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باز باران
 با خطرهای فراوان!

بارندگی   با  پاییز  ماه  آغاز دومین 
برای همه شیرین است موضوعی 
که در سال های قبل کمتر سابقه 
حدود  که  باران  است.  داشته 
دو دهه است با مردم  استان ما 
اما دست  بوده است حاال  بیگانه 
سرزمین  این  سوی  به  رفاقت 
روزی  چند  است.  کرده  دراز 
هست که بوی باران را می شود 
و  کرد  خیابان حس  و  کوچه  در 
باز  که:  کرد  زمزمه  را  شعر  این 
باران با ترانه... مشروح در صفحه 2
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   جناب آقای مهندس حسین گلکاری
جناب آقای دکتر حمید گلکاری

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادر گرامی تان مرحومه مغفوره 

شادروان عذرا تیمـورپور
را تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی، از خداوند متعال 
برای آن عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی و برای سایر بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی-  بیمارستان ایران مهر

 جناب آقای مهندس گازار پور
 بازرس محترم انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان

 با کمال تاسف درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، با آرزوی علو درجات نزد پروردگار برای آن مرحومه، 

صبر و شکیبایی را برای بازماندگان خواستاریم.
      روابط عمومی انجمن سازندگان مسکن و ساختمان 

استان خراسان جنوبی  

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تعهد،  تجربه و شایستگی شما می باشد صمیمانه 
تبریک وتهنیت عرض نموده،  توفیق روز افزون تان را از درگاه 

احدیت خواستاریم.
شرکت شفا گستر خاور

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که حاصل تدبیر،  تجربه ، درایت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.
شرکت آریا آرک شرق

جناب آقای مهندس حسین مودی
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از درگاه ایزد منان
 مزید توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

دکتر رضا  کمیلی 
 رئیس نظام دامپزشکی استان  واعضای شورای نظام دامپزشکی

جناب آقای مهندس گلکاری
مدیریت محترم دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامی تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه

 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
از طرف شرکت مهندسین مشاور  فردا فن پارس

خانواده های محترم توفیق پور و عباسپور مقدم
درگذشت ناگهانی خادمه حضرت فاطمه زهرا)س( 

مرحومه مغفوره شادروان حاجیه حلیمه خاتون عباسپور مقدم 
همسر  پیرغالم حضرت فاطمه زهرا )س( مرحوم حاج محمدحسین توفیق پور

را خدمت تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما 
عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت داریم. ما را در غم تان شریک بدانید

مجتمع مسجد عاشورا بیرجند، هیئت فاطمیه)س( ،  دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س(، داراالیتام 
فاطمیه)س(، درمانگاه حضرت ولیعصر)عج(، مرکز مشاوره هادی، خانه قرآن فاطمیه )س(

جناب آقای مهندس گلکاری
مدیریت محترم منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر فقدان مادر بزرگوارتان
 را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای جناب عالی

 و خانواده گرامی صبر و اجر مسئلت می نمایم.
شرکت ساختمانی رجحان کارا - امینی

جنـاب آقـای  مهنـدس گلکـاری
مدیریت محترم دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده
غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند مسئلت داریم.

شرکت بیرجند گروه پارت - ملکی

جنـاب آقـای  مهنـدس گلکـاری
مدیریت محترم دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مهندسین مشاور طرح آوران خراسان

جنـاب آقـای محسن گلـدانی
مسئول کمیته جوانان ودانشجویان وگردشگری انجمن بیرجندیهای مقیم تهران
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام برادر عزیزتان شادروان رضا گلدانی را خدمت جناب عالی

 و خاندان محترم معزا تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای 
شما وتمامی بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. روحش شاد و یادش گرامی

هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

آگهـی استخـدام 
راننده تراکتور و کامیون دارای گواهینامه ویژه با سابقه کار
  و مهارت کافی تلفن تماس:  323412۷9  از ساعت 9 الی 1۶

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  با ارزیابی کیفی )فشرده(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد ارائه خدمات پیش بیمارستاني پایگاه هاي اورژانس 115 استان را با مشارکت بخش غیر دولتي به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به کلیه شرکت هاي داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 و دارای گواهی صالحیت ایمنی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا 
ساعت )09:00( روز شنبه مورخ 1398/08/11 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. محل و مدت انجام کار : پایگاه های اورژانس 115 استان -  )12 ماه کامل شمسی ( 
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مطابق با جدول ذیل :

مبلغ تضمین )ریال( مناقصهشماره فراخوانشماره مناقصهردیف
۱/644/3۱۰/797پایگاه های اورژانس ۱۱5 شهرستان های بیرجند ، خوسف و درمیان  ۱98-4۱۲۰98۰3۰۲59۰۰۰۰34
۱/373/665/۱66پایگاه های اورژانس ۱۱5 شهرستان های طبس ، بشرویه ، فردوس و سرایان۲98-4۲۲۰98۰3۰۲59۰۰۰۰37
۱/545/۱38/8۱3پایگاه های اورژانس ۱۱5 شهرستان های قاین و زیرکوه  398-43۲۰98۰3۰۲59۰۰۰۰35
۱/۰77/345/4۰8پایگاه های اورژانس ۱۱5 شهرستان های نهبندان و سربیشه   498-44۲۰98۰3۰۲59۰۰۰۰36

مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 زمان و مکان جلسه توجیهی: ساعت 10:00 مورخ 1398/08/19 - سالن جلسات معاونت تحقیقات دانشگاه
 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات :  خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  - سازمان مرکزی - اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه -  روز سه شنبه 
مورخ 1398/08/21 از ساعت 10:00 الی 13:00  در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
شرکت آسان پرداخت پرشین

برادر ارجمند و رزمنده سپاه اسالم

 سرتیپ دوم پاسدار غالمعلی تناکی
فرمانده محترم تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا 

)علیه السالم( و  قرارگاه عملیاتی شهید ناصری
اعطای درجه سرداری از سوی فرمانده معظم کل قوا )مدظله(

 را که نشان از دالوری، شجاعت و توانمندی جناب عالی
 در هشت سال دفاع مقدس و استمرار آن در منطقه عملیاتی 
شرق کشور می باشد، خدمت شما تبریک عرض نموده و از 

خداوند متعال توفیق روز افزون تان را مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره،  مدیرعامل، کارکنان و سهامداران شرکت تعاونی 

انصار الرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی
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باز باران
 با خطرهای فراوان! 
* امین جم

آغاز دومین ماه پاییز با بارندگی  برای همه شیرین 
است. موضوعی که در سال های قبل کمتر سابقه 
داشته است.باران که حدود دو دهه است  با مردم  
استان ما بیگانه بوده است حاال دست رفاقت به 
سوی این سرزمین دراز کرده است. چند روزی 
هست که بوی باران را می شود در خیابان ها 
حس و این شعر را زمزمه کرد که :باز باران با 
ترانه با گهرهای فراوان... می گویند: بارش ها 
ادامه خواهد داشت پیش بینی شده ادامه بارش 
ها در کشور رگباری باشد و  این امکان  خطرهای 
فراوان!  پس از باران رازیاد تر می کند.،حوادثی 
مانند سیل بهار را تا حدودی تشدید می کند. رسانه 
ها نیز با تیترهایی چون » هشدار؛ سایه سیل دوباره 
بر سر ایران افتاد« یا »کابوس سیل دوباره در راه 
ایران« ، » سیل نرفته دوباره بازگشت« و ... نسبت 
به افزایش بارش ها و پیش بینی های انجام شده 

واکنش نشان دادند.
 ، اخطارهای مسئوالن  و  بینی ها  پیش  طبق 
گیالن  استان  در  سیل  وقوع  شاهد  مهر   ۲۱
)شهرستان های تالش، ماسال، شفت، صومعه سرا، 
لنگرود، املش( و در ابتدای آبان نیز شاهد بارندگی 
شدید در “پل دختر” بودیم اتفاقاتی که دوباره  
موجب مشکالتی برای مردم شد.به هرحال تجربه 
بهار امسال نشان داد سیل شوخی بردار نیست و 
باید مراقب باشیم تا آسیب های ناشی از این رخداد 

طبیعی را به حداقل برسانیم.
بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  باره  درهمین   
شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در گفتگو با 
خبرنگاران با بیان اینکه هشدار و اخطار در زمینه 
سیل، دو مقوله مختلف است، درباره این موضوع 
گفت: هشدار معموال با فاصله زمانی بلندتری 
یا  زمانی ۲۴  فاصله  در  اخطار  می شود،  اعالم 
حداکثر ۷۲ ساعت صادر نمی شود. با وجود این 
نمی توان برای بلندمدت وقوع سیل را در استانی 
پیش بینی کرد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرده است که ماه های مهر، آبان و 
آذر از لحاظ احتمال بارندگی بیشتر از میزان نرمال، 

یعنی طبق آمار بلند مدت ۵۰ ساله خواهد بود.
البته کارشناسان معتقدند این موضوع به معنی 
آن نیست که هر سیلی مخرب است بلکه آمار 
تخریب سیل بیش از آنکه به خود این پدیده 
مربوط باشد، به دخالت های انسانی در بستر وقوع 
آن مربوط است. دست کاری هایی که این عارضه 
طبیعی را به اندازه بحران بزرگ کرده و بر وخامت 
آن می افزاید. این نکته را نیز باید اضافه کرد که به 
اعتقاد کارشناسان ،  در کشور ما یا باران نمی بارد و 

خشکسالی رخ می دهد یا  رگباری  می بارد.
هرچند که دو دهه خشکسالی استان شاید بارندگی 
های سنگین را از خاطرمان برده و در این میان 
مسیر سیالب های قدیمی نیز به فراموشی سپرده 
شده است اما حاال دوباره این بارندگی های شدید ، 
می توانند خسارات زیادی حتی شاید بیش از دیگر 
استان ها برای ما به همراه داشته باشند. متاسفانه 
خشکسالی روی نوع ساخت و سازها و زمین های 
مورد استفاده ما در استان نیز تاثیر داشته و کار 
پیشگیری را هم سخت تر می کند اما شاید وقت 
مناسبی باشد که دوباره در آرامش بیشتر ، وضع 
استان را بررسی و آسیب شناسی کنیم. در این 
میان پیشکسوت تر ها که شاهد بارندگی های 
سیل آسا بوده اند ، می توانند بهترین راهنما برای 
مسئوالن باشند.ان طور که در اخطارهای قبلی 
سیل نیز همکاری مردم به خوبی قابل مشاهده 
بود.تمیز نگه داشتن مسیل ها از راهکارهای 
کوتاه مدت است اما متاسفانه ساخت و ساز در 
مسیر رودخانه ها به ویژه در روستاهای ییالقی 
وکوهستانی از غفلت هایی بوده که زنگ خطر 
را به صدا درآورده و برای حل این مشکل توجه 
است.شاید  الزامی  مدت  میان  راهکارهای  به 
زمان ان رسیده است که عالوه بر گهرهای 

فراوان باران به خطرهای ان نیز بیاندیشیم.
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تاریخ مصرف البغدادی تمام شده بود

ابوبکر  مصرف  تاریخ  کوثری،  اسماعیل  سردار 
البغدادی سرکرده گروهک تروریستی داعش را 
برای آمریکا تمام شده دانست و گفت: ترامپ قبل 
از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بارها به 

تشکیل داعش توسط آمریکا اعتراف کرده بود.

خباز: دو قطبی شدن انتخابات
 به ضرر اصالح طلبان است

فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  خباز  محمدرضا 
اصالح طلبان از انتخاباتی که شرایط دو قطبی در 
آن به وجود بیاید ضرر خواهند کند، گفت: این ضرر 
البته محدود به اصالح طلبان نخواهد بود و دامن کل 
جریانات سیاسی و نظام و کشور را نیز خواهد گرفت.

تابش: هیچ حزب و جناحی
 نباید از سپاه سوءاستفاده کند

تابش نماینده مجلس با بیان اینکه هیچ حزب و 
جناحی نباید از سپاه سوءاستفاده کند و شأن و جایگاه 
قانونی این نهاد مردمی باید حفظ گردد، اظهار کرد: 
بخشی از مقوله حفظ این جایگاه منوط به رفتارهای 
خود سپاه است و بخش دیگر نیز مربوط به مجموعه 

حاکمیت و حمایت های مردمی است.

عراق : نمی توانیم در صورت جنگ، میان 
ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنیم

اینکه نگران وقوع  بیان  با  رئیس جمهور عراق 
درگیری میان ایران و آمریکا است، اظهار کرد: 
درصورت بروز جنگ، عراق قادر نخواهد بود میان 
ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند. حقیقت این 
است که به نفع بغداد نیست، بخواهد به همسایه 

قدرتمند خود )ایران( آسیب برساند.

انگلیس: حتی با خروج از اتحادیه
 اروپا به برجام پایبندیم

سفیر انگلیس در تهران گفت: انگلیس نسبت به 
اجرای تعهداتش در برجام پایبند است حتی زمانی 

که از اتحادیه اروپا خارج شود.

برجام به جسد متعفن تبدیل شده است

قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک با بیان 
اینکه امروز برجام به یک جسد متعفن تبدیل شده 
است، گفت: اما دولت و دستگاه دیپلماسی ما به 

جای دفن برجام به فکر مومیایی کردن آن است.

درخواست وزارت خارجه از مردم 
برای به تعویق انداختن سفر به عراق

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: “ضمن 
قدردانی مجدد از مهمان نوازی کریمانه دولت 
حسینی،  اربعین  ایام  در  عراق  برادر  ملت  و 
ها  آرامی  نا  برخی  وقوع  گزارش  به  توجه  با 
عتبات  زائران  و  عزیز  از هموطنان  عراق  در 
ثانوی  اطالع  تا  می شود  درخواست  عالیات 
برنامه سفر خود به عراق را به تعویق اندازند.“

الریجانی: ثروتمندان بیشتر
 از یارانه استفاده می کنند

تسنیم- رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
ندارد،  یارانه ها وجود  پرداخت  در  تعادلی  اینکه 
طبقات  از  بیشتر  جامعه،  باالی  طبقات  گفت: 

پایین از یارانه ها استفاده می کنند.

فاصله تورمی دهک ها کم شد

مهر- بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان 
تورمی  فاصله  هزینه ای،  مختلف  دهک های 
که  رسید  درصد  به ۲.۲  ماه  این  در  دهک ها 
نسبت به ماه قبل )۲.٣ درصد( ۰.۱ واحد درصد 
کاهش داشته است.فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به 
افزایش و در گروه  واحد درصد  قبل ٨.۰  ماه 
خدمات«  و  خوراکی  غیر  »کاالهای  عمده 
کاهش  درصد  واحد   ۱.۱ قبل  ماه  به  نسبت 
نشان می دهد. تورم نقطه ای دهک ها یا تغییر 
در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت 
به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل 

دهک ها کاهش یافته است.

پیش بینی صندوق بین المللی 
پول از آینده اقتصاد ایران

تسنیم- مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی 
 صندوق بین المللی پول گفت:» تخمین زده می شود 
تحریم هایی که در سال گذشته اعمال و در سال 
 جاری سخت تر شد، سال آینده تاثیر اضافه ای

 بر اقتصاد ایران نداشته باشد.«

حباب قیمتی سکه منفی شد؛
 ورود سکه های خانگی به بازار

میزان- رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
قیمتی  دو هفته گذشته حباب  از حدود  گفت: 
سکه های تمام و نیم سکه کامال تخلیه شد و از 
اواسط هفته گذشته حباب قیمتی در این دو سکه، 
منفی شد. کشتی آرای ادامه داد: کاهش جذابیت 
بازار طال و سکه برای سرمایه گذاری باعث ورود 
سکه های خانگی به بازار شده و همین موضوع 

عرضه سکه را در بازار افزایش داده است.

به گزارش مشرق، مهدی جهان تیغی 
فعال رسانه ای با اشاره به کشته شدن 
ابوبکر البغدادی توسط آمریکا ، در توضیح 
اینکه چرا ایران ابوبکر البغدادی را مستقیما 

نکشت؟! ، نوشت : 
۱. از زمان آغاز تحوالت و بحران نظامی 
در عراق، برای ایران ابوبکر البغدادی یک 
سوژه نظامی و اطالعاتی مهم به شمار 
ورود  با  دلیل  همین  به  است.  می رفته 
و  عراق  تحوالت  به  ایران  مستشاری 
سوریه، ابوبکر البغدادی هر لحظه اتفاقا 
بوده  ایران  نظامی های  از  فرار  حال  در 
است. در واقع ایران بود که با مدیریتش 

و همراهی متحدین خود عرصه سرزمینی 
و  داعش  برای  واقعی  معنای  به  را 

سرکردگانش تنگ تر کرد.
۲. برای ایران، ادلب سوریه آخرین پناهگاه 
ابوبکر البغدادی محسوب می شده است. 
ضمن اینکه ایران در کنار پیگیری ها و 
آغاز مسیر دیپلماسی برای پایان تروریست 
ها در ادلب، همزمان با کمک روسیه و 
ارتش سوریه طی چند ماه گذشته عملیات 
اطالعاتی متعددی برای زمینه سازی آزاد 
سازی کامل ادلب و از بین بردن بخش 
باقیمانده  از گروه های تروریستی  زیادی 
نشان  که  موضوعی  بود.  کرده  آغاز   را 

می دهد در صورت آغاز عملیات نظامی 
در ادلب، ابوبکر البغدادی به صورت طبیعی 
ایران، روسیه و  ائتالف  نیروهای  توسط 
سوریه نهایتا کشته می شده است. در این 
این گونه است که  صورت مساله فقط 
بین  از  را  او  پیشدستانه  آمریکایی ها 

برده اند.
٣. اما اینکه آمریکایی ها چگونه البغدادی 
را کشته اند، پاسخ سختی ندارد. البغدادی از 
ابتدا بخشی از پروسه اطالعاتی و امنیتی 
آمریکا بوده است. او در برخی از زمان های 
حساس اقتدار داعش در عراق و سوریه، 
عمال در جغرافیای حفاظتی و امن آمریکا 
دیگر الیه  از سوی  است.  زندگی کرده 
حفاظت از البغدادی عمدتا توسط افسران 
بعثی پوشش داده شده که اشراف سرویس 
امنیت عراق به این الیه امنیتی کم نبوده 
و ارتباط و نفوذ آمریکا در میان افسران 
نیز سال هاست که برقرار است.  بعثی 
ترک ها برای کسب جلب رضایت آمریکا 
ادامه تحرکات نظامی در سوریه،  برای 

انگیزه زیادی برای همکاری اطالعاتی 
های  الیه  بنابراین  داشته اند.  آمریکا  با 
ارتباطی و نفوذ امنیتی آمریکا در اطراف 
ابوبکر بغدادی کم نبوده است. ترامپ 
نشینی  عقب  از  فرار  برای  نیز 
شکست  به  شدن  متهم  و  اجباری 
نظامی در سوریه و همچنین در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این 
فرصت را قطعا از دست نمی داده است.

مدیریت  سال  چندین  در  ایران  اما   .۴
جنگ در عراق و سوریه، به دنبال اهداف 
واقعی نظامی بوده و نه نمایشی؛ ایران 
بیش از اقدام نمایشی برای از بین بردن 
چند مهره دست نشانده توسط آمریکا در 
گروه تروریستی داعش، به دنبال از بین 
نیابتی  ارتش   - داعش  سازمان  بردن 
آمریکا - بوده است. اما این نکته را نیز 
بردن  بین  از  با  ایران  برد،  یاد  از  نباید 
سازمان داعش، عمال البغدادی را به 
مهره ای بی خاصیت و تاریخ پایان 

یافته تبدیل کرده بود. 

چرا ایران ابوبکر البغدادی را مستقیما نکشت؟!

آمادگی  از  خبرها  برخی  تسنیم- 
حذف میلیونی یارانه نقدی خانوارهای 
پردرآمد در دوره آبان ماه حکایت دارد.

نقدی  یارانه  حذف  به  دولت  الزام  با 
پردرآمدها از سوی دولت، در ماه های 
شهریور و مهر مجموعا یک میلیون و 
صد هزار نفر از افراد متمکن از جمع 
گفتنی  شده اند.  حذف  بگیران  یارانه 
است، بر اساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در تبصره ۱۴ قانون بودجه در 
پایان سال جاری دولت مکلف به حذف 

سه دهک باالیی درآمدی شده است.
بررسی ها نشان می دهد، با حذف ۲۴ 
میلیون نفر از افراد متمکن در نهایت 

رقمی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان 
در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی 
قانون  اساس  بر  می گیرد.  صورت 
بودجه سالیانه رقمی بیش از ۴۰ هزار 
یارانه  پرداخت  صرف  تومان  میلیارد 
نقدی حدود ۷۵ میلیون ایرانی می شود.
همان طور که اشاره شد در ۲ دوره اخیر 
 ۱.۱ به  نزدیک  نقدی  یارانه  پرداخت 
میلیون نفر از جمع یارانه بگیران متوقف 
شده و دولت برای حذف ۲٣ میلیون نفر 
باقی مانده نزدیک به ۵ ماه فرصت دارد.
در حال حاضر نیز کمتر از ۲۰ روز به 
دوره پرداخت یارانه نقدی در آبان ماه 
مانده و هنوز اطالعات دقیقی از سوی 

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه 
درباره نحوه حذف یارانه افراد پردرآمد در 
این ماه ارائه نشده و پیگیرهای تسنیم 
از ستاد حذف یارانه نیز منجر به نتیجه 
رسمی نشده است. نکته مهم اینکه بر 
حذف  مسئوالن،  مصاحبه  های  اساس 
اخیر  ماه های  در  های صورت گرفته 
به صورت پایلوت انجام شده و دولت 
بایستی به سمت حذف انبوه یارانه نقدی 

ثروتمندان حرکت کند.
در این بین برخی خبرها از آمادگی حذف 
میلیونی خانوارهای پردرآمد در دوره آبان 

ماه پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد.
نظرهای  اختالف  اخیرا  است،  گفتنی 

جدی میان سازمان هدفمندی یارانه ها 
در  بودجه  قانون   ۱۴ تبصره  ستاد  و 
جمعیتی  نقدی  یارانه  حذف  خصوص 
شده  ایجاد  نفر  هزار   ۱۰ به  نزدیک 
سازمان  بیانیه  با  نهایت  در  که  بود 
نیست  قرار  شد  مشخص  هدفمندی 
یارانه نقدی خانوارهای غیر متمولی که 
در شهریور ماه به علت ردحساب یارانه 

آنها قطع شده بود، پرداخت شود.

احتمال حذف میلیونی یارانه نقدی پردرآمدها در آبان

 بانک ها موظف به رفع سوءاثر چک های برگشتی فاقد شکایت شدند

 ایسنا-  بانک مرکزی اعالم کرد بانک ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک 
توسط دارنده در خصوص چک هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن ها سپری 

شده است، نسبت به رفع سوءاثر از چک های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافر بین شهری باقران سیر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1909 و شناسه ملی 10360036262 به 
 استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/04 و مجوز شماره 20443/33 مورخ 1398/04/25 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم فاطمه خسروی به شماره ملی0640560660 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
شیر محمد خسروی درح به شماره ملی0651351995 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ولی زینلی فرد به شماره 
ملی0652605710 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی موالئی به شماره ملی 0652381189 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی0652653340 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای امیر 
زینلی فرد به شماره ملی0653112726 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای امیر زینلی فرد )مدیرعامل( و خانم فاطمه خسروی )رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643407(

کارخانه هبلکس بیرجند در نظر دارد 
تعدادی بشکه مقوایی را از طریق مزایده عام واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر
 با شماره 0۹۱۵7۲۵7۲۹۲ تماس حاصل فرمایند.

اصالحیه آگهی 
 پیرو فراخوان هاي عمومي منتشر شده در سامانه تدارکات الكترونیک دولت )ستاد( )منتشره در روزنامه های بیرجند امروز و آوای خراسان جنوبی( در خصوص خرید پرسي غذاي مورد نیاز بیمارستان هاي

)رازي و ایران مهر شهرستان بیرجند - شهید آتشدست شهرستان نهبندان - علي ابن ابیطالب )ع( شهرستان سربیشه - شهید سید مصطفي خمیني شهرستان طبس -  خاتم االنبیاء )ص( شهرستان 
 درمیان  و امام علي )ع( شهرستان سرایان ( با شماره فراخوان هاي مندرج در جدول ذیل به اطالع مي رساند مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهادات و بازگشایي پاکت ها به شرح ذیل اصالح مي گردد:

تاریخ جلسه بازگشایيآخرین مهلت ارسال پیشنهاداتآخرین مهلت دریافت اسنادموضوع مناقصهشماره فراخوان
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روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مزایده گذار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي
 محل و زمان خرید اسناد مزایده : خراسان جنوبي- بیرجند -  خیابان غفاری -  نبش غفاری 25 - ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان - واحد تایپ و تكثیر

)انتشارات( از ساعت 08/00 روز پنجشنبه 98/08/09  لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/08/14 
مهلت زمانی بازدید ) به جز ایام تعطیل در ساعات اداری( :  روز پنجشنبه 98/08/09  لغایت شنبه 98/08/25 مهلت و محل تسلیم مدارک: آخرین مهلت تسلیم مدارك 

اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/08/25  به آدرس فوق الذکر- واحد دبیرخانه 
زمان بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات ) الف ، ب ، ج ( ساعت 08/30 روز  یكشنبه  98/08/26 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی می باشد.

مدت اجاره : مدت اولیه قرارداد 12 ماه شمسی ) یک سال ( می باشد و در صورت رضایت و تائید کارفرما مدت اجاره قابل افزایش خواهد بود و تعیین اجاره ماهیانه جهت سال های بعدی به ترتیب با افزایش حداقل 15 درصد نسبت به اجاره ماهیانه سال قبل بالمانع است. اجاره بها : مبلغ اجاره به استناد مصوبه 
کمیسیون نرخ گذاری تعیین و قبل از انعقاد قرارداد با برنده مزایده ، حداقل شش برابر اجاره ماهیانه سال آخر قرارداد ، وثیقه اخذ خواهد گردید. شرایط مزایده گر: جهت مزایده فوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مزایده می باشند.  ضمانت نامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به دو روش زیر ارائه شود: الف- ضمانت نامه بانكي در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی   ب- واریز وجه نقد به حساب شماره  2176372100005  تمرکز وجوه سپرده نزد شعب بانک ملی به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  

سایر توضیحات: براي کسب اطالعات و دریافت آگهي مزایده به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع  و یا  با شماره 9-32342137-056 و شماره داخلي 318  تماس حاصل فرمایید. 

شماره 
مبلغ اجاره ماهیانه پایه مدت اجارهموضوع مزایدهمزایده

سال اول  )ریال (
مبلغ ضمانت نامه شرکت

 در فرآیند ارجاع کار)ریال(

تجدید مزایده واگذاری ) اجاره ( غرفه ۹8/67
۱۲3.000.0006.۲۵0.۵00 ماه سوپر مارکت در پایانه بار بیرجند

پیام ایمنی: با بستن کمربند ایمنی، استفاده از آن را برای نسل آینده نهادینه کنیم
آگهي مزایده  عمومی  یک مرحله ای  - نوبت اول
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فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته ادامه دارد

فارس- کارشناس هواشناسی استان گفت: برای روز جمعه بارش ها در شرق و به  ویژه جنوب شرق محدود خواهد بود. نخعی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی 
در استان تا پایان هفته ادامه دارد و به تناوب افزایش ابر و بارش باران گاهی با رعد و برق را در برخی مناطق خواهیم داشت. وی گفت: روز پنجشنبه با تقویت 

ناپایداری ها رگبار و رعد و برق همچنین تشکیل مه و احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات و وقوع رواناب محدود دور از انتظار نیست.
های  آدم  و  بزرگ  کارهای  سرمقاله 
کوچک واقعیتی عینی در جامعه است 
از  برخی  که نشان می دهد هر چند 
عوامل در فرآیندی کاری مثبت باشند 
اما سایر عوامل منفی می توانند روند 
به  پیش  وقت  چند  کنند  فلج  را  کار 
انجام   برای  بیرجند  ادارات  از  یکی 
کاری مراجعه کردم کارشناس مربوطه 
ای که پرونده ام دست او بود پس از 
را  بار سالم حتی جواب سالمم  چند 
ام  پرونده  در  نداد  ادب  رسم  به  هم 
سنگ اندازی کرد و حتی به صراحت 
گیر خالف قانون به من داد وقتی به 
کمال  با  ایشان  کردم  مراجعه  مدیر 
روزی  دانم  می  بله  گفت  خونسردی 
صد نفر دیگر هم همین را می گویند 
چاره ای نیست استخدام رسمی است 
بارها به کمیسیون تخلفات فرستاده ایم 
اما کاری از دست ما ساخته نیست و 
کاری  اجازه  او  پشت صحنه  مافیای! 
به ما نمی دهد باید بسازیم امروز که 
این  را خواندم دیدم چقدر  مقاله شما 
دارد  شباهت  استان  وضع  با  موضوع 
مدیر ارشد استان آمده است خوب هم 
اما   آمده است قوی هم کار می کند 
چقدر این بدنه می تواند او را همراهی 
کند خدا می داند؟  واژه کوتوله برای 
بخشی از مدیران که حد و اندازه شان 
برای مدیریت استانی نیست واژه جالب 
این  اما فقط مشکل  و مناسبی است 
نه  که  هستند  مدیران  برخی  نیست 
چه  نیستند  مدیریت  این  اندازه  فقط 
بسا مثل آن کارشناس مشکل دار اداره 
شهرستانی، غول هایی برای مقاومت 
در مقابل روند موجود هستند. از طریق 
شما به آقای استاندار که واقعا تو این 
مدت گل کاشتند صحبتی داشتم و آن 
تعامالت  بر  عالوه  شما  هنر  که  این 
استانی  درون  مدیریت  استانی  برون 
نیز هست و هنر مدیریت یعنی انجام 
به  بقیه شما خودتان  از طریق  کارها 
تنهایی نمی توانید همه کارها را انجام 
فکر  مدیرانتان  چینش  به  لطفا  دهید 
در  توانمندیها  این  آیا  اینکه  و  کنید 
فقط  شما  هست.   موجود  نیروهای 
جاری  مدیریت  که  نیستید  استاندار 
کنید در مقابل اقداماتی که شما و به 
اسم نظام انجام می دهید و برخی به 
و  ناقص  میانی  مدیران  ضعف  دلیل 
برخی به دلیل عدم اعالم به مردم از 
چشم آنها دور می ماند هم مسئول و 

مورد سؤال هستید.
ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تخریب حدود ۱۰۰ هکتار
 از مراتع استان در6 ماه 

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  تسنیم- 
را  مراتع  شیار  و  شخم  آبخیزداری 
بیشتر دلیل تخریب اراضی در استان 
نخست  نیمه  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
انسانی باعث شده ۹۹  امسال عوامل 
هکتار از مراتع خراسان جنوبی تخریب 
شود. علیرضا نصرآبادی اظهار کرد: در 
نیمه نخست امسال 73 فقره تخریب و 
تصرف در ۹۹ هکتار از مراتع خراسان 
نسبت  که  است  شده  انجام  جنوبی 
نظر  از  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
تعداد فقره 8 درصد و از نظر دام 3۹ 
مدیرکل  است.  یافته  افزایش  درصد 
منابع طبیعی و آبخیزداری بیان کرد: 
چرای بی رویه دام و بوته کنی نیز از 
دیگر عواملی است که طبیعت استان 
داد: در  ادامه  تغییر داده است. وی  را 
تخلف چرای دام، متخلفان به صورت 
تغذیه  برای  ملی  اراضی  از  غیرمجاز 
که  می کنند  استفاده  خود  دام های 
گفت:  نصرآبادی  دارد.  قانونی  پیگرد 
بیش از 80 درصد مراتع استان دارای 
بهره برداری مرتعی و غیرمرتعی بوده 
که ممیزی شده است . مدیرکل منابع 
از  کرد:  تصریح  آبخیزداری  و  طبیعی 
هکتاری  میلیون   15 سطوح  مجموع 
را  هکتار  میلیون   14.5 حدود  استان 
تشکیل  طبیعی  منابع  عرصه های 
می دهند. وی با بیان اینکه بیش از ۹5 
عرصه های  را  استان  سطح  از  درصد 
است،  داده  تشکیل  طبیعی  منابع 
خاطرنشان کرد: نزدیک به 8.5 میلیون 

هکتار مرتع در استان داریم. 
آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیر کل 
خانوار  هزار   2۹ از  بیش  شد:  یادآور 

بهره بردار مرتعی در استان وجود دارد.

 خبر ویژه

درد دل  از شما که  و تشکر  با سالم 
مسئوالن  گوش  به  را  شهروندان 
تماس  همه  این  از  بعد  رسانید  می 
و  حضوری  مراجعه  شهرداری،  با 
ارسال پیامک در روزنامه های استان 
خیابان  به  توجهی  اصال  شهرداری 
عارفی ندارد زمین خاکی نبش عارفی 
تبدیل به ترمینال سرویسهای خوسف 
فعال  مثال  شهردار  است  کافی  شده 
 بیرجند که اینقدر در رسانه ها تعریفش را 
قدردانی می  از خدماتش  و  کنند  می 
این  به  اداری سری  کنند  در ساعت 
خیابان بزند و شلوغی و نابسامانی آن 
را از نزدیک  نظاره گر باشد و بی خود 
و با تمسخر پیشنهاد ندهدکه برای رفع 

مشکالت منزلمان را عوض کنیم.
۹15...3۹0

های  راننده  وضع  چه  این  سالم، 
اتوبوس است که آدم کارت هم میزنه 
اما راننده قبول دارنیست و از اتوبوس 
و  داره  نامناسب  رفتار  و  میشه  پیاده 
آدم رو دروغ گو میدونه. من دیروز بعد 
ازظهر با دوستم سوار اتوبوس مهرشهر 
شدیم وکارت زدم آخرین ایستگاه که 
فلکه ی ابوذر بود پیاده شدیم درکمال 
تعجب راننده از اتوبوس پیاده میشه و 
رفتار نامناسب داره و میگه چرا کارت 
نزدید و چرا دروغ می گید من با وجود 
کارت زدن در آخر برای دو نفر پول نقد 
هم به راننده تحویل دادم، چرا اتوبوس 

رانی نظارت نمی کند؟ 
۹10...522

با عرض سالم و خسته نباشید باتوجه 
آمد  و  رفت  مسیر  نمودن  مسدود  به 
شمال اکبریه به میدان ولیعصر توسط 
راهور و مشکالت فراوان برای ساکنان 
بینی  پیش  وعدم  اورژانس 115  حتی 
پل دیگری قبل از بستن مسیر اصلی 
لذا هرچه سریع تر مسیر مناسب برای 
آن قسمت پیش بینی و به معضل ایجاد 

شده رسیدگی فرمایند.
۹15...1۹8

خیابان  برق  نیروگاه  وضع  از  سالم  با 
غفاری بیرجند که چند سال است متروکه 

مانده گزارشی تهیه کنید. باتشکر
۹15...326

از اداره آب تشکرمی کنیم جهت اجرای 
شبکه فاضالب مهرشهر و تقاضا داریم 
خیابان های عمار، حر و ابوذر غفاری را 

هرچه سریعتر به  شبکه  وصل کنند.
۹15...352

در  غذا  نرخ  به  کسی  چرا  باسالم 
آماده ها رسیدگی  و غذا  رستوران ها 
نمی کند؟ گوشت تازه کیلویی 20000 
تومان کاهش داشته و گوشت برزیلی 
نصف قیمت گوشت تازه است، بیشتر 
هم از گوشت برزیلی استفاده می کنند. 

لطفا پیگیری نمایید.
۹15...572

سالم آوای عزیز چند بار پیام فرستادم 
گوش  به  خواهشا  نگرفتم  جوابی  و 
مسؤلین برسانید سامانه 2020 مدام به 
خانه زنگ میزنه و برای پرداخت قبض 
پرداخت  من  حاال  میده  هشدار  تلفن 
کردم بعداز دو روزتلفن یکطرفه شده 
وجالب تر اینکه قبض تلفن آمده درب 
منزل هنوز پنج روزدیگه مهلت پرداخت 

داره لطفا پیگیری کنید.
۹35...520

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان جنوبی

با عنایت به مطلب مندرج در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی با موضوع فشار 
آب در منطقه بلوار جماران خیابان های 
سپهر عبدالعلی بیرجندی خیلی کم است 
و باعث به وجود آمدن مشکالتی برای 
فاضالب  و  آب  اداره  لطفا  شده  مردم 
پیگیری کند به استحضار می رساند: با 
توجه به بررسی های به عمل آمده در 
گزارشات ارسالی به مرکز 122 تاکنون 
گزارشی  هیچگونه  اخیر  های  ماه  در 
مناطق  در  آب  فشار  کمبود  بر  مبنی 
سپهر عبدالعلی بیرجندی اعالم نشده و 
فشار آب نیز در حد مطلوب و متعارف 
می باشد لذا با توجه به اینکه احتمال 
موردی  صورت  به  انشعاب  گرفتگی 
وجود دارد، می بایست مشترک محترم 
با ارائه اطالعات دقیق )آدرس دقیق، نام 
و نشانی( با مرکز 122 تماس و مشکل 
را گزارش نماید تا موضوع پیگیری  و 

رفع مشکل انجام  شود.

پاسخ مسئولین

بررسی برنامه استاندار برای پویاسازی اقتصاد مرز در خراسان جنوبی 

فراخوان مهاجران مرز
فرصت  یک  مرز،   - زاده  رجب  فاطمه 
های  مولفه  بر  عالوه  است.  اقتصادی 
دیگر تمرکز بر اقتصاد مرز می تواند  تولید 
ثروت کند.  مرز مشترک خراسان جنوبی با  
افغانستان و  موقعیت  راهبردی این استان 
از نظر دوری با مرکز این کشور، خراسان 
جنوبی را در موقعیتی طالیی برای بهره 
برداری و بهره مندی از بازار  افغانستان و 
دیگر کشورهای همجوار قرار داده است. 
موقعیتی که استاندار از ابتدای ورودش به 
استان با سفر به مرز، به نوعی اهمیت آن را 
در برنامه اقتصادی اش برای توسعه استان 
مرز  برای  او  برنامه های  حاال  داد.  نشان 
تاحدودی شکل گرفته و دستور جدیدش 
اقتصادی  های  معین  فعالیت  آغاز  برای 
می تواند زمینه ای مناسب برای مهاجرت 
معکوس مرزنشینانی باشد که روستاهای 

مرزی را ترک کرده اند.

سهم پایین در اقتصاد مرز
 هرچند سیاست کلی کشور در فعالیت های 
تجاری با کشورهای همسایه شرق بر بندر 
چابهار متمرکز است با این حال مرز خراسان 
جنوبی، جاذبه های خود را برای تجار دارد 
به شرط آنکه زیر ساخت ها کامل شود. 
هیچ یک از تیم های اقتصادی استانداران 
ادوار گذشته بی توجه به اقتصاد مرز نبودند، 
ها  ساخت  زیر  ایجاد  برای  هایی  قدم 
برداشته شده و مرز امروز به ویژه در منطقه 
ماهیرود با یک دهه قبل تفاوت بسیار دارد. 
اما آنچه در این بین آن طور که باید مورد 
توجه نبوده، ارتقای زمینه درآمدزایی برای 
مرزنشینان است. یکی از مؤلفه های اصلی 
و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می 
عمل  هم  کننده  تقویت  عنوان  به  تواند 
است.  مرزنشینان  معیشت  موضوع  کند، 
اصلی که می توان گفت در مناطق مرزی 
خراسان جنوبی در حد حرف باقی مانده 
و مرزنشینان این استان از محروم ترین 
و کم در آمد ترین اقشار هستند. بسیاری 
از مرزنشینان فقط سهم اندکی از اقتصاد 
محدوده  در  کارگری  برای  هم  آن  مرز 
بازارچه ها دارند. بازارچه هایی که همچنان 
بازگشایی برخی از آن ها با باید ها و نباید 
هایی همراه است. این ناتوانی دولتمردان 
دست به دست خشکسالی داده و در این 
سال ها بسیاری از روستاهای مرزی خالی 

از جمعیت شده اند.

رابطه مستقیم مهاجرت و بیکاری
معضل مهاجرت روستاییان به ویژه روستاییان 
مرزنشین در حال تبدیل به یک بحران اساسی 
برای امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور است. در 
از  تکان دهنده ای  آمارهای  اخیر  چند سال 
خالی شدن برخی روستا ها از سکنه و به تبع 

آن رشد حاشیه نشینی منتشر شده است. 
مسئوالن از وجود 1700 روستای خالی از 
سکنه در استان خراسان جنوبی خبر داده اند. 
بر اساس جدیدترین سرشماری انجام شده  
یک هزار و 852 آبادی دارای سکنه و یک 
هزار و 703 روستای استان خالی از سکنه 
است و متأسفانه این اپیدمی، شرق کشور 
را درگیر کرده، ازطرفی تعداد قابل توجهی 
از این روستاها ، در مرز کشور با افغانستان 
و  نهبندان  نماینده  نظر  اند.از  گرفته   قرار 
سربیشه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
، خشکسالی،  کم آبی و نبود فرصت شغلی از 
مهم ترین دالیل افزایش مهاجرت ساکنان 
روستاهای مرزی است هرچند اشتغال در 
این بین اهمیت بیشتری دارد ، باید آبادانی 
در مرز ایجاد شود. در زمان حاضر نزدیک 
به 300  روستا فقط در شهرستان نهبندان 
خالی از سکنه شده  است. بحران آب یکی 
این  در  ما  است.  روستاییان  مشکالت  از 
روستا ها بحران سالمت، راه های ارتباطی، آب 

آشامیدنی و بیکاری  هم هست.نظر افضلی 
را  روستا ها  به  داده شده  اختصاص  بودجه 
کافی نمی داند و با انتقاد از برنامه ریزی در این 
زمینه ادامه می دهد:  فقط بودجه مربوط به 
آبرسانی در روستا ها باید بیش از 80 میلیارد 
باشد که این طور نیست البته امسال تالش 

خوبی برای آبرسانی به روستاها انجام شد اما 
باید به دنبال راهکار پایدار باشیم.به گفته او 
مهاجرت از روستاهای خراسان جنوبی ادامه 
دارد و این مسئله خراسان جنوبی رابا  بحران 
امنیت مواجه خواهد کرد. اوادامه می دهد: در 
حالی که ثروتی چون مرز را داریم، نتوانسته 
ایم گام محکمی به سمت توسعه اقتصادی 

برداریم و از فرصت مرز بهره ببریم.
البته اقدامهایی برای تکمیل زیر ساخت   
ها در نقاط مرزی انجام شده که به عنوان 
بازارچه های مرزی  مثال فخر، مدیر کل 
بازارچه  در  ها  ساخت  زیر  ایجاد  درباره 
زیر  اقدامات  گوید:  نهبندان می  دوکوهانه 
آبرسانی،  ایجاد شبکه های   ساختی چون 
بروز رسانی شبکه برق و فیبر نوری در این 
بازارچه انجام شده و به دنبال قطعیت تخصصی 
شدن فعالیت بازارچه های مرزی در استان 
هستیم که دوکوهانه نهبندان با توجه به سابقه 
ای که در واردات دام زنده داشته، زیر ساخت 
های مورد نیاز همین قابلیت را خواهد داشت 

و ایجاد ۹ قرنطینه دامی از آن جمله است.

خطر نا امنی
بسیاری از مرزنشینان خراسان جنوبی  سهم 
اندکی  از اقتصاد مرز آن هم برای کارگری 
در محدوده بازارچه ها دارند. نماینده مردم 

بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای 
اسالمی هم از همین مشکل می گوید و 
تاکید دارد که باید بر ایجاد اشتغال در مرز 
متمرکز شویم.این روزها روستاهای مرزی 
و دیگر روستاهاي خراسان جنوبی خالی از 
سکنه می شوند. دالیل متعددی عامل این 
مرگ تدریجی است اما عمده ترین شرایطی 
که از آن صحبت می شود یکی خشکسالی و 
دیگری بحران اشتغال و درآمد است. جوانان 
به دنبال شغل به شهر هاي کوچک و بزرگ 
مهاجرت مي کنند و مسن تر ها هم دیگر 
قادر به فعالیت نیستند و در حال ترک دیار 
هستند تا در جوار فرزندانشان که روستاها را 

ترک کرده اند روزگار بگذرانند.
عبادی ادامه می دهد : مشکل تأمین آب 
و بحرانی که دیگر شوخی نیست و هر روز 
سایه اش بزرگتر می شود، این روزها دلیلی 
تخلیه  برای  دیگر  عامل  هر  از  پررنگ تر 
روستاها و مهاجرت روستایی ها به شهرها 
شده و این وضع بسیاری از آنها را خسته 

کرده است. حال آن که اهمیت این اتفاقات 
همه جا برابر نیست و تخلیه روستاها که به 
مرگ تدریجی مناطق زیادی از کشور منتهی 
شده، در استان های مرزی، آثار زیانباری دارد 
که ناامنی منطقه مهمترین نتیجه خالی شدن 

روستاهای مرزی است.
 او بر ایجاد اشتغال پایدار برای حفظ جمعیت 
روستایی در مرزها تاکید دارد و می افزاید: 
ایجاد زمینه برای اشتغال مرز نشینان در نقاط 
مرزی و بازارچه  ها باید مورد توجه مسئوالن 
امر قرار گیرد. به گفته وی چنانچه اقصاد مرز 
در شرق کشور پویا شود راه نجاتی برای عبور 
از بحران محرومیت خواهیم یافت و این یکی 
از مهمترین راهکارها برای توسعه این منطقه 
است. آخوندی، مدیر کل پدافند غیر عامل 
استان هم ایجاد اشتغال در نقاط مرزی را 
 عامل مهمی در مسیر اهداف پدافند غیر عامل
می داند و می گوید: در مدت اخیر اقدامات 
موثری برای ایجاد زیر ساخت ها و اشتغال در 
مرز انجام شده و برنامه های خوبی در حال 
اجرا است که می تواند مسیر روشنی برای 

جذب جمعیت بیشتر به نقاط مرز باشد.

اقدام  امید بخش 
مناسب  راهکاری  کردن  عملیاتی  استاندار 
برای تقویت چهار نقطه مرزی استان را وارد 
فاز اجرا کرده است. قرار است با کمک سه 
از میان دستگاه های  اقتصادی که  معین 
هماهنگی  و  اند  شده  انتخاب  دولتی  غیر 
معاونت عمرانی استانداری ، شهرستان های 
نهبندان، سربیشه، زیرکوه و درمیان به عنوان 
4 نقطه مرزی استان و با اجرای پروژه های 
 زیر ساختی مورد نیاز تقویت شوند. به گفته 
میر جعفریان، معاون عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
به عنوان دستگاه معین شهرستان نهبندان، 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دستگاه معین 
بخش  خصوص  به  سربیشه  شهرستان 
سازندگی  بسیج  و  سپاه  مجموعه  و  درح 
زیرکوه  مرزی  معین شهرستان  عنوان  به 
تعیین شده اند و این مجموعه ها بر ایجاد 
خواهند  متمرکز  اشتغال  های  زیرساخت 
اجرایی  راهکاری  تواند  می  اقدام  شد.این 
چراکه  باشد،  مرز  در  اقتصاد  توسعه  برای 
ایجاد فرصت های شغلی و حتی زیر ساخت 
 های ایجاد اشتغال جمعیت را به سمت مرز 
توسعه   ها،  فعالیت  رونق  و  کشاند  می 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 
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 استاندار عملیاتی کردن راهکاری مناسب برای تقویت چهار نقطه مرزی استان را وارد فاز اجرا کرده است. قرار است با کمک سه معین 
اقتصادی که از میان دستگاه های غیر دولتی انتخاب شده اند و هماهنگی معاونت عمرانی استانداری ، شهرستان های نهبندان ، سربیشه، 
زیرکوه و درمیان به عنوان 4 نقطه مرزی استان و بااجرای پروژه های زیر ساختی مورد نیاز  با تمرکز بر ایجاد اشتغال تقویت شوند 

برچسب

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاینات 
قطعه مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱۲۶۶- اصلی ۱۱۷ فرعی شهرداری قاین و غیره ششدانگ یک قطعه زمین در روز ۱۳۹۸/۹/۳ انجام 
خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون 
ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۸         علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۳۹- ۹۸/۷/۱۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن اسماعیلیان به شماره شناسنامه 
۵۳۹۸ کد ملی ۰۸۸۸۲۴۲۹۸۰ صادره از قاین فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۸۳/۲۵ مترمربع در تمامی پالک 
۸۲۰- اصلی و قسمتی از پالک ۸۲۲- اصلی بخش ۱۱ قاینات محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۸/۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۸/۲۵  
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند    شماره ثبتی: ۵۴۶۷    شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۸ 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند راس ساعت ۱۶/۳۰ 
روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶ و 
۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - انتخاب 

اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل برای مدت سه سال - تعیین خط مشي آتی شرکت
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مح درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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گرچه پنهان گشته ای از چشم ها                       لیک در دل های ما تو زنده ای
از تبار نیکان بود،نه فقط یک مدیر                             بهترین بود، انسان بود
پدرجمله دانش آموزان                                        اسوه معرفت و ایمان بود
خادم مسجد و نماز و اهل دعا                                       عاشق سید شهیدان بود
هرچه گویم از او،کم گفتم                                     بود بهتر از آن چه من گفتم

جمعی ازدوستان و همکاران فرهنگی ، واحدعمران واحیای مساجدبیرجند
دبیرستان عالمه بحرالعلوم بیرجند - هیئت بیت الحسین)ع(بیرجند

به یاد زائر امام رئوف 

شادروان حاج علی عرب زاده



موفقیت و انرژی

  قضاوت، ممنوع

اولویت اصلی را خوش فکری قرار دهیم

در هر شرایط و موقعیتی به دنبال ایده دادن، ایده 
پردازی و یافتن یک نکته مثبت باشیم و این تمرین 
را آنقدر انجام دهیم تا بتوانیم به خوب فکر کردن، 
خوش فکری، مثبت فکرکردن و مثبت دیدن 
عادت کنیم؛ به طوری که خودمان را موظف کنیم، 
حتی از یک واقعا ناخوشایند یک نکته مثبت پیدا 
کنیم و این را بارها تمرین کنیم. برای این کار وقتی 
به اخبار گوش می دهیم و حادثه ای را گزارش می 
کنند، سعی کنیم نکته مثبتی را پیدا کنیم و پیش 
بینی کنیم که عواقب این حادثه چه نکات مثبتی 
را به بار خواهدآورد. وقتی خبر ناگواری را از کسی 
برای ما می آورند، تالش کنیم تا ببینیم چه خیری 
در آن بوده است. شاید پیشینیان ما به همین دلیل 
در هر اتفاقی می گفتند حتما خیری در آن بوده 
است. شاید آنها می خواستند که ما را به مهارت 

خوب فکر کردن و خوش فکری مسلط کنند.

قضاوت درباره دیگران، ممنوع

طبیعی است که بر اساس حرف های دیگران 
اما این کار  از آدم ها را شکل دهید،  تصورتان 
را نکنید. مغز ما طراحی شده است تا این گونه 

ارزیابی ها را انجام دهد. 
اما به چالش کشیدن این ارزیابی ها دست خود 
شماست. به این تصورات اجازه ندهید ثابت و بی 
تغییر باقی بمانند. به فرد جدید فرصتی بدهید تا 
ثابت کند تصور شما اشتباه است. ذهن خود را باز 
نگه دارید. شما نمی دانید چه متغیر های دیگری 
ممکن است بر قضاوت آن ها تأثیر بگذارد. تالش 
کنید افراد و رفتارشان را هدفمندانه تحت نظر 
بگیرید. نه فقط این که رفتارشان با شما چگونه 
است، بلکه رفتارشان با دیگران را نیز در نظر 

داشته باشید.
بر  دیگران  نظرات  ندهید  اجازه  که  هنگامی 
نظرات شما تاثیر بگذارند، می توانید با کسانی که 
 قبال هیچ شانسی برای برقراری ارتباط با شما 
نداشته اند، روابط محکمی بسازید. شما قادر به 
ساختن تصورات خود و تصمیم گیری برای این 
هستید که چه کسی ارزش بودن در زندگی شما 
را دارد. این طرز تفکر مطمئنا یک شبه درست 
نمی شود اما می توان با رسیدن به این باور که مغز 

همیشه انتخاب درستی ندارد، آغاز کرد. 
بنابراین دفعه  بعد که شخص جدیدی را مالقات 
کردید یا با فرد ناشناخته ای مصاحبه داشتید از 
خودتان بپرسید آیا دلیل محکمی برای این روش 
قضاوت دارید یا بر اساس فرضیه های ذهنی خود 

تصمیم گرفته اید؟

مارچوبه سالمت کلیه ها 
را تضمین می کند

برای اینکه از قدرت و سالمت کلیه های خود 
به رژیم  را  بهتر است مارچوبه  مطمئن شوید، 
مارچوبه  مصرف  با  کنید.  اضافه  خود  غذایی 

بدن  وارد  زیادی  معدنی  مواد  و  ها   ویتامین 
می شود. به عالوه مارچوبه فاقد چربی و سرشار 
از پروتئین گیاهی است. مارچوبه منبعی قدرتمند 
از آنتی اکسیدان، سرشار از ویتامین و فیبر است. 
این سبزی بسیار خوش طعم است. آسپاراژین در 

مارچوبه  باعث پاکسازی کلیه ها نیز می شود.

محصوالت حیوانی ترکیب شده 
مسمومیت غذایی را افزایش می دهند

محصوالت حیوانی که با یکدیگر ترکیب می شوند،  
یا  و  بزرگ شیر  مانند شرایطی که در مخازن 
تخم مرغ های مخلوط شده پیش می آید، جزو 

مسمومیت  احتمال  که  هستند  خوراکی هایی 
دلیل  می برند؛  باال  را  در مصرف کننده  غذایی 
صورت  در  که  است  این  هم  مشکلی  چنین 
آلوده بودن یکی از محصوالت حیوانی واردشده 
به مخازن، عوامل بیماری زای مورد نظر در کل 

محصوالت گسترش می یابند. 

عسل رشد باکتری های
 مفید روده را افزایش می دهد

عسل به دلیل دارا بودن فروکتو اولیگاساکارید 
می   بیوتیک محسوب  پری  غذایی  ماده  یک 
شود که قادر است رشد باکتری  های مفید روده 

را افزایش داده و با برخی از ترکیبات سمی و 
همچنین یبوست مقابله کند. فراموش نکنید 
که عسل نیز یک ماده غذایی حاوی قند است 
و در نتیجه پرکالری است. در نتیجه اگر دغدغه 
ماده  این  مصرف  در  نباید  دارید  اندام  تناسب 

غذایی زیاده روی کنید.

عدس سرشار از فیبر،
 پتاسیم  و آهن است

عدس سرشار از فیبر، پتاسیم، منیزیم، فوالت، 
با  عدس  ترکیب  است.  مس  و  منگنز،  آهن، 
غالت مانند برنج، برای کسب تعادل پروتئینی 

اسید  ایده خوبی است، در شرایطی که  کامل 
آمینه های ضروری و چربی کم را شامل می 
شود. اگر در تالش برای کاهش مصرف گوشت 
هستید، مصرف عدس را افزایش دهید. البته به 
خاطر داشته باشید که پروتئین دریافتی از گوشت 

کیفیت باالتری نسبت به منابع گیاهی دارد.

محافظت  از سالمت 
چشم ها با کدو تنبل

کدو تنبل و هویج سرشار از لوتئین و زیگزانتین 
هستند؛ رنگدانه های گیاهی که به جلوگیری از 
ابتال به آب مروارید کمک می کنند. تحقیقان 

ثابت کرده اند کسانی که این رنگدانه ها را به 
مصرف  روز  در  میکروگرم   6 از  بیش   میزان 
کنند، با کاهش خطر 18 درصدی ابتال به آب 
مروارید مواجه هستند آن هم در مقایسه با کسانی 
که میزان دریافت این دو رنگدانه در آنها کمتر از 

یک میکروگرم در روز است.

برای انتخاب سالم ترین، خالص ترین نمک، توصیه های زیر می تواند روند انتخاب ها را بهتر کنند: هر 
نوع آن که سدیم کلرید به عنوان عنصر اصلی آن است، نباید به مقدار زیادی مصرف شود، در واقع خوردن 
نمک اضافی الزم نیست، زیرا شما می توانید این سدیم کلرید را از غذاهای مختلفی به دست آورید. نمک 

برای طعم دادن به غذا استفاده می شوند و متاسفانه برای سالمتی مضر هستند.
 مشکل نمک نیست، بلکه چگونگی و مقدار مصرف آن می باشد. مصرف بیش از حد نمک خطرناک 
است و باعث ایجاد بیماری های قلبی، عروقی، نارسایی کلیه و پوکی استخوان  می شود.  استفاده از 

گیاهان معطر می توانند جایگزین مناسبی برای نمک ها باشند پس حتما این کار را انجام دهید.

منوکسید کربن گازی بی رنگ، بی بو و بدون طعم وغیرمحرک است که دراثرسوختن ناقص سوخت های 
فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، دود اگزوز اتومبیل و زغال چوب حاصل می شود. همچنین در دود 
سیگار هم موجود است.عالئم تماس طوالنی با منوکسید کربن، سردرد، گیجی، ضربان شدید شقیقه ها، 
وزوزگوش وخواب آلودگی است. درادامه تماس، فرد مسموم دچارتهوع، استفراغ و تپش قلب می شود. عالئم 
مسمومیت با منوکسید کربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسهال است که با مقادیر پایین تري ازمنوکسید 
کربن نیز بروز می نماید. اولین اقدام در برخورد با فردی که با گاز منوکسید کربن مسموم شده است، انتقال 
مصدوم به هوای آزاد است. هنگام استفاده از بخاری های نفتی و گازی، از نصب صحیح و کارکرد مناسب 
دودکش ها اطمینان حاصل نمایید. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190 -   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سوم آبان ماه: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسیدکربننمک مناسب برای مصرف را بشناسید

آیا فرد صبوری هستید یا عصبی ، انتظار بیش از حد 
طوالنی در نوبت، دیر کردن یک دوست، یا همسری که 

کندی اش آدم را عصبی می کند. چگونه صبور باشیم؟

برخی راه های تقویت صبر و بردباری
گواهینامه  تمدید  برای  اگر  ببینید.  را  کلی  هدف   -
به  ایستاده اید،   10 پلیس+  صف  در  تان  رانندگی 
هر  باید  که  است  کاری  این  که  باشید  داشته  خاطر 
ساعت  یک  حتی  دهید.  انجام  بار  یک  سال  پنج 
آزادی مزیت  از  بردن  بهره  برای  ماندن   منتظر 

 5 سال رانندگی، معامله بدی نیست. پس همیشه نگاه 
تان به چشم انداز آینده باشد.

- ذهن تان را روی چیزهای دیگر متمرکز کنید. وقتی 
بی صبر می شوید، فقط به خاطر آن چیزی است که روی 
آن متمرکز شده اید. مثبت اندیش باشید. روی چیزی که 
متمرکز شده اید تمرکز نکنید، درعوض به نتیجه مثبتی 

که منتظرش هستید  فکر کنید.
- به طوالنی مدت فکر کنید. بی صبری معموالً در نتیجه 
کوتاه نظری است، یعنی نمی توانید به آن چیز در طوالنی مدت 
نگاه کنید. این سوال را از خودتان بپرسید، “اگر امروز برای 

فالن کار این مدت زمان را صبر کنم، یک سال دیگر 
تفاوتی می کند؟” این هم دقیقاً یعنی به آن موقعیت در 
بکنید،  را  این کار  نگاه کنید. وقتی  چشم انداز صحیح 

اضطراب تان فروکش کرده و تمرین صبر می کنید.
- بدانید که صبر ارزش پاداش تان را بیشتر می کند. 
ضرب المثل قدیمی که می گوید، “صبر تلخ است ولیکن 
بر شیرین دارد” دقیقا همین منظور را می رساند. خوِد 
موفقیت یکی از بهترین نمونه های صبر است. موفقیت 
بادوام زمان می برد و درنتیجه نیازمند صبر و حوصله 

است.

روش های تقویت صبر و بردباری

آیه روز

 امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و]لی[ اگر ]به گناه[ بازگردید ]ما نیز به کیفر شما[ باز
می  گردیم و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم. )سوره اسرا/ آیه  8(

سخن روز

گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست ترین جای ممکن می رساند. اگر می خواهید خالق و مولد باشید 
دست از مقاومت بردارید.
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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.
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جدول سودوکو

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

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

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

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

)سیمان، گچ، پودر سنگ، آهک،
 آجر تیغه، بلوک سقفی،

 آجر 5 سانتی، انواع آجرنما(
بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی

0۹۱۵۷۲۳۸00۱

عرضه کلی و جزئیمصالح ساختمانی پارسیان 

به یک راننده پایه یک 
نیازمندیم.   09021611844

کارت هوشمند باری به شماره 2286382 
به نام مهدی روشندل به شماره ملی 

5639269391 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 
حبیبی فرزند بابک به شماره شناسنامه 

0640260004صادره از بیرجند 
مقطع کارشناسی رشته برق به شماره 

139513100235صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مرکز مشاوره )در حال تاسیس( در شهر بیرجند 
به چند نفر دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد روانشناسی

  )کارشناسی گرایش بالینی و در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های بالینی و یا آموزشی( 
و همچنین دانشجوی دوره دکتری ترجیحا خانم نیازمندیم.

جهت اعالم آمادگی حداکثر تا تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 سوابق کاری و تحصیلی 
 و درخواست کار را به آدرس ایمیل birjand.sfida@gmail.com ارسال فرمایید.

برای همکار شدن منتظر تماس شما با شماره 0۹۱۵۹۶۲۵۹۲۸
 تا مهلت مقرر بین ساعات ۱۶ الی ۲0 هر روز هستیم

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافر بین شهری باقران سیر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1909 و شناسه ملی 10360036262 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/04/04 و مجوز شماره 20443/33 مورخ 1398/04/25 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای شیر محمد خسروی درح به شماره ملی0651351995 
و خانم فاطمه خسروی به شماره ملی0640560660 و آقای محمد ولی زینلی فرد به شماره ملی0652605710 و آقای علی موالئی به شماره 
ملی0652381189 و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 0652653340به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای مجید خسروی به شماره ملی 0651351685 به عنوان بازرس اصلی و خانم بتول براتی درح به شماره ملی0870902547 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )643406(

آگهی فقدان

خانم ناهید هاتف فرد فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 6800 صادره از بیرجند متولد سال 1365 اظهار می دارد 
که گواهینامه موقت دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی ایشان به شماره 1383- ش مورخ 1388/6/30 مفقود 
گردیده، لذا به موجب این آگهی ارزش نامه مذکور ابطال می شود، از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره کل 

امور آموزشی تسلیم نماید.

آگهی اخطاریه افراز پالک ۱۸۸/ ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای سید غالمرضا حسینی مالک مشاعی 450 سهم مشاع از مناصفه یک پنجم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مشهور به زمین زیر بند حاجی عباس پالک 188 فرعی از 345- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند درخواست 

افراز سهام مشاعی خویش از پالک مذکور را نموده و حسب اعالم متقاضی افراز، دسترسی به مالکین مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد لذا 
 مراتب به کلیه مالکین اعالم که در تاریخ 1398/8/25 ساعت 10 صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور بیرجند به آدرس دشت علی آباد 

حضور یابند. ضمنا عدم حضور مانع اقدامات قانونی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک برحسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش 11 شهر قاین 820 - اصلی آقای حسن اسماعیلیان ششدانگ یک باب منزل واقع در بخش 11 قاینات در روز 98/9/17 
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که 
در موعد مشخص شده فوق از ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1398/8/8   علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات



۵

برداشت گل از مزارع “طالی سرخ “ 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت گل زعفران از ابتدای آبان  در استان 
آغاز می شود، گفت: پیش بینی می شود امسال 67 تن زعفران از اراضی زیر کشت این محصول در استان برداشت 
شود. به گزارش فارس، مهدی عصمتی پوراظهار کرد: در اواخر مهر و اوایل آبان هر سال و با سرد شدن هوا، فصل 
برداشت طالی سرخ از مزارع زعفران  خراسان جنوبی قطب تولید زعفران ایران و جهان آغاز می شود. وی با بیان 
اینکه سطح زیرکشت زعفران استان 16 هزار 703 هکتار است، افزود: زعفران تولیدی استان به دلیل برداشت غنچه 
قبل از باز شدن از کیفیت، عطر و قدرت رنگ دهی زیادی برخوردار است.عصمتی پور تبیین کرد: محصول زعفران 
به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدزایی و اشتغال مردم استان به شمار می رود که در مجموع 38 هزار نفر در 
استان همزمان با فصل برداشت زعفران، مشغول برداشت طالی سرخ از مزارع استان هستند.وی از افزایش شش 
درصدی تولید زعفران در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: بیشترین سطح زیرکشت 

زعفران در خراسان جنوبی به شهرستان قاین اختصاص دارد.

صدور۱۲ فقره جواز تاسیس صنعتی در سربیشه 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه گفت: در 6 ماه نخست امسال 1۲ فقره جواز تاسیس و توسعه صنعتی با 
پیش  بینی سرمایه  گذاری ۵6۵ میلیارد ریال در این شهرستان صادر شده است. به گزارش ایرنا، مهدی مالیی افزود: 
همچنین این تعداد فقره جواز تاسیس با پیش  بینی اشتغال 30۴ نفر صادر شده است.وی ادامه داد: فعالیت این مجوزها در 
زمینه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، فرآوری کانه  های فلزی و غیرفلزی، محصوالت غذایی و آشامیدنی، تجهیزات 
برقی و ماشین  آالت و تجهیزات است. مالیی همچنین از صدور۲ فقره پروانه بهره  برداری صنعتی با سرمایه  گذاری 
۴۴ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 1۹ نفر در 6 ماهه نخست امسال در شهرستان خبر داد. وی اظهار کرد: اکنون 30 
فقره پروانه بهره  برداری صنعتی صادره در این شهرستان وجود دارد که عمده فعالیت آنها در زمینه تولید اکسید منیزیم، 
جرم  های نسوز قلیایی و منیزیای ذوبی، سنگبری و انواع پالک سنگ  های گرانیتی، پودرهای میکرونیزه بنتونیت، خوراک 
آماده دام و طیور، محصوالت پالستیکی، درب و پنجره یو.پی.وی.سی، مخازن فلزی و مواد و مصالح ساختمانی است.

وقف، بهترین راه حمایت از محیط زیست

غالمی- اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به گرامی داشت دهه وقف ) ۴ الی 13 آبان ( و 8 آبان  به 
عنوان روز وقف محیط زیست بهداشت و سالمت،  از وقف به عنوان یکی از مهمترین و بهترین راه های حمایت 
از محیط زیست نام برد. وی  با اشاره به این که وقف بر اساس نیازهای روز جامعه شکل می گیرد گفت: گسترش 
مسائل و مشکالت زیست محیطی از قبیل ، کمبود آب، خشکسالی ، از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری ، افزایش 
بی رویه استفاده از ظروف پالستیکی و یکبار مصرف و... از جمله نیازهای اساسی و مهم  جامعه امروزیست که باید 
برای حل آن توجه ویژه ای شود. اکبری اظهار کرد:  بر همین اساس الزم است تا با فرهنگسازی ، آموزش، تبلیغات 
در رسانه های جمعی و.. برای ارتقاء فرهنگ و آگاهی عموم ، نقش وقف در حفاظت از محیط زیست تبیین شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به مواردی از وقف در محیط زیست شامل تامین آب و غذا برای حیات 
وحش اضافه کرد: با توجه به وسعت مناطق تحت مدیریت در استان و وجود گونه های متنوع گیاهی و جانوری و 

خشکسالی های مستمر ،تامین آب و غذا در برخی از زیستگاهها اجتناب ناپذیر شده است.

۷۰۰ زائر اولی از خراسان جنوبی به مشهد مقدس رفتند

ایرنا - مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی گفت: با اعزام 700 زائر اولی از این استان 
به مشهد مقدس، سهمیه نیمه نخست امسال 100 درصد محقق شده است.حجت االسالم مجید نصیرایی 
افزود: امسال نخستین بار سهمیه دانش آموزی داشتیم که سهمیه اعزام زائر اولی ها به مشهد شامل 300 
و  مناطق محروم  از  اعزامی  دانش آموزان  بیشتر  و  تحصیلی محقق شد  گوناگون  دوره های  در  دانش آموز 
روستایی بودند.وی اظهار کرد: برای 6 ماه دوم سال جاری هم سهمیه ای در حدود 700 نفر برای اعزام زائر 
اولی ها به مشهد خواهیم داشت.امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: معاون امداد آستان قدس رضوی برای 
تمام کشور سهمیه ای را مشخص می کند که به طور معمول این سهمیه برای استان های محروم کشور و 
مناطق دور از مشهد بیشتر است.وی ابراز امیدواری کرد: سهمیه خراسان جنوبی برای اعزام زیارت اولی ها به 

مشهد مقدس برای 6 ماه دوم هم محقق شود.

چهارشنبه * 8آبان 1398 * شماره 4480

اعزام دانشجویان دانشگاه بیرجند به اردوی پیاده روی “طریق رضوی”

صداوسیما- جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند در کاروان پیاده روی طریق رضوی، عازم مشهد مقدس شدند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: حدود ۹0 نفر از 
دانشجویان دانشگاه بیرجند در اردوی طریق رضوی به مشهد مقدس اعزام شدند.قادری افزود: در مرحله اول حدود ۲۴۵ نفر از دانشجویان از طریق سامانه اردوی طریق رضوی   

اینترنتی  نام نویسی کردند و پس از قرعه کشی دو اتوبوس شامل یک اتوبوس از دانشجویان دختر و یک اتوبوس از دانشجویان پسر اعزام شدند.

قابلیت روزانه ۲۵ پرواز
در فرودگاه بین المللی شهید کاوه

تسنیم- مدیرکل فرودگاه های استان گفت: 
بیرجند  کاوه  شهید  المللی  بین  فرودگاه 
 )AIP( ایران  هوانوردی  کتاب  اساس   بر 
می تواند روزانه بیش از ۲۵ پرواز )۵0 پرواز 
رفت و برگشت( را بپذیرد. هادی سالمی با 
اشاره با رایزنی های استاندار و پیگیری های 
این اداره کل در برنامه پروازی فرودگاه بین 
المللی شهیدکاوه بیرجند اظهار کرد: در برنامه 
زمستانی این فرودگاه تعداد پروازها از ۲۲ پرواز 
هفتگی به ۲6 پرواز افزایش یافت. وی گفت: 
در برنامه تابستان این فرودگاه فقط یک پرواز 
در روز چهارشنبه به مشهد فعال بود که برای 
استفاده هرچه بهتر مسافران، پرواز یکشنبه نیز 
به پروازهای این فرودگاه اضافه شد. سالمی 
چند  با  استاندار  سوی  از  مذاکراتی  گفت: 
ایرالین فعال حضوری و تلفنی انجام  گرفته و 
این اداره کل همچون گذشته در حال پیگیری 
برای افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی 

شهیدکاوه بیرجند است.

پویش “شهر بدون گرسنه” 
در خراسان جنوبی اجرا می شود

تسنیم- یوسفی پور، معاون محرومیت زدایی 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی از اجرای پویش “شهر بدون گرسنه” 
در استان خبر داد و گفت: هر هفته یک پرس 
شهرهای  محروم  محله های  در  گرم  غذای 

بیرجند، نهبندان و طبس توزیع می شود. 

تأمین ۱۰ تریلی از تجهیزات 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند

از تجهیزات تصفیه  تریلی  صداوسیما- 10 
از ۵  بیش  ارزش  به  بیرجند  فاضالب  خانه 
میلیارد تومان، تأمین و به محل کار ارسال 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  شد. 
استان گفت: 6 تریلی حامل لوله و ۴ تریلی 
تجهیزات مکانیکال بوده است که با تأمین 
این تجهیزات، تا کنون 8۵ درصد تجهیزات 
مکانیکال و 70 درصد تجهیزات برقی مورد 
نیاز تصفیه خانه فاضالب بیرجند خریداری و 
 به محل کار حمل شده است. هاشمی مقدم 
ماه نخست سال  تا شش  بینی کرد:  پیش 

آینده، کار نصب این تجهیزات  تمام شود.

خدمات دهی ۱۱۰ جایگاه 
عرضه کننده سوخت به زائران

 امام رضا )ع( دراستان

تسنیم -مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی از فعالیت 110 
جایگاه عرضه کننده سوخت مایع وسی .ان .جی 
در  استان خبر داد و گفت: این جایگاه ها آماده 
شهروندان،  به  سوخت  رسانی  و  خدمات دهی 
مسافران و زائران علی ابن موسی الرضا )ع( است. 
مردانی اظهار کرد: با افزایش مصرف سی.ان.
جی  بیش از ۲6 میلیون لیتر بنزین نیز در استان 
صرفه جویی شد. وی افزود: نیمه نخست امسال 
۲6 میلیون و ۲86 هزار و 133 مترمکعب سی .

ان .جی در استان مصرف شده است.

رویارویی فرنگی کاران استان
 با کشتی گیران سیرجانی

برگشت  دور  از  هفته  دومین  در   - فارس 
رقابت های کشتی فرنگی لیگ برتر کشور 
تیم خراسان جنوبی به مصاف نماینده کرمان 
می رود. کشتی گیران خراسان جنوبی ساعت 
11 امروز در سالن امام علی)ع( سیرجان به 
مصاف نماینده کرمان می رود تا شانس خود 
را برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت ها 
کشتی  برتر  لیگ  مسابقات  در  زند.  محک 
فرنگی باشگاه های کشور هشت تیم هماورد 
یکدیگر می شوند که فرنگی کاران  استان در 
بازار بزرگ  با تیم های  گروه )الف( رقابت ها 
سیرجان  و  قم  حرم  مدافع  شهدای  ایران، 

کرمان سرشاخ می شوند.

۹۹.۵ درصد نوزادان استان 
غربالگری شنوایی شدند

اداره  پیشگیری  توسعه  امور  معاون   - ایرنا 
کل بهزیستی گفت: ۹۹.۵ درصد نوزادانی که 
نیمه نخست امسال در استان متولد شدند زیر 
پوشش برنامه غربالگری شنوایی نوزادان قرار 
گرفتند. احمدی شادمهری افزود: در این مدت 
زیرپوشش  تولد  بدو  نوزاد  هشت هزار و 81 
برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام 
شنوایی نوزادان قرار گرفتند که از این مجموع 
10۵ کودک به مرحله تشخیص معرفی شدند. 
تشخیصی،  ارزیابی  از  پس  کرد:  اظهار  وی 
۲1 کودک به مرحله مداخالت توانبخشی و 
دارویی ارجاع شدند و در نهایت سه کودک مورد 

مداخالت طبی )دارویی( قرار گرفتند.

عزاداری شهادت امام رضا )ع( در بیرجند
مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا 
)ع( سه شنبه با حضور قشرهای گوناگون 
آستان  در  بیت  اهل  دوستداران  و  مردم 
برگزار  بیرجند  باقریه  امامزادگان  مقدس 
االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به  شد. 
محمد مختاری، امام جمعه موقت بیرجند 

در آیین عزاداری شهادت امام رضا )ع( در 
بیرجند  باقریه  امامزادگان  مقدس  آستان 
گفت: ائمه اطهار )ع( با تمام وجود تالش 
کردند که اسالم ناب محمدی را به دست 
ما برسانند و امروز باید قدر آن را بدانیم 
و  دنیا  در  انسان  ناجی  نسخه  تنها  چون 

آخرت آیین اسالم است. 
گفتنی است آیین غبارروبی آستان مقدس 
دوشنبه  روز  بیرجند  )ع(  باقریه  امامزادگان 
سالروز  آستانه  در  و  وقف  دهه  با  همزمان 
از  جمعی  با حضور  )ع(  رضا  امام  شهادت 

گیمسئوالن، خدام آستان و مردم برگزار شد.
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 معاون تعاون روستایی استان  گفت: 1۲0 
به   . شد  خریداری  ازباغداران  زرشک  تن 
گزارش مهر، جعفری اظهارکرد: تاکنون و 
با گذشت فقط چند روز از آغاز خرید توافقی 
محصول زرشک، 1۲0 تن زرشک  توسط 
تشکل ها و اتحادیه های روستایی خریداری 
شده و این روند همچنان ادامه دارد. معاون 
تعاون روستایی بیان کرد: این میزان خرید 
قائن،  درمیان،  بیرجند،  شهرستانهای  از 
سربیشه و زیرکوه بوده و هنور در برخی از 
شهرهای خراسان جنوبی کار خرید شروع 
 1۲0 این  از  داد:  ادامه  وی  است.  نشده 
80تن  حدود  شده  خریداری  زرشک  تن 
و  قائن،  از  تن  بیرجندی، 30  باغداران  از 
حدود 1۵ تن نیز از کشاورزان سربیشه ای 

خریداری شده است.
زرشک  کیلو  هر  اینکه   بیان  با  جعفری 
شده،  تعیین  توماِن  هزار  باقیمت10  را 
تعاون  هدف  گفت:  کرده ایم،  خریداری 
روستایی خراسان جنوبی از خرید تضمیمی 
و توافقی  هر محصول حمایت از کشاورزان 
یادآور  تعاون روستایی استان  است.معاون 
این است که  این راستا هدف ما  شد: در 
زرشک به قیمت کمتر از هر کیلویی 10 
هزار تومان فروخته نشود. جعفری گفت: 
قیمت  به  را  خود  زرشک  کشاورزی  اگر 
باالتر از هر کیلو 10 هزار تومان فروخت 
که  چرا  ندارد  وجود  اشکالی  و  مانع  هیچ 
هدف ما فقط حمایت از باغداران پرتالش 

و زحمت کش خراسان جنوبی است.

خرید ۱۲۰ تن زرشک از باغداران استان

اخبار کوتاه

ورزشی

امور خیریه گفت: حدود  اوقاف و  *مدیرکل 
امام رئوف در  زائران  از  نفر  ۲1 هزار و ۵00 

موکب های استان پذیرایی شدند.
بیان  با  خیریه  امور  و  اوقاف  *مدیرکل 
آباد  شوکت  عمارت  و  باغ  موقوفه  اینکه 
در  گفت:  است،  هکتار   8.۵ مساحت  به 
شوکت  موقوفه  از  ذرت  تن  مجموع 31۵ 

آباد برداشت شده است.
* تله فیلم »یاور« در صدا و سیمای استان مبتنی 
بر ظرفیت های توسعه این استان تولید شد.

* معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه بیرجند گفت: تارنمای دانشگاه به زبان 

پشتو هم ترجمه شد.
* رئیس اداره اوقاف وامور خیریه سربیشه عنوان 
کرد: یک واقف خیر  قطعه زمینی به متراژ ۲۵0 
متر مربع را وقف ساخت مرکز نگهداری کودکان 

بی سرپرست در شهر سربیشه کرده است.
با  جنوبی  خراسان  زندانیان  از  نفر   708*
اشتغال در زندان ، برای خود و خانواده خود 

درآمد زایی می کنند.
*»زهرا رجبی« در مسابقات دارت آزاد جهانی 
ترکیه با گردن آویز طال بر سکوی نخست رده 

بزرگساالن این رقابت ها ایستاد.
* خانه قاسمی شهر نهبندان  در فهرست آثار  

تاریخی کشور ثبت شد.

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

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

شماره تماس مرکزی: 05631101

مصالح روکار نما باید به گونه ای انتخاب شود که در اثر فشار و انفجار دچار خردگی نشده و به قطعات کوچک نیز تبدیل نشود.
)مبحث۲۱ مقررات ملی- پدافند غیرعامل(

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی
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محمودآبادی - به زودی طرح اجباری بیمه 
درمان در استان اجرایی می شود. طرحی که در 
یک بخش از مراحل اجرایی از آن تاکنون 20 

هزار همپوشانی بیمه ای برطرف شده است.
جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
بیمه  هفته  مناسبت  به  خبری  نشست  در 
سالمت )سوم تا نهم آبان( گفت: همپوشانی 
کشور  در  گذشته  سال  از  سالمت  بیمه 
هزار   20 تا   ۱۵ از  بیش  امسال  و  آغاز 
سازمان های  سایر  همکاری  با  همپوشانی 
است. شده  برطرف  استان  در   بیمه گر 

سازمان  اینکه  به  اشاره  با  اربابی  علی 
است  دولتی  نهاد  تنها  سالمت  بیمه 
در  مردم  بیمه ای  حمایت  به  اقدام  که 
۹۱ سال  در  افزود:  می کند،  درمان   بخش 

 به دلیل سیاست های کالن کشور و اصالح ساختار 
بیمه ای در ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه مصوب 
 شد که همه بیمه ها در بیمه سالمت تجمیع شوند.

وی اضافه کرد: سال ۹۱ سازمان بیمه خدمات 
درمانی به سازمان بیمه سالمت تغییر نام یافت 
اما تجمیع بیمه ها هنوز محقق نشده که در این 
خصوص اقداماتی از قبیل رفع همپوشانی و 

استحقاق سنجی در دستور کار قرار دارد.
خودداری از تمدید دفترچه

 دارای همپوشانی
وی اضافه کرد: برای رفع همپوشانی بیمه ای 

از دو روش خودداری از ایجاد همپوشانی جدید 
از تمدید دفترچه  بیمه ای دارای  و خودداری 

همپوشانی استفاده می شود.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی عنوان 
استحقاق سنجی   طرح  نخست  مرحله  کرد: 
بیمه شدگان شامل طرح بیمه گری است به 
این منظور که فرد بیمه شده برای دریافت 
جنسیت،  نظر  از  درمانی  مراکز  از  خدمات 
همپوشانی و تاریخ اعتبار دفترچه شناسایی و 

ارزیابی می شود.
وی اضافه کرد: فرد بیمار با ارائه شماره ملی 
به دفتر پذیرش و دریافت کد رهگیری اجازه 

پذیرش از سوی بیمارستان دریافت می کند.
استحقاق سنجی  طرح  اینکه  بیان  با  اربابی 
همپوشانی  رفع  و  حذف  برای  مقدمه ای 
بیمه ای است، عنوان کرد: در حال حاضر طرح 
استحقاق سنجی در همه بیمارستان های استان 
در حال انجام است. علی اربابی افزود: تعداد 
زیادی از هموطنان دارای دو یا سه دفترچه  
این موضوع هزینه های  بیمه ای هستند که 
 زیادی برای دولت در برداشته و دارد. وی با بیان 
 اینکه با رفع همپوشانی بیمه ای در استان هزینه های 
دولت و مردم کم می شود، اظهار کرد: این طرح 
 هم اکنون در تمام بیمارستان ها در حال اجراست.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی عنوان 

استحقاق سنجی   طرح  نخست  مرحله  کرد: 
بیمه شدگان شامل طرح بیمه گری است به 
این منظور که فرد بیمه شده برای دریافت 
جنسیت،  نظر  از  درمانی  مراکز  از  خدمات 
همپوشانی و تاریخ اعتبار دفترچه شناسایی و 

ارزیابی می شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم عدالت در زمینه 

مشارکت مردم در بحث بیمه ای گفت: در این 
زمینه آزمون وسع توسط اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انجام و دهک های درآمدی مشخص 
 شده به سازمان بیمه سالمت ارسال خواهد شد.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی افزود: 
بر اساس تعیین دهک های درآمدی، افرادی 

که مشمول دهک های یک تا سوم می شوند 
بهره مند  رایگان  بیمه  دفترچه  و  خدمات  از 
می شوند، دهک چهارم نصف هزینه و مابقی 
درصد   ۱00 بایستی  درآمدی  دهک های 
هزینه های دفترچه و خدمات را پرداخت کنند.

ابالغ بخشنامه بیمه اجباری
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۷0 هزار 

نفر برابر با ۶۵ درصد جمعیت استان خراسان 
جنوبی زیر پوشش بیمه سالمت قرار دارند، 
گفت: بر اساس بخشنامه ای که مرداد امسال 
راستای  در  شد  ابالغ  وزیران  هیئت  توسط 
برنامه ششم توسعه و گسترش چتر بیمه درمان 
همراه با عدالت اجتماعی، طرح بیمه اجباری 

خانواده ها  مالی  شرایط  به  توجه  با  درمان 
همزمان با سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

اربابی افزود: بعد از ابالغ این آیین نامه به استان باید 
تمامی افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند 
با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در استان 
 نسبت به ثبت نام و دریافت دفترچه اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره با اجرای نسخه سرپایی 
بشرویه،  های  شهرستان  در  الکترونیک 
سرایان و فردوس عنوان کرد: تاکنون در این 
الکترونیک  شهرستان ها هشت هزار نسخه 

صادر شده است.
جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
اضافه کرد: همچنین تاکنون نسخه بستری 
و  بیرجند  رازی  بیمارستان  در  الکترونیک 
شهرستان طبس راه اندازی شده و تا پایان آبان 
ماه تمام پرونده ها در بیمارستان های استان باید 

به صورت الکترونیک ارائه شود.
وی تاکید کرد: الکترونیکی کردن پرونده های 
و  بیمارستان ها  عملکرد  در  شفافیت  بیمار 
برخی  از  مانع  و  کرده  محقق  را  پزشکان 
خطاهای احتمالی می شود. اربابی یادآور شد: با 
اقداماتی که در سطح کالن کشور انجام شد 
روز به روز شاهد کاهش روند مراجعه مردم به 
مراکز درمانی بوده ایم که در پنج ماه نخست 
به  مردم  غیرضروری  مراجعه  روند  امسال 
 مراکز درمانی پنج درصد کاهش داشته است.

5 میلیارد فقط برای بیماران خاص
وی با بیان اینکه ۶۵0 بیمار خاص در استان 
نخست  ماه  پنج  در  کرد:  اعالم  دارد،  وجود 
امسال بیش از یک میلیارد تومان برای بیمه این 

بیماران در استان پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی در ارتباط 
با پرداخت مطالبات موسسه های طرف قرارداد 
بیمه سالمت در استان گفت: تمامی مطالبات 
داروخانه ها،  شامل  استان  خصوصی  بخش 
مطب ها، آزمایشگاه ها و سایر تا مردادماه امسال 

پرداخت شده است.
پرداخت 70 درصد مطالبات

وی ادامه داد:  همچنین تمامی مطالبات بخش 
دولتی استان تا ۷0 درصد در تیرماه پرداخت 
شده است. وی با اشاره به عناوین هفته بیمه 
سالمت، گفت: روز اول هفته سالمت، »بیمه 
فرهنگ  ترویج  و  توانمندسازی  سالمت، 
و  الکترونیک  »سازمان  دوم  روز  عمومی«، 
سالمت،  »بیمه  سوم  روز  هوشمندسازی«، 
سطح بندی و نظام ارجاع«، روز چهارم »بیمه 
سالمت، پوشش بیمه همگانی و حفاظت مالی از 
بیمه شدگان«، روز پنجم »بیمه سالمت، حقوق 
شهروندی و مشتری مداری«، روز ششم »بیمه 
سالمت، تجمیع منابع و خرید راهبردی« و روز 
هفتم »بیمه سالمت، مشارکت های اجتماعی 
است. شده  نام گذاری  کاری«  شرکای   و 

 شمارش معکوس برای طرح اجباری  بیمه درمان در خراسان جنوبی
20 هزار همپوشانی بیمه ای در استان برطرف شد

عکس:  محمودآبادی

ارزش  به  محمودآبادی-  2۳ وقف جدید 
۱۷ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون، در 

استان به ثبت رسیده است. 
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

مناسبت  به  خبری  نشست  در  آبان(   ۴(
دهه وقف گفت: دهه وقف از ۴ تا ۱۳ آبان 
ایام برنامه های  نامگذاری شده و در این 

مختلفی پیش بینی شده است.
بیان  با  پور  بخشی  پرویز  االسالم  حجت 
بعید  از  زیارت  متبرکه  بقعه  در ۱۹  اینکه 
پیامبر )ص( قرائت شد، افزود: در 2۸ بقعه 
متبرکه مراسم شهادت امام حسن مجتبی 
علیه السالم و در ۳0 بقعه مراسم شهادت 
گردید.  برگزار  السالم  علیه  رضا   امام 
به  اشاره  با  پور  بخشی  االسالم  حجت 
سطح  در  وقف  یاوران  همایش  برگزاری 
چهار شهرستان، عنوان کرد: همایش استانی 
یاوران وقف در مرکز استان روز چهارشنبه 

هشتم آبان ماه برگزار  می شود.
وی از برپایی 2۵ ایستگاه همه واقف باشیم 
با حضور کارشناسان و مشاوران وقف در 

استان خبر داد و بیان کرد: همچنین در دهه 
وقف 2۹ نشست صنفی و تخصصی وقف 
در شهرستان های مختلف با هدف استفاده 

از نظر کارشناسان انجام می شود.
 حجت االسالم بخشی پور با بیان اینکه 
همایش کارکرد وقف در توسعه انسانی با 
تأکید بر وقف علمی با مشارکت دانشگاه 
شود،  می  برگزار  ماه  آبان   2۱ در  بیرجند 
این همایش ۱00  برای شرکت در  گفت: 
مقاله به دبیرخانه رسیده است تا وقف در 

حوزه علم را ترویج دهیم.
افتتاح 7 سقاخانه

خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
جنوبی ادامه داد: در دهه وقف ۱۱ محفل 
انس قرآنی، دیدار با خانواده شهدا، عیادت 
از واقفان و خیران بیمار و برنامه آشنایی با 
وقف در مدارس برگزار خواهد شد و ۷ باب 

سقاخانه افتتاح می شود.
نفر  به ۱۶۹  جاری  سال  در  وی  گفته  به 
آسمانی کمک شده،  پیوند  قالب طرح  در 
همچنین هزار و ۵00 زائر پاکستانی اربعین در 

 موکب های خراسان جنوبی پذیرایی شدند.

حجت االسالم بخشی پور با اشاره به اینکه 
پرونده   ۳۳ حقوقی  موضوعات  در  امسال 
جاری داشته ایم که برای 2۸ پرونده به نفع 
موقوفه رای صادر شده است، گفت: از این 

تعداد ۱۴ رای را اجرا کردیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان  جنوبی 
از انجام 2 هزار و ۷۱0 بازدید از موقوفات 

استان خبر داد و افزود: همچنین امسال اجاره 
۳ هزار و ۵۷۳ رقبه را تجدید اجاره و ۵۵ سند 
قدیمی را تبدیل به اسناد تک برگی کرده ایم.
اسناد  اسکن  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  تاکنون  و  اجراست  حال  در  موقوفات 
مهم برای 2 هزار و ۳00 پرونده انجام شده 

است، بیان کرد: تاکنون هزار و ۳00 پالک 
شناسایی شده و تا پایان سال سند موقوفه 

ها اخذ می شود.
حجت االسالم بخشی پور به وجود ۱۴ هزار 
کرد  اشاره  استان  در  موقوفه  نیت  و ۶۷۶ 
و گفت: ۷ هزار و ۵۵0 عدد از نیات وقف 
در خراسان جنوبی مذهبی، هزار و ۴۸ نیت 
خیریه، 2 هزار و ۸۹ نیت اجتماعی، ۵0 عدد 
نیت عتبات عالیات، 2۱۳ عدد مدارس علوم 

دینی و حوزه های علمیه و ۳ هزار و ۴۸۴ 
عدد وقف بر مساجد و 2۴2 نیت وقف در 

بقاع متبرکه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان  جنوبی 
بیان کرد: در مجموع ۹ هزار و ۷۸0 موقوفه  
که  دارد  وجود  استان  در  رقبه  هزار  و ۵0 

موقوفات ایجاد شده بعد از انقالب هزار و 
۳۵۷ مورد است.

 نمایشگاه سرمایه گذاری
 در موقوفات

وی با تاکید بر اینکه به زودی در خراسان 
جنوبی نمایشگاه سرمایه گذاری در موقوفات 
برگزار می شود، افزود: ۱0۱ حافظ کل قرآن 
در مدرسه شبانه روزی حفظ خراسان جنوبی 

تربیت  شده اند.

داد:  ادامه  پور  بخشی  االسالم  حجت 
همچنین ۱۳۸ نفر در طرح تابستانی رحله 

یک حافظ قرآن شده اند.
افزایش ۴۳ درصدی درآمد 

موقوفات خراسان جنوبی
حجت االسالم بخشی پور از افزایش ۴۳ 

جنوبی  خراسان  موقوفات  درآمد  درصدی 
در سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با 
ایام پایانی ماه صفر ۴۸ مبلغ در بقاع متبرکه 
این  از  داشتند که  خراسان جنوبی حضور 
 تعداد 2۸ مبلغ بومی و 20 مبلغ اعزامی بودند.

اینکه  بیان  با  پور  حجت االسالم بخشی 
2۳ وقف جدید امسال در خراسان جنوبی 
به  استان  وقفیات  نیات  افزود:  ثبت شده، 
بودن  اندک  شاهد  متاسفانه  و  است  روز 
وقفیات در دهه فاطمیه هستیم و در این 
راستا تالش داریم تا نیات واقفین را به این 

دهه سوق دهیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه امسال طرح ضیافت الهی 
در ۴۵ بقعه متبرکه در سطح استان برگزار 
شد، گفت: طی اجرای این طرح ۹۹ هزار 
نفر با افطاری ساده و کمک های خیران و 

واقفین اطعام شدند.
حجت االسالم بخشی پور با توجه به اینکه 
موقوفات  زمینه  در  قضایی  دعاوی   ۳۳
استان داشتیم، ادامه داد: برای 2۸ پرونده 
رای صادر شده که به نفع اداره اوقاف استان 
بوده است و از این تعداد ۱۴ رای را تاکنون 

اجرایی کردیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
در پایان با اشاره به اینکه درآمد موقوفات 
امسال ۴۳ درصد و درآمد بقاع متبرکه ۱۱ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است، گفت: امسال ۷0 مورد اراضی وقف 
در استان را تنظیم سند کردیم و ۴۳ هکتار 

از اراضی موقوفه را به وقف بازگردانیم.

اقدامات هشت ماهه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان
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