده  بیرجند 
مدرس 7 و از میدان اول مدرس تا خیابان 

آیت ا... سعیدی 3
 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 
از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت
  قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

اطالعیــه
در راستاي اجراي آیین  نامه نحوه انتخاب رئیس هیئت  هاي ورزشي استان  ها، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي در نظر دارد مجمع عمومي انتخاب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی  استان را برگزار 

کند. لذا از تمامي عالقه  مندان دعوت مي شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي به نشاني: بیرجند- مفتح ۲۷ استادیوم آزادی- حوزه ورزشی اداره کل، شخصاً مراجعه و ثبت نام کنند. 
 مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه و روگرفت آن - آخرین مدرک تحصیلي و روگرفت آن - ارائه خالصه اي از سوابق ورزشي و مدیریتي - اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن - سه قطعه عکس 4×۳ - تکمیل فرم های ثبت نام
شرایط احراز : ۱. اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و یکي از ادیان رسمي کشور ۲. تابعیت جمهوري اسالمي ایران و اقامت در استان  ۳ . دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن 4 . دارا بودن حداقل تحصیالت لیسانس 
۵ . نداشتن سوء سابقه کیفري ۶. متقاضیان نباید بازنشسته باشند. درصورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت ۱0 روز پس از برگزاری انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور 

مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون مربوطه ارسال نمایید.     1398/7/29                                           



موفقیت و انرژی

 منفی باف

تکرار  جمالت تاکیدی، جادو می کند

مثبت اندیش بودن یکی از راه های نجات بشر 
در این دنیای بی رحم است . زمانی که ما احساس 
راهی  دنبال  به  ناراحتی می کنیم،  یا  شکست 
 برای فرار از افکار منفی هستیم. در این شرایط ،
گاهی برخی جمله ها زندگی ما را از این رو به 
آن رو می کند. آیا برای شما هم پیش آمده که 
در چنین موقعیتی باشید؟ اگر پاسخ شما مثبت 
است، می توانید آنها را روی کاغذی بنویسید و 
به در و دیوار اتاق تان بچسبانید، آن وقت خواهید 
 دید که مثبت اندیشی چه معجزه ای در زندگی 

می کند. برای هر چیزی خدا را شکر کنید. 
اگر فرصت کافی برای تحصیالت عالی نداشتید، 
خدا را برای داشتن همان تحصیالت ابتدایی شکر 
کنید. اگر تحصیالت ابتدایی هم نداشتید، برای 

سالمتی تان شکرگزار باشید.

منفی  باف  ها موفق نمی شوند

افراد منفی باف معموال دنیا را سیاه و کسب و 
کارشان را رو به نابودی می بینند. حتما شما هم 
در زندگی تان با افرادی روبه رو شده اید که مدام از 
زمین و زمان شکایت می کنند و عبارات ناامیدکننده 
بر زبان می آورند. این افراد منفی باف معموال دنیا را 
سیاه و کسب و کارشان را رو به نابودی می بینند 
برای همین هم هیچوقت نمی توانند مسیر موفقیت 
را طی کنند. اگر با جمالت  خطرناکی صحبت 
می کنید،سعی کنید همین امروز با آنها خداحافظی 
کنید. جمله  اول: »وای! دیگه همه  روزم خراب 
شد...«: فاجعه سازی این است که یک موقعیت 
نه چندان مثبت را در نظر گرفته و تاثیرات آن را 
به همه چیز تعمیم داده و به صورت اغراق آمیزی 
جلوه دهیم. این موقعیت می تواند چیزی باشد 
به بی اهمیتی سردشدِن چای و شما هم اجازه 
بیاورد که  این قضیه بالیی سر شما  می دهید 
پیشگویی تان درست از آب در بیاید و همه روزتان 
خراب شود. جمله  دوم: »من واقعا تو این کار 
افتضاحم...«: مطمئنا هر کسی با بعضی چیزها 
مشکل دارد، اما وقتی شرایط را طوری تصویر 
می کنید که »واقعا افتضاح« هستید، در واقع به 
خودتان اجازه نمی دهید که آن را تست کنید، 
شاید واقعا به آن بدی هم که خودتان می گویید 
نیستید! شاید یک وظیفه یا کار، آن طور که شما 
می خواستید انجام نشود، اما این نباید به معنای 
پایان کار محسوب شود. می توانید یک قدم به 
عقب بردارید، روی کارهایی که به خوبی انجام 

می دهید تمرکز کنید و دوباره شروع کنید.

خواص  و اثرات  دارويی 
زيره سیاه

است .  خشک   و  گرم   خیلي   سیاه   زیره   طبع  
زیره  سیاه  داراي  خواص  مدر، بادشکن ، مقوي ، 
زیادکننده  شیر، قاعده آور، نیرودهنده ، ضد کرم ، 

هضم  کننده ، ضد تشنج ، قابض ، معرق  و مقوي  
نفخ   هوا،  بلع   موارد  در  سیاه   زیره   است .  معده   
شکم ، برطرف  کردن  سوءهاضمه ، تسهیل  هضم  
غذا، دل  پیچه  کودکان ، انگل  معده  و روده ، دفع  
بادهاي  کلیه  و مثانه ، تنگي  نفس ، خفقان  سرد و 

سکسکه  نفخي  به کار مي رود.

خواص چوب میخک
 برای دندان درد

یکی از ساده ترین و موثرترین راه ها برای از 
می  میخک  از  استفاده  دندان  درد  بردن  بین 
به  رسیدن  تا  دندان درد  تسکین  برای  باشد. 

دندان پزشکی 3 تا 4 بار در روز چوب میخک 
بد  بوی  رفع  باعث  کار همچنین  این  بجوید. 
دهان نیز می شود. 10 قطره روغن گیاهی چوب 
میخک را در مقداری روغن بادام شیرین رقیق 

کرده و مناطق دردناک را ماساژ دهید.

تأثیر کم خوابی 
بر کودکان 

اثرات قابل توجهی  کمبود خواب بر کودکان 
دارد. کودکان کم خواب با افزایش خطر چاقی 
و باال رفتن شاخص توده بدنی مواجهند. این 

خطرات می تواند بر روی بلوغ آنها اثر بگذارد. 
این کودکان 14 درصد بیشتر در معرض بیش 
به  خواب  دارند.  قرار  نوجوانی  دوره  در  فعالی 
حفظ مطالب و تقویت حافظه کمک می کند اما 
کم خوابی باعث کاهش تمرکز و پایین آمدن 

سطح خالقیت در کودکان می شود.

پوست صورت خود
 را اليه برداری کنید

الیه برداری مرحله  مهمی است که باید برای 
انجام  را  آن  پوست  مرده   سلول های  حذف 
دهید. توصیه می کنیم از محصوالت طبیعی یا 

برندهایی که در تولید این محصول تخصص 
دارند، استفاده کنید. یک ماسک الیه بردار با 
کیفیت بخرید. سعی کنید پوست خود را حداقل 
دو بار در هفته الیه برداری کنید. مرطوب  کردن 
پوست قبل از خواب عادت بسیار خوبی است 

که هر روز باید انجام دهید.

شبدر قرمز تمیز کننده
 خون و بدن است

شبدر قرمز از نظر طب قدیم سرد و تر است.
سرطان  ضد  قرمز  شبدر  خاصیت  مهمترین 
بودن آن است. تمیز کننده خون و بدن است. 

سرفه را برطرف می کند. دردهای عضالنی 
را برطرف می کند و تورم پوستی را از بین 
می برد. شبدر به عنوان مسهل به کار می 
درمان  برای  است.  آسم  کننده  درمان  رود، 
را  پیچه  دل  است.  مفید  بدن  آوردگی  آب 

برطرف می کند.

عرق کاسنی خنک است و گرمای کبد را رفع می کند. عرق کاسنی خنک است و گرمای کبد را رفع 
می کند. برگ های کاسنی دارای امالح پتاس و ویتامین C است که پتاس موجود در آن باعث تصفیه 
خون و تقویت معده شده و ویتامین C آن حفظ جوانی و شادابی پوست را در پی دارد. این گیاه در پزشکی 
اهمیت بسیاری داشته است به طوری که ابن سینا در مورد گیاه کاسنی و خواص آن رساله ای نوشته 
است. کاسنی باز کننده و حمل کننده ماده بیماری کبد است. کاسنی مسکن عطش و حرارت درونی است. 

کاسنی در درمان التهابات معده و پاک کردن مجاری ادراری مؤثر است.
 مالیدن آب کاسنی به محل های خارش بدن بسیار مفید است. غرغره آب کاسنی برای درد گلو، ورم و 

سوزش گلو مفید است. 

مکمل های غذایی به صورت قرص بایستی حتما دارای روکش محافظ باشند تا باکتری های مفید، حین 
عبور از معده، در اسید معده از بین نروند. افرادی که آنتی بیوتیک مصرف می کنند یا دچار اسهال، عفونت 
مخمری مهبل و یا دچار سوء تغذیه می باشند، در اولویت مصرف پروبیوتیک ها قرار دارند. فرآورده های لبنی 
بهترین حامل برای پروبیوتیک ها می باشند. موز، عسل، مارچوبه، کنگر فرنگی، سیر و پیاز پروبیوتیک های 
طبیعی می باشند. اما برای اثر بخشی بایستی مقادیر زیادی از آنها مصرف شود  مکمل های غذایی پروبیوتیک 
بایستی از مقادیر کافی باکتری های مفید برخوردار باشند. مصرف مکمل های پروبیوتیک به غیر از زنان 
باردار و شیرده، برای همه افراد مجاز است. اثربخشی آنها تا زمانی ادامه می یابد که پروبیوتیک مصرف گردد.  

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

نکات قابل توجه در رابطه با پروبیوتیککاسنی گرمای کبد را رفع می کند

 همه ما، ترس ها و نگرانی هایی در زندگی داریم اما 
نداشتن اعتماد به نفس، خطرناک است. شاید یکی از 
دالیل نداشتن اعتماد به نفس ، این است که در سنین 
پایین تر تشویق نشده ایم تا ظرفیت های خود را کشف 
کرده و ریسک کنیم. شاید یک شکست عشقی داشته ایم 
و زخم وارده از این شکست عشقی سبب از بین رفتن 
اعتماد به نفس ما شده باشد. فرقی نمی کند دلیل بروز این 
مشکل، چه بوده زیرا عادت های رفتاری متعددی وجود 
دارد که با کمک آنها می توانیم اعتماد به نفس خود را ارتقا 
داده و به فردی شادتر تبدیل شویم. برخی از این عادت 

های اخالقی عبارتند از: 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 وتفکرتان 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. وضع 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. برای این منظور می توانید از فرصت های 

موجود برای یادگیری، رشد و پیشرفت استفاده کنید.

عادات رفتاری برای افزايش اعتماد به نفس

آیه روز

و برخی از مردم کسانی  اند که سخن بیهوده را خریدارند تا ]مردم را[ بی]هیچ[ دانشی از راه خدا گمراه 
کنند و ]راه خدا[ را به ریشخند گیرند برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود. )سوره لقمان/ آیه ۶(

سخن روز

خوش بینی مهمترین رفتار ما آدم هاست، از این رو که به ما قدرت پیشرفت و امید به زندگی بهتر 
برای آینده می دهد. )ست گودین(
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مترجم  و  نویسنده  افقی:  1-  
متولد گازار بیرجند که کتاب آندلس 
یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا 
از آثار اوست ۲- از ماههای رومی 
- یکی از کاربردی ترین ماشین 
آالت ساختمانی و عمرانی است 
- تن آسوده  3-  هدیه عروس 
- محفوظ - از روستاهای بیرجند  
4- قومی در ایران باستان - دشنام 
دادن - ستایشگر ۵-درخت زبان 
گنجشک - قوی هیکل - جمع 
درج - نهایت و منتها  ۶- مجموعه 
رویدادهای که به یک تغییر انجامند 
- بیماری ریوی - قسم، گونه ۷- 
مجلس   - پا  اثر  گذشتن،  اغما- 
اعیان - آزمودن به کاری ۸- جمع 
 -۹ شدن  آراسته  پایان-  جزء-  
به نعمت رسیده  - تنبل جالیز - 
درخت انگور- ناگهانی 10- سکه 
رایج هندوستان - من و تو - نجات 
دادن 11- دوستی - تبسم کننده - 
مرد زورگو و گردن کلفت -جسم  
1۲-تار عنکبوت - خیس - رودی 
در روسیه 13-  اسلوب، روش - بی 
باک - سپر، گردون 14-  روزمره 
-یکی از پنج دریاچه آب شیرین که 
در مرز آمریکا و کاناداست - دهی 
از توابع شهرستان گناباد خراسان 
تهمینه  از  فیلمی   -1۵ رضوی 

میالنی 
عمودی: 1- فیلمی با بازی بسیار 
زیبای پرویز پرستویی- تاریخ ها  ۲- 
جاندار - مثل - تکرار یک حرف 
3- راکد، اتفاق ، حادثه - استخوانی 
در مفصل دهان 4- واحد سکه نقره 
- باالنشین و راز - گوشت درون  
وبیرون دهان- کفش پاپوش ۵- 
شهری در ساحل غربی دریای خزر 
- خزنده گزنده - جمع فارسی ۶- 
مخترع تلفن - قاصد، نامه بر -کم 
کردن ۷- جایز- لباسی که برای 
الغر شدن می پوشند - رخسار، 
گونه -کسی که فرصت را غنیمت 
شمرد ۸-نام زن لوط - فرمان - 
جمع کرم ۹- رودی از شمال فالت 
ایران که به دریاچه هامون می ریرد 
- تر، خیس - آوای گریه - خانه، 
منزل 10- کوتاه، ناقص - جزیره 

ای در مدیترانه بین ساحل افریقا  و 
جزیره سیسیل - مثل، مانند 11- 
همراه پت از کارتونهای دیدنی - 
فریب و حیله -در جغرافی به ناحیه 
ای گفته می شود که در آن میانگین 
دمای گرمترین ماه میان صفر و ده 
درجه باالی صفر می باشد 1۲- 
چین خورده و منقبض شده -پیچ  
و تاب - داخل - تابه سفالین که در 
آن نان بپزند 13- پیانیست و نوازنده 
و آهنگساز معروف یونانی -تالفی 
- جمع الفت 14-  یک قسم از ۲4 
ساعت شبانه روز که یک ساعت 
ایتالیا  پایتخت  نخستین   - باشد 
برای  -  اخوی 1۵- کانونی که 
به یاد مانده یک چیز یا شخص 
مهم بگیرند - سازمان وابسته به 
سازمان ملل به منظور حمایت از 

آزادی بشر و توسعه.
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به یک منشی خانم برای 
شیفت عصر جهت کار در 

دفتر بیمه 
مسلط به کامپیوتر نیازمندیم.

 آدرس: جمهوری 8 
 مراجعه  حضوری 

32210008
09921788583 

کارت دانشجویی اینجانب مرضیه خسروی
 به شماره دانشجویی 

97111050155052 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ايزوگام 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

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴23۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

تخريب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده
سقف کاذب ، تعمیر يخچال فريزر در منزل     09153635015 - ناصری نژاد

کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

یک منزل واقع در خیابان توحید جهت 
ادارات و شرکت ها اجاره داده می شود. 

09151614515

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

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

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

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

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

امتیاز کافه رستوران با موقعیت مکانی عالی 
به دلیل اعزام به خدمت با قیمت مناسب 
به فروش می رسد.    09151615360
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بازگشت 90 درصد ا زائران خراسان جنوبی 

صدا وسیما- تاکنون 90 درصد از 29 هزار و 600 زائر مشرف شده از خراسان جنوبی به عتبات عالیات، به کشور بازگشتند. مدیر حج و زیارت 
 استان گفت: از زائران مشرف شده برای اربعین 7 هزار و 500 نفر تا 3 روز قبل از اربعین، 90 درصد تاکنون و بقیه  نیز امروز به کشور باز 

می گردند. نوفرستی گفت: پارسال 16 هزار زائر به عتبات عالیات اعزام شدند که امسال، این تعداد حدود دو برابر افزایش داشت.

ضعف فرهنگ، خالء 
کنترل هوشمند و 68 قربانی

رانندگی  راهنمایی و  پلیس  ایرنا - رئیس   
استان گفت: کنترل هوشمند ترافیک در مرکز 
استان مغفول مانده و در حوزه تقویت فرهنگ 
عباسی  سرهنگ  کنیم.  کار  باید  رانندگی 
افزود: متاسفانه در تصادفات پنج سال گذشته 
در شهر بیرجند 6۸ نفر کشته و پنج هزار و 
22۸ نفر مجروح شده اند. رئیس پلیس راهور 
با تشکر از اقدامات مثبت انجام شده توسط 
دستگاه های ذیربط در حوزه هوشمندسازی 
این  وجود  با  گفت:  شهری  درون  ترافیک 
اقدامات؛ وضعیت موجود شهر بیرجند در حد 
مرکز استان نیست و متولیان امر باید اقدامات 
موثرتری انجام دهند.وی یکی از مشکالت 
رانندگی  فرهنگ  حوزه  به  مربوط  را  جدی 
تغییر  دنبال  به  باید  کرد:  اضافه  و  دانست 
باشیم  نیز  فرهنگ سازی  و  غلط  رفتارهای 
و تغییر رفتار به عنوان مهمترین موضوع از 
اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه درصد 
باالیی از تصادفات مربوط به عامل انسانی 
است و تا زمانی که تغییر رفتار صورت نگیرد، 

تعداد کشته ها کاهش نمی یابد.

روستاهای استان در مرز بود و نبود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت  بیش از 260 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری از پارسال تا کنون در استان می گوید: 
حدود  1900 طرح در بخش های مختلف تسهیالت اشتغال دریافت کرده اند و امید 

است با تحقق این طرح ها وضعیت اشتغال در روستاها سامان گیرد.

رجب زاده -روستاهای استان در مرز باریکی 
جز  البته  اند.  ایستاده  زندگی  و  مرگ  از 
1۸00روستایی که دیگر نفس نمی کشند. 
اما آنچه این روزها روستاییان را به مقاومت 
در حوالی این مرز وا می دارد امید به تحقق 
طرح های اشتغال است. آوازه موفقیت طرح 
های اشتغال خانگی در روستاهای خراشاد، 
روم و ...دیگرروستاییان را نیز امیدوار به ماندن 
و ادامه زندگی در زادگاهشان کرده است.آمار 
روستاهای متروکه در استان نگران کننده است 
اما خبرها درباره مهاجرت معکوس، این انتظار 
را ایجاد می کند که میل ماندگاری در روستا 
چون موجی سراسر خراسان جنوبی را فراگیرد. 
البته این حرکت پشتوانه ای قوی داشته است. 

آیین نامه نجات 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و 
و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد 
عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه 
از طرح های دولت در  ملی به عنوان یکی 
ابتدای سال 96 به اجرا درآمد و نقش موثری 
در رفع مضعل بیکاری در روستاهای استان و 
مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها ایفا 
کرد. مدیرکل کمیته امداد  استان با اشاره تداوم 
استان می گوید: 47 درصد  خشکسالی در 
روستاهای خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی 
از بین رفته و هرچند خدمات کمیته امداد 
ادامه دارد اما وسعت استان و باال بودن آمار 

روستاهایی که با مشکل مواجهند باعث شده 
هزینه های ما افزایش یابد. او درباره اقدامات 
انجام شده برای خودکفایی و ایجاد اشتغال 
در روستا ها پاسخ داد : هر چند به دلیل اینکه 
بیشتر مددجویان امداد در روستاها سالمندان 
از این نقاط  هستند و خودکفایی در برخی 
ممکن نیست اما اقدامات موثری در نقاطی که 

ممکن بوده انجام شده است.

54 میلیارد برای اشتغال
به گفته او ضریب محورمیت در 96 درصد 
و 9  و ۸  استان ضرایب 7  این  روستاهای 
است طوری که خودکفایی ممکن نیست.  
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به سهم 
این مجموعه درایجاد اشتغال در استان ادامه 
می دهد: امسال 152 میلیارد تومان اعتبارات 
اشتغال ابالغ شده که ۸۸ میلیارد تومان از 
محل تسهیالت تبصره 16، 10 میلیارد تومان 
از محل صندوق امداد والیت و 54 میلیارد 
تومان اشتغال روستایی است که نسبت به 

عملکرد سال گذشته سه برابر شده است.

اقدام کلیدی دولت
گوید:  می  هم  اقتصادی   کارشناس  یک 
بسیاری از صاحب نظران راهکار حل اشتغال 
را در سرمایه گذاری می دانند و تاکید دارند که 
در راستای رونق اشتغال و کاهش بیکاری 
و پیامدهای نظیر فقر و ناامنی و بزهکاری، 

توجه به اقتصاد روستا و تولید روستایی امری 
ضروری و حیاتی است.اصغری  با اشاره به 
اهمیت مقوله اشتغال و کارآفرینی در نقاط 
روستایی و عشایری، ادامه می دهد: دولت 

در صدد است تا با  ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی و عشایری این نقاط را زنده کند و 
برای این کار در قالب الیحه برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملی اقداماتی انجام داده است. 
براساس این الیحه منابع صندوق توسعه ملی 
در قالب تسهیالت اشتغال زا از دوسل گذشته 
به طرح های غیر دولتی در حوزه کشاورزی، 

گردشگری، صنایع دستی، فرش دستباف، 
فناوری اطالعات و صنایع کوچک اختصاص 
یافته و برای تامین سرمایه درگردش واحدهای 
تولیدی مناطق صنعتی روستایی و شهرهای 

زیر 10 هزار نفر به کار گرفته شده است که 
البته چون خراسان جنوبی روستاها صنعتی 
به آن معنا ندارد اما با توجه به برخورداری 
از صنایع دستی زمینه خوبی برای استفاده از 
تسهیالت اشتغال روستایی ایجاد کرده است و 
موفقیت هایی در این زمینه در برخی روستاها 
نیز مشاهده می شود. او پیشنهاد می کند: با 

توجه به اینکه  بسیاری از نقاط  استان استعداد 
گردشگری را هم دارد از تسهیالت اشتغال 
در این بخش استفاده بیشتری ببرد چرا که 
روستاهای بکر این استان جاذبه های ویژه ای 
 برای گردشگران دارد و اقتصاد گردشگری 
می تواند اقتصاد روستاها را هم نجات دهد و 
مانع مهاجرت از این مناطق شود. مدیر کل 
دفتر امور روستاها و شوراهای استانداری  هم 
زا در  اشتغال  اجرای طرح های  می گوید: 
روستاها جز اولویت ها و تسهیالت اشتغال 

درحال پرداخت به متقاضیان است. 
عالیه خواجوی ادامه می دهد: دولت توجه 
و  دارد  روستایی  زایی  اشتغال  به  ای  ویژه 
در این سال ها با اجرای طرح های اشتغال 
نقاط رخ داده  اتفاقات خوشایندی دربرخی 
و شاهد مهاجرت معکوس به برخی نقاط 
استان  تعاون،  ایم.مدیرکل  بوده  روستایی 
هم با اشاره به پرداخت  بیش از 260 میلیارد 
روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  تومان 
استان  در  کنون  تا  پارسال  از  عشایری   و 
می گوید: حدود  1900 طرح در بخش های 
مختلف تسهیالت اشتغال دریافت کرده اند 
و امید است با تحقق این طرح ها وضعیت 
این  گیرد.  سامان  روستاها  در  اشتغال 
تسهیالت از دوسال قبل برای نجات روستاها 
نقاط کم  ویژه  به  استان های مختلف  به 
برخوردار تزریق شد تا دوای دردی شود که تا 

استخوان رسیده است. 
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رشد 70 درصدی کمک خیرین به حوزه سالمت خراسان جنوبی
کاری-مدیرعامل مجمع خیرین سالمت گفت: خیرین از ابتدای سال جاری بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون تومان به مجمع 
خیرین سالمت استان کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش یافته است. حسینی اظهار کرد: 
این کمک ها در زمینه احداث پروژه های بهداشتی درمانی، خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و کمک به بیماران نیازمند 
سرطانی هزینه شده است.همچنین وی افزود: خیرین می توانند کمک های خود را به شماره حسابهای:  01065۸3151009 
بانک ملی، 56666674۸ بانک کشاورزی و شماره کارت 6037707000031470 بانک کشاورزی واریز نمایند.

کمک 3.۵ میلیاردی به موکب های اربعین
فارس-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: مردم نیکوکار استان در اربعین امسال بیش از سه میلیارد و 500 
میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی برای ارائه خدمات در موکب ها پرداخت کردند. جوینده با بیان اینکه در کل 
کشور سرانه جمع آوری نذورات سه هزار تومان است اما در خراسان جنوبی به شش هزار تومان رسیده است یادآور شد: 
سال به سال نذورات مردمی ما در بخش اعتاب مقدسه افزایش می یابد.اوبا اشاره به خدمات دهی موکب های استان 

به زائران اربعین، تبیین کرد: امسال در ایام اربعین 43 موکب خراسان جنوبی به زائران خدمات دادند.

احیای گلیم سوزنی نهبندان پس از ۵0 سال
مسئول میراث فرهنگی نهبندان از احیای گلیم سوزنی شهرستان بعد از 50 سال خبر داد. به گزارش صداوسیما، حسین 
شبانی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده، 30نقش در گلیم منطقه وجود دارد که هر کدام دارای نام های مخصوص 
به خود است. وی افزود: در تالش هستیم تا با تلفیق و رنگ بندی متفاوت نقشه های جدید از نمونه طرح های سنتی منطقه 
را احیا کنیم تا نمونه گلیم هایی را به بازار عرضه کنیم که قابلیت رقابت با سایر نمونه گلیم های کشور داشته باشد. شبانی، 
مشکالت گلیم را دقت نکردن در تنظیم دقیق کادر و ابعاد نقوش، مواد اولیه نامتعارف و رنگرزی شیمیایی عنوان کرد.

30 روز، میانگین رسیدگی به هر پرونده 
رئیس کل دادگستری استان گفت:  کم بودن قاضی و کارمند موجب می شود که به عنوان مثال به جای اینکه در ماه 50 
پرونده به یک قاضی ارجاع شود 200 پرونده به او ارجاع می شود و به صورت طبیعی زمینه ساز اطاله دادرسی می شود.
به گزارش مهرحجت االسالم ابراهیم حمیدی اظهارکرد: البته رسیدگی به برخی از پرونده ها 3-2 ماه و برخی کمتر از 
30 روز طول می کشد ولی به طور میانگین رسیدگی به هر پرونده از زمان ثبت دادخواست تا صدور رأی در استان 30 

روز طول می کشد که در کل کشور رتبه بسیار خوبی است.

امین جم - تور خبری »برداشت یاقوت کویر« 
باغات  از  جنوبی  خراسان  استاندار  بازدید  و 
زرشک روستای شاخن بیرجند ، صبح دیروز 
برگزار شد. استاندار با اشاره به تفاهم نامه ی 
منعقد شده با وزارت جهادکشاورزی مبنی بر 
توسعه کشت گلخانه ای ، گفت: در قالب این 
تفاهم نامه ، تاپایان دولت دوازدهم 150 هکتار 

بارگاه زرشک در استان اجرایی خواهد شد.

450 میلیارد ریال تسهیالت 
برای »زرشک«

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این بازدید با 
بیان اینکه ساالنه 6 هزار و 600 تن محصول 
زرشک در استان بسته بندی و 2 هزار و 770 
تن فراوری می شود، گفت :متاسفانه این میزان 
به نسبت میزان برداشت محصول، رقم بسیار 
پایینی می باشد.قوسی با اشاره به اینکه 16 
هزار و 726 هکتار سطح زیر کشت باغات 
استان مربوط به محصول زرشک است، اظهار 
کرد: پیش بینی می شود امسال حدود 20 هزار 

تن محصول از این باغات برداشت شود. وی 
ارزش این محصول محصول زرشک استان 
را بیش از 170 میلیارد تومان تخمین و ادامه 
داد: 1۸ هزار نفر بهره بردار زرشک در استان 
رئیس سازمان  فعالیت هستند.  به  مشغول 
جهاد کشاورزی به 12 واحد فرآوری و بسته 
بندی زرشک با ظرفیت 9 هزار و 370 تن در 
استان اشاره کرد و گفت : امسال تا سقف حدود 
450 میلیارد ریال تسهیالت برای بسته بندی 

و فراوری زرشک، احداث بارگاه  و احداث باغ 
زرشک به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

برای افزایش سودکشاورزان 
تالش می کنیم

استاندار در این بازدید با اشاره به تشکیل کمیته 
ای در استانداری درخصوص محصوالت با 
ارزش و استراتژیک خراسان جنوبی، گفت: 
در این کمیته دستگاه های دولتی، دانشگاه ها و 

بخش خصوصی حضور دارند تا با هم اندیشی 
یکدیگر تدابیری برای کمک به کشاورزان 
اندیشیده و اجرا شود. معتمدیان با اشاره به 
با  محصول  این  از  کشاورزان  پایین  سود 
ارزش، اظهار کرد: در تالشیم با خرید توافقی 
و پیگیری از طریق سازمان تعاون روستایی 
کمک  قیمت  افزایش  و  تثبیت  به  کشور، 
کنیم تا منافع آن به کشاورزان برسد.وی با 
بیان اینکه حدود 10 درصد محصول زرشک 

در استان فراوری می شود، تصریح کرد: این 
درحالی است که خراسان جنوبی رتبه نخست 
تولید زرشک بی دانه در جهان و رتبه نخست 
کشور را داراست.استاندار با اشاره به تفاهم نامه 
ی منعقد شده با وزارت جهادکشاورزی مبنی 
بر توسعه کشت گلخانه ای، گفت: در قالب 
این تفاهم نامه، تاپایان دولت دوازدهم 150 
هکتار بارگاه زرشک در استان اجرایی خواهد 
زمینه  همین  کرد:در  اضافه  شد.معتمدیان 
از  این محصول  برای  زیرساخت های الزم 
طریق پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی و 

صندوق توسعه ملی فراهم خواهد شد .

باید به صادرات زرشک توجه شود
زرشک  صادرات  موضوع  به  توجه  وی 
استان را یکی دیگر از اولویتها خواند و گفت: 
محصول  درصد  سه  یا  دو  تنها  متاسفانه 
زرشک استان صادر می شود که باید تالش 
کنیم میزان صادرات افزایش و این محصول 

به طور مستقیم صادر شود

نقشه استاندار برای دالالن  زرشک

 منطقه الکی گران

یا  دانم چه کس  نمی   - زاده  رجب 
کسانی دست به یکی کردند و هزینه 
نقاط  برخی  در  را  ملک  و  بها  اجاره 
شهر، کشکی باال بردند. بر چه اساس؟ 
با کدام اسلوب و قاعده؟ نمی دانم. نه 
نزدیک به مرکز شهر است، نه فضای 
آرام و زیبایی دارد، عالوه بر اینکه پر 
از ساختمان های نیمه ساخته و زمین 
های رها شده است، هر روز از هر گوشه 
و کنارش سر و صدای ساخت  و ساز 
جدیدی  مغز آدم را می ترکاند. تمام 
 آگهی های ملک و زمین را که نگاه 
می کنی، قیمت خانه های این منطقه 
الکی گران شهر با اینکه به قول امالکی 
ها امتیاز اکازیونی ندارد، اما به نسبت 
انگار بعضی  دیگر نقاط باالتر است. 
دست های پشت پرده با هم دست به 
یکی کرده و همه در همان نقطه شهر 
ملک و زمین خریده اند، خودشان هم 
برای خودشان پپسی بازکرده و رقم 
های نجومی برای امالک شان تعیین 
کرده اند. خودشان دوخته و خودشان 
بریده اند، بی آنکه ناظری باشد و داروغه 
ای که از این آقایان دست به جیب 
بپرسد: » مگه اینجا شهر هرته مرد؟« 
این طور فکرمی کنم که اگر میرداماد و 
امیرکبیر از خاک برخیزند گوش طمع 

اینها را بد جور بپیچند. 

کشف نیم تن مواد مخدر 

در  انتظامی  مأموران  سیما-  و  صدا 
بازرسی از یک دستگاه کامیون 4۸6 
کیلو و 400 گرم انواع مخدر صنعتی 
و سنتی کشف کردند. فرمانده انتظامی 
استان گفت: مأموران ایست و بازرسی 
علی آباد بیرجند هنگام کنترل محورهاي 
عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک 
شده و خودرو را به الین بازرسی هدایت 
کردند. سردار شجاع افزود: مأموران در 
بازرسی از این خودرو 476 کیلو و 400 
گرم تریاک و 10 کیلوگرم حشیش که 
بود،  جاساز شده  ای  ماهرانه  به طرز 
کشف کردند. وی گفت: در این زمینه 
خودرو توقیف شد و 2 متهم با تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضایی معرفي شدند.

معرفی برترین های دارت 

انجمن های  هیئت  رئیس  فارس- 
و  سوم  مرحله  پرونده  گفت:  ورزشی 
نهایی مسابقات دارت قهرمانی رنکینگ 
خراسان جنوبی زیر گروه لیگ برتر کشور 
با معرفی برترین ها بسته شد. علیزاده 
افزود: این ماراتن استانی به مناسبت 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی با شرکت 
34 دارتر آقا و خانم شهرستان های طبس 
و بیرجند درخانه دارت طبس به صورت 
گروهی و حذفی برگزار شد. به گفته وی، 
ابوالفضل علیزاده بر سکوی قهرمانی 
بخش آقایان و مریم عرفانیان مهاجر بر 
سکوی نخست این رویداد ورزشی در 

بخش بانوان ایستاد.

زیر آسمان شهر

حوادث

ورزشی

هدیه هوشمند وزیر
 برای مدارس 
روستایی استان

استاندار از هوشمند سازی 100 مدرسه 
استان به ویژه در مناطق روستایی خبر 
داد و گفت: 500 میلیون تومان برای 
این منظور از سوی وزارت ارتباطات 
به  است.  یافته  استان تخصیص  به 
گزارش مهر، محمد صادق معتمدیان 
سواد  پشتیبانی  شورای  نشست  در 
آموزی استان با اشاره به تفاهم نامه 
منعقد شده در سفر اخیر معاون اول 
زمینه  در  استان  به  جمهور  رئیس 
های فرهنگی و اجتماعی اظهارکرد: 
این تفاهم نامه در راستای محرومیت 
زدایی با دستگاه ها و نهادهای مختلف 
در  آن  از  توان  می  که  شده  منعقد 

راستای آموزشی نیز استفاده کرد.

300 کالس گرم می شود
 300 خرید  مجور  دریافت  از  وی 
دستگاه اسپیلت برای مدارس روستایی 
مدرسه   100 کرد:  بیان  و  داد  خبر 
روستایی  مناطق  در  ویژه  به  استان 
نیز امسال هوشمند سازی می شود. 
استاندار با بیان اینکه میزان اعتبارات 
افزایش است،  و تعداد مدارس قابل 
به  دور  راه  از  آموزش  روش  گفت: 
صورت آزمایش و پایلوت در روستای 
نوفرست بیرجند اجرا می شود. به گفته 
وی پیش بینی می شود تا هفته دولت 
سال آینده تمام روستاهای استان به 

شبکه ملی اطالعات وصل شوند.

50 سواد آموز در دانشگاه
مدیرکل آموزش و پرورش هم در این 
جلسه گفت: در حال حاضر قریب  50 
نفر از دانش آموختگان سواد آموزی 
استان در مراکز عالی دانشگاهی استان 
و کشور مشغول گذراندن تحصیالت 
با  واقعی  علی  هستند.محمد  عالی 
بیان اینکه در حال حاضر قریب یک 
هزار و 450 سواد آموز جامعه هدف 
در دوره های تحکیم، انتقال و سواد 
هستند،  تحصیل  مشغول  آموزی 
افزود: ۸5 تبعه خارجی در دوره های 
مختلف سوادآموزی در استان تحصیل 
طرح  کرد:  تصریح  وی  کنند.  می 
بیسواد  بانوان  و  دختران  سوادآموزی 
استان با مشارکت 300 نفر از بانوان 
بانوان و خانواده  با همکاری حوزه  و 

استانداری در حال اجرا می باشد.

پیشخوان

روزآمد

 از تمامی همشهریان بیرجندی مقیم استان های تهران و البرز دعوت می شود جهت عضویت 
 در انجمن بیرجندیهای مقیم تهران در سایت انجمن به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند

بدیهی است جهت تکمیل اطالعات از اعضای انجمن هم استدعا می شود
 به منظور تکمیل و به روز رسانی اطالعات اعضا ، مجددا ثبت نام نمایند.

منظور از بیرجند )بیرجند قدیم شامل شهرهای مود ، خوسف ، درمیان ، شوسف 
و...(می باشد.  

لطفا به کلیه همشهریان اطالع رسانی فرمایید 
http://birjand-ngo.ir/registerهیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     09155614880

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

091۵   866   8002 



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 (
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امام علی علیه السالم فرمودند: 
أَلَْعبُْد ُحرٌّ ما قَنََع، أَلُْحرُّ َعبٌْد ماَطَمَع 

بنده اگر قناعت کند، »آزاد« است، آزاد، اگر طمع داشته باشد »برده« است! 
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کاغذ دیواری و کناف

سرکـار خانم کریمـی
درگذشت نابهنگام والده ماجده تان 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، علو درجات آن فقیده سعیده و صبر برای شما 
و سایر بازماندگان محترم را از درگاه خداوند مسئلت داریم.

هیئت مدیره و سرپرست توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

امدادخودرو در سراسر استان   
 1423

عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه
با قیمت مصوب دولتی

از تولید به مصرف
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