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5“شکار” محصول مشترک شکارچی  و شکاربان5برگزاری نخستین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی5دست تولید کنندگان را بگیرید

عکس : اکبری

استاندار در شورای اداری خبر داد :

 تخصیص کامل اعتبارات راه استان
مرتضوی  مقدم ، رئیس دیوان عالی کشور:  وظیفه مدیران را خشکاندن ریشه های فساد داخل دستگاه ها دانست

تقدیر معتمدیان از همراهی خوب مدیرکل دادگستری در حل مشکالت قضایی تولیدکنندگان جستجوی مرهم در نسخه مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 

مشروح در صفحه ۳

تکمیل ۲ ساعته 
ظرفیت طرح ملی 

مسکن در استان
طبق اعالم قبلی مسئوالن، ثبت نام در طرح 
در  شنبه  سه  روز   ۱۰ ساعت  مسکن  ملی 
استان آغاز اما در کمتر از دو ساعت ظرفیت 
تکمیل شد. مدیرکل راه و شهرسازی گفت: 
سهمیه مرکز استان برای ثبت نام هزار و 382 
نفر بوده است که در دو ساعت اولیه ظرفیت 

تکمیل شد  و ... مشروح درصفحه ۵

صفحه ۵

دفتر مسافرتی همای خاوران
تنها نماینده رسمی تورهای سازمان

 بازنشستگی کشوری - مجری تخصصی تورهای زمینی

کیش ۵۸۵۰۰۰ - قشم ۴۹۵۰۰۰    
همراه: 09302۷22532 - 05۶32204330   

آدرس: نبش معلم 1۶          

جناب آقای مهندس جواد غریبی
مدیر عامل محترم اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

درگذشت ابوی گرامی تان را خدمت شما و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند منان علو درجات آن مرحوم و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

کشت و صنعت بیدمشک- فرآورده های لبنی سایی

استاد گرانقدر جناب آقای حاج محمدعلی زرنگ
با احترام، انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.

هادی دهقانپور - ابوالفضل انتصاری

جناب آقای حاج محمدعلی زرنگ
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی

 را که از مدیران توانمند اقتصادی و بانکی استان می باشید 
به سمت

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده

 امید است در سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید.
عبدالحسین ابراهیمی-  مدیر مسئول نشریه دیار اندیشه

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، رجاء واثق دارد حضور شما در این 
مسئولیت به عنوان خادمي صدیق و والیتمدار با کوله بار 
گرانی از تجربه ، نویدبخش نشاط و تحرك بیش از پیش آن 
مدیریت محترم خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و 

سالمت جناب عالی را از جهاندار جان آفرین مسئلت دارم.
با احترام  عباس بارانی

با حسرت و اندوه فراوان به مناسبت 
چهلمین روز عروج

 سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳ 

از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل مسجد امام حسین )ع( 
واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد، به یاد تمام 

خوبی هایش اشک ماتم می ریزیم و شما را به هم نوایی
 می خوانیم تا یک بار دیگر همراه مان باشید.

خانواده سردار پاسدار شهید ابراهیم غالمی

جناب آقای محمد علی زرنگ
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت
رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی

 که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد خالصانه شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

جمشید جعفری جم - حمید یوسفی- محمدرضا بادی- عماد رضاپور

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۴۳۹۶۱۴ - ۳۲۴۳۹۶۱۳ -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

آگهــی  استخــدام
شرکت تولیدی شیرین وطن با مشارکت شرکت یکتا پخش شرق جهت راه اندازی 

الین اختصاصی فروش خود به افراد زیر نیازمند است.

شرایط استخدامعنوان شغل
حداقل دیپلم- کارت پایان خدمت- آشنا به بازار و  داشتن فن بیانبازاریاب حضوری) آقا(

دارای تجربه فروش در شرکت های پخش معتبرسرپرست فروش
متقاضیان محترم می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت 

واقع در  سجادشهر- امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 9 الی 12 روز های کاری     تلفن در ساعات اداری:32327144-6

بانوانآقایان ایام هفته
۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه

۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه

----۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۸-۲۲/۳۰۱۵- ۱۹/۳۰پنجشنبه

۱۸-۲۰/۳۰۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۱جمعه )نیمه بها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگتریــن 
 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

۰۹۱۹   ۶7۲   ۳۰۵۲
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با به همراه داشتن این آگهی از ۶۰% تخفیف بهره مند گردید

دنیـای فرش 
اولین و بزرگترین مرکز فروش 

انواع فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو(

 و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس:بیرجند ، بلوار شعبانیه ، 

نبش شعبانیه 4
  0935 750 9464 -0915  361 3797

31 17 31 32 - علی زارع

فراخوان مناقصه )نوبت اول(
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  خراسان جنوبی

  در نظر دارد :
از طریق  پروژه )آبخیزداری و کنترل سیل در حوزه سیاه کوه شهرستان فردوس( را 
 مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی )فشرده( با شماره فراخوان 209800۳845000046 

به پیمانکاران واجد شرایط در رشته آب یا کشاورزی پایه 5 به شرح زیر واگذار نماید. 
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارسال  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
 بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
1-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  22 /1۳98/08 می باشد .

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 12:00 مورخ 1۳98/09/06 در سامانه و 
تحویل فیزیکی اصل ضمانت نامه و اسناد ارزیابی به دبیرخانه کمیسیون واقع در اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی- اداره امور قراردادها و گشایش پیشنهادها راس 

ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخ 1۳98/09/09  مي باشد.
۳- تحویل پیشنهادها از طریق سامانه فوق الذکر و گشایش پاکات در اداره کل منابع طبیعي 

و آبخیزداري استان  خراسان جنوبی به نشاني بیرجند، خیابان ارتش صورت می پذیرد.

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

* رجب زاده

اطالع رسانی قجری  
در زمان های قدیم  و در  عصر نبود 
رسانه ها ، جارچی هایی در خدمت 
دولت بوده اند و آنچه را که الزم بود 
مردم بدانند از این طریق و با فراخوان 
شهروندان به میدان مرکزی شهر 
جار  رساندند.  می  شان  اطالع   به 
می زدند که »بشتابید، بشتابید به 
میدان شهر« یا چنین چیزی و مردم 
خبری  که  دانستند  می  زمان  آن 
رسیده و باید برای اطالع از آن به 
میدان اصلی بروند. فقط همین و در 
 حد اینکه مطلع شوند. شهروندان 
عهد قجر به  . . .  مشروح در صفحه 2

 

 

 

اجازه دهیم مردم آنچه را 
صالح می دانند، انتخاب کنند

روحانی : 

صفحه  2

»استخر فرح در انتظارت« 
تهدید  نیست

محمدحسن قدیری ابیانه:

آمریکا جرات تعرض
 به ایران را ندارد

عراقچی:

صفحه  2

صفحه  2
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اطالع رسانی قجری

* رجب زاده

در زمان های قدیم  و در  عصر نبود رسانه ها ، 
جارچی هایی در خدمت دولت بوده اند و آنچه را 
که الزم بود مردم بدانند از این طریق و با فراخوان 
شهروندان به میدان مرکزی شهر به اطالع شان 
می رساندند. جار می زدند که »بشتابید، بشتابید 
به میدان شهر« یا چنین چیزی و مردم  آن زمان 
می دانستند که خبری رسیده و باید برای اطالع 
از آن به میدان اصلی بروند. فقط همین و در 
حد اینکه مطلع شوند. شهروندان عهد قجر یک 
طرفه  فقط شنونده اخبار و تصمیمات حاکمان 
شهر بودند. نمی دانم شما موافقید یا مخالف 
اما این روزها بنرهای فراخوان شهروندان به 
گردهمایی چشم انداز شهر نکاتی در اذهان 
تداعی کرد که گریزی بود به همان گفتمان 
قجری.  دوره  رسانی  اطالع  های  روش   و 
یک سخنگوی یک طرفه و جماعتی که نه  
فقط مشارکتی در بیان دیدگاه ها ندارند چه بسا 
شنوندگانی هستند که باید این گزارش های 
یک سویه را بشنوند و هورا یا آهی برای شهر 
و اوضاعش بکشند. زندگی در عصر ارتباطات، 
ذائقه شهروندان را به انتخاب هایی غیر از آنچه 
این روزها بر مردم مرکز استان گذشته است، 
تغییر داده و قاعده ارتباط مستقیم متولیان شهر با 
مردم  هر قدر هم  پسندیده و شایسته قدردانی 
 باشد ، نبود ملزومات آن از جمله ارتباط دو سویه ، 
نظر نخبگان و فضای کارشناسی برای مطالبه 
هدفمند می تواند شکل و اثرگذاری همه ی این 
فرآیند را زیر سوال ببرد. اما آنچه بیشتر از هر چیز، 
 این گردهمایی را شبیه به آن دوران می کند 
تریبونی بود که مسئوالن شهری استان پشت 
آن رفته و شائبه نمایشی بودن اولین جلسه 
رسمی شان با شهروندان را دو چندان کردند  
و ذهن بسیاری را به این سو سوق دادند که 
 بدون رعایت ملزومات برگزاری این گردهمایی ، 
اقدام چه هدفی را می تواند دنبال کند   این 
آن  بلندگوی  از  که  ای  طرفه  یک  تریبون 
فقط گزارش عملکرد و تصمیمات گرفته شده 
به گوش شهروندان می رسد، چه  نشانه ای 
از مشارکت دادن شان در امور شهری دارد؟ 
البته به تاکید بگویم برگزاری چنین جلساتی بد 
نیست، جلسه ای که می تواند امکان مالقات رو 
در روی مردم و مسئوالن را برقرار کند، استاندارد 
باالیی در فرآیند ایجاد ارتباط دارد و تحسین 
برانگیز است اما آنچه بایدها را زیرسوال می برد 
نقص هایی است که در نحوه برگزاری و بررسی 
یابد.  می  نمود  جلساتی  چنین  اصلی   هدف 
بی توجهی به ایجاد فضای پرسش و پاسخ 
و بی تفاوتی در این مورد که حضور رسانه ،  
نخبگان و تشکل ها در چنین جلساتی الزامی 
است، این شبهه را به وجود می آورد که برخی 
مسئوالن شهری در این مورد حساسیتی نداشته 
اند.  حساسیتی که جو بسیار فرهنگی شهر مرکز 
استان، اهمیت آن را دوچندان می کند. ده ها 
سال از زمانی که تک گویی رایج بوده، می 
گذرد. کمتر از یک قرن پیش، بودند حکامی 
که صحبت می کردند و مردم نیز به اجبار گوش 
می دادند و بی چون و چرا عمل می کردند. دیگر 
این شیوه منسوخ شده. در دنیایی که گفتمان   
نتایج مثبتش را در توسعه نشان داده است، 
برخی از مسئوالن رده های میانی و پایین در 
کشور ما خواسته یا ناخواسته با سیاست های 
خود همچنان به همان شیوه کهن مدیریت می 
کنند. این بخش از مدیران  دانسته یا ندانسته 
با حذف نخبگان جامعه و رسانه ها به عنوان 
مصلحان هر خطه و روی آوردن به تاییدات 
گاه و بیگاه  و احساسی بخشی از جامعه به 
دنبال رسمیت بخشیدن بر افکار و دیدگاه های 
خود هستند. در جامعه امروز خراسان جنوبی ، 
نخبگان و رسانه ها به نوعی به رشد و تکامل 
رسیده اند که فقط با دعوت رسمی، حاضر به 
حضور در گعده های نقادانه می شوند. برخی 
مسئوالن نیز با علم به این موضوع با دعوت 
و فراخوان عمومی سعی در حذف نخبگان و 
رسانه ها و در پی آن غلبه گفتمان عامیانه بر 
نگاه کارشناسی و نقادانه دارند که این زنگ 
هر  توسعه  و  مدیریت  فرآیند  برای  خطری 
جامعه ای است. با مروری بر آنچه در باال آمده 
باید گفت که این روزها با اتفاقات جدیدی در 
سیمای شهر بیرجند مواجه بودیم،  حذف میله 
های آهنی جدا کننده در خیابان جمهوری، 
قطع درختان کاج به تعدادی که اعالم نشده 
در پارک جنگلی ، شروع طرح توسعه میدان 
ابوذر با تملک امالک خصوصی و ... که هر 
کدام حتما براساس نیاز شهر انجام شده - البته 
جز درختان که باید هر طور هست از حیات 
شان دفاع کنیم- اما اطالع رسانی مناسب و 
درستی قبل از شروع...)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: افزایش قیمت بنزین شایعه است

تسنیم- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که انتشار اخباری مبنی 
بر افزایش قیمت بنزین شایعه و گمانه زنی است، اظهار کرد: در صورت ابالغ هر 

تصمیمی در این  باره، موضوع از سوی این شرکت اعالم خواهد شد.

حس  ایجاد  اصلی  الزمه  که  آنها  سرمقاله(  )ادامه 

مشارکت در شهروندان است به شکل صحیح  
انجام نگرفته است. با توجه به ضرورت این نوع 
اطالع رسانی و برای ایجاد ارتباط  بهتر و دو 
سویه »آوای خراسان جنوبی« پیش قدم شده 
برای نشست های  را  متولیان حوزه شهری  و 
مطبوعاتی با حضور مردم، کارشناسان و نخبگان 
برای پاسخگویی به نقطه نظرات شهروندان دعوت 
کرده است که گاه حضور نیافتن این عزیزان و یا 
شرکت در سطوح کارشناسی و غیر معمول به دلیل 
مشغله، تداعی کننده نبود توجه کافی  به این فرآیند 
است. در چنین شرایطی دور از انتظار نیست، این 
شبهه ایجاد شود که برخی اوقات ایجاد فضای 
پرسش و پاسخ در سیاست های اطالع رسانی 
شهرداری جایی ندارد و به تنهایی پشت تریبون 
رفتن این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا 
برخی مسئوالن شهری ما فقط به دنبال شنیدن 
تعریف و تمجید از خود هستند و تحمل انتقاد را 
ندارند؟ بیرجند، مبداء برخورداری ها در بسیاری 
حوزه های فرهنگی از زمان های دور بوده است. 
مردم این شهر اهمیت ویژه ای برای معتمدان خود 
قائلند واگر کمترین آشنایی با فرهنگ این مردم 
وجود داشته باشد می توان دریافت آنچه نخبگان 
و تشکل ها به دنبال به دست آوردن اطالعات 
دقیق تر و مشورت اعالم می کنند را می پذیرند. 
به عالوه سابقه غنی مطبوعات و دیگر رسانه ها 
در این استان، این قطعیت را در فرهنگ و سواد 
رسانه ای شهروندان بیرجند ایجاد کرده که رسانه 
پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن است وصد البته 
اگر مسئولی هنوز به این سواد رسانه ای نرسیده با 
دست های خود پلی بزرگ را خراب کرده است.
چه خوب است که به این فرهنگ احترام بگذاریم 
و با رعایت اصول آن تصمیم درست را بگیریم و 
اجرا کنیم، دیگر زمان آزمون و خطا نیست و ذهن 
بیدار شهروندان توان تحلیل بسیاری از اقدامات 

مسئوالن را دارد.

اجازه دهیم مردم آنچه را صالح 
می دانند، انتخاب کنند

رئیس جمهور گفت: برخی می گویند که ما باید 
صالحیت افراد را احراز کرده و تشخیص دهیم چه 
کسی به درد می خورد، اما بگذاریم احراز صالحیت 
در اختیار مردم باشد و خودشان انتخاب کنند.

معاون روحانی: »به زیر کشیدن 
رئیس جمهور« رفتاری عادی است! 

رئیس  دفتر  ارتباطات  معاون  معزی  علیرضا 
از  گفتن  رئیس جمهور  گفت:  سخن  جمهور 
 شفافیت و مبارزه فراگیر با  فساد، رفتاری انتخاباتی 
است، اما دوباره برافراشتن پالکاردهای  استخر 
زیرکشیدن  »به  برای  وظیفه  احساس  فرح، 
راه اندازی  و  پراکنی  شب نامه  رئیس جمهور«، 
جنگ روانی با کلیدواژه   نظرسنجی ، رفتاری کامال 

عادی است برای اهدافی کامال عادی!

فعال اصولگرا »استخر فرح 
در انتظارت« را معنی کرد 

محمدحسن قدیری  ابیانه گفت : همه یک روز 
می میرند و »استخر فرح در انتظارت« هم به این 
معنی است که هر کسی یک روز می میرد. حاال 
اگر کسی این را تهدید می داند تا عوام فریبی کند، 

بحث دیگری است.

 روحانی کارشکنی ببیند
 لحن نقدهایش تندتر می شود

عطریانفر گفت: چنانچه آقای روحانی حس کند 
همه برای رفع مشکالت کمک می کنند، لحنش 
آرام خواهد شد ولی اگر تصور کند برخی کارشکنی 
می کنند یا خالف گویی می کنند طبیعی است که 

صدای او نیز بلند خواهد شد.

آمریکا جرات تعرض به ایران را ندارد 

عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا شما مطمئن هستید میان آمریکا 
و ایران جنگی رخ نخواهد داد، گفت: ما کامال 
مطمئنیم به دلیل اینکه کامال آماده ایم؛ ما کامال 
آماده دفاع از کشور هستیم و آمریکایی ها هم این 
مساله را می دانند بنابراین به نظر من آنها جرات 

تعرض به ما را ندارند.

انتخاب/ داوود حشمتی نوشت: فریدالدین 
حدادعادل که بعد از اظهارات مادر خود 
در برنامه تلویزیونی خبرساز شد، چارتی را 
روی تخته کشیده که حاوی نکات مهمی 
است. او در میان جمعی که به نظر می رسد 
از دانش آموزان مدرسه فرهنگ هستند، 
به دفاع از خود پرداخته است. تصویری 
از این نشست منتشر شده که نوشته ها 
را  حمالت  این  ذهنی  چارچوب های  و 

کامال روشن می کند. در مورد این دفاع 
تحلیل های زیر قابل توجه است: در دسته 
 بندی حمله کنندگان به هیچ وجه جناح های 
اصالح طلب و یا اپوزیسیون خارج از کشور 
طیف هایی  حداد،  فرزند  نمی شود.  دیده 
را که نشان می دهد حمله کنندگان به 
نوشته: کمونیسم،  گونه  این  را  بودند  او 
سوسیالیسم، عدالتخواه ، عدالت خواری. )واژه 
عدالتخوار را طیف قالیباف هم برای دسته 
عدالتخواهان نزدیک به احمدی نژاد به کار 
بردند( او در سرلیست اشخاص حقیقی که 
در مورد این مساله اظهار نظر کردند به نام 
»فتاح ها« اشاره می کند. در زیر لیست آنها 
نیز می نویسد: )صبیه، پسر، پدر( از میان این 
سه نیز روی پسر فتاح ضربدر زده است. 
مدرسه،  این  علیه  که  کسی  تنها  البته 

توئیتی جنجالی منتشر کرد، همین فرزند 
فتاح بود. اما نقش »صبیه« آنها چه بوده 
که فریدالدین حداد را وادار کرده تا نام او را 
در لیست قرار دهد. در میان لیست مخالفان 
وجود نام معزی و حسام الدین آشنا، نخعی، 
عطاران و فارغ التحصیالن مدرسه فرهنگ 
قصد  او  می دهد  نشان  که  شده  نوشته 
داشته به حامیانش در این زمینه اشاره کند.

حدادعادل اما چند نام را از میان اشخاص 
حقیقی جدا کرده است که عبارتند از : 
صدرالساداتی، وحید اشتری، یاشار سلطانی، 

مجید حسینی، میالد گودرزی.
عالمت  یک  جمع  این  نام  جلوی  او 
این جمع  است.  داده  قرار  بزرگ  سوال 
اخیر با برچسب »عدالتخواری« به جای 
»عدالتخواهی« مشخص شده اند. اما در 

و جالب  نکته مهم  دو  تخته  این  تمام 
در  مجری  نام  وجود  اول،  دارد:  وجود 
این تخته بسیار عجیب است. آیا فرزند 
حداد در شکل گیری این پروسه، برای 
مجری نقش ویژه ای دیده که نام او را 
برنامه  مجری  می نویسد؟  تخته  پای 
حبیب ا... رحیم پور ازغدی است. از همین 
رو به نظر می رسد نام او با اهدافی روشن 
در این تابلو گنجانده شده است.آخرین و 
مهمترین نکته وجود عبارت »انتخابات« 
است. این عبارت نشان می دهد همان 
به  بود حمله  پیشتر مشخص  طور که 
حدادعادل با اهداف انتخاباتی کلید خورده 
و اتفاقا نه از جریان های رقیب، بلکه از 
سوی کسانی در درون جریان اصولگرا 

کلید خورده است. 

افشاگری حدادعادل از پشت پرده حمالت به خانواده اش 

ایران خودرو و سایپا )دو خودروساز بزرگ 
خودروسازان  انجمن  همراه  به  کشور( 
ایران با صدور بیانیه ای مشترک نسبت 
به هجمه های  اخیر در خصوص افزایش 
قیمت خودرو در »بازار« واکنش نشان 
دادند. به گزارش سایپانیوز، در بیانیه مشترک 
افراد  برخی  است:  آمده  خودروسازان 
مسئول و غیرمسئول تنها با بیان جمالتی 
مخاطب پسند اما بی اساس، خودروسازان را 
به افزایش قیمت خودرو و نیز عدم عرضه 
خودرو به بازار متهم می کنند. دلیل این 
اظهارات می تواند این باشد که برخورد با 
دالالن و واسطه های ناشناس و پنهان 
بسیار سخت تر و پرزحمت تر است از متهم 
کردن شرکت های خودروسازِ آشنا و با نام 
و نشان... . در سال های اخیر متاسفانه دیواِر 
تا  است  شده  باعث  خودروسازان  کوتاه 
بسیاری از مشکالت حوزه های مختلف به 

پای آنها نوشته شود و برخی ناهنجاری ها 
را پشت این “خودروسازاِن همیشه مقصر” 
نکته  رو، ذکر چند  این  از  کنند.  پنهان 

ضروری به نظر می رسد:
۱ - قیمت فروش خودرو در شرکت های 
تولیدکننده با بازار آزاد »متفاوت« است و 
هیچ  و  نفعی  هیچ  سایپا  و  ایران خودرو 
در  خودرو  قیمت  افزایش  از  سودی 

بنگاه های فروش خودرو و ... نمی برند.
برای  دور  از  نمی تواند  هیچکس   -  ۲
حقیقِت  بنویسد؛  نسخه  خودرو  صنعت 
دوران  در  ویژه  به  تولید،  و  صنعت 
و  سخت  تحریم های  و  محدودیت ها 
همه جانبه، تنها در کِف کارخانه، خطوط 
تولید و در زنجیره تامین قطعات و جریان 
نقدینگی قابل لمس و قضاوت است، در 
این شرایط خودروسازان کشور با همت، 
غیرت، تالش و با اجرای یک برنامه مدون 

و مداوم، موفق شده اند چراغ تولید را روشن 
نگه دارند، قطعات را تامین کنند، خودروها را 
تولید کنند و به دلیل بحران و اشتباهات 
گذشته، هرچند با تاخیر به دست مشتریان 

خود برسانند و به آنها تحویل دهند.
۳ - تمام کارشناسان حوزه اقتصاد عقیده 
دارند افزایش قیمت چند محصول داخلی 
سوءاستفاده  از  ناشی  اخیر  روزهای  در 
دالالن و واسطه ها و هیجان زده کردن 
جو روانی بازار خودرو و نیز فضاسازی های 
رسانه ای بوده است. از این رو، مقصر جلوه 
دادن خودروسازان بدون ارائه سند و مدرک، 
است. برانگیز  ابهام  و  دارد  تامل  جای 

“رونق  سال  در  نیست  مشخص   -  ۴
تولید” چرا از هر تریبونی برای تخریب 
و تضعیف این صنعت استفاده می شود؛ 
مجریان  حتی  و  مشهور  چهره های 
رسانه  ملی )که خود را در همه حوزه ها 

صاحب نظر می دانند( نیز بدون هیچ تامل 
بی هزینه ترین  و  ساده ترین  درنگی  و 
در  شهرت  و  محبوبیت  کسب  راهکار 
فضای مجازی را در هجمه به صنعتی 
می دانند که در حال حاضر علیرغم وجود 
انبوهی از محدودیت ها، باز هم جریان 
تولید را حفظ کرده است. الزم به توضیح 
است دو گروه بزرگ خودروسازی کشور با 
هدایت تیم های جدید مدیریتی و حمایت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحول در 
فرآیندهای مختلف کاری را در دستور 
اشتباهات  ندارند  قصد  و  داده  قرار  کار 
کنند. تکرار  را  خودرو  صنعت  گذشته 

بیانیه خودروسازان؛ گرانی کار ما نیست!

توهین به قومیت ها جرم شد 

 دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به تایید 
جرم انگاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسالمی 
و اقوام ایرانی در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس، تاکید کرد که برای این فعل مجرمانه 
است. شده  گرفته  نظر  در  مجازات  و  حبس 

حقوق ها سال آینده افزایش می یابد 

حقوق ها  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس   
ارائه  از  یافت،  خواهد  افزایش  آینده  سال  در 
داد. خبر  درآمد  کم  اقشار  برای  حمایتی  بسته 

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

     32 44 66 66/32 42 43 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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف
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خیابان شهید رجایی  
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09155614880

فراخوان عمومی 
تکمیل اطالعات دارندگان 

قبوض ودیعه گذاری حج تمتع 
مدیر حج و زیارت 

استان خراسان جنوبی اعالم کرد: 
پیرو فراخوان های قبلی این سازمان، از کلیه 
تمتع  حج  گذاری  ودیعه  قبوض  دارندگان 
به سامانه رزرو  با مراجعه  دعوت می شود 
 http://reserve.haj.ir حج به نشانی
نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام نمایند.

روابط عمومی حج و زیارت 
خراسان جنوبی

یاب  مسیر  ساختمان  و  راهسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 3779  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند 
10360052044 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، مطهری ، کوچه شهید 
آیت ا... مطهری1 ، خیابان شهیدآیت ا... مطهری ، پالک 0 ، پاساژ 
سلطانی ، طبقه همکف ، واحد شمالی و کدپستی 9719687557 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )655668(

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

با ما هنر معامله گری را بیاموزید
آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(

شامـل: 
مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی

پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5
استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 

Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی
انواع روش های مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و تهیه ژورنال معامالتی
 مهندس محمد حسنی مهموئی           مشاوره رایگان : 9001 561 0901  

 Hasani . civil :اینستاگرام با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی

خانواده های محترم بهادری نژاد و محمدی
بدینوسیله ضایعه درگذشت پیرغالم با اخالص حضرت فاطمه زهرا )س( مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی میرزا بهادری نژاد
را حضورتان تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز سفر کرده طلب آمرزش و غفران الهی و 
برای شما و سایر عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت داریم، ما را در غم تان شریک بدانید

ضمنا جلسه سومین روز درگذشت آن مرحوم
امروز چهار شنبه 98/8/22 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل هیئت فاطمیه، مطهری 8 برگزار می گردد.

 مجتمع مسجد عاشورا بیرجند ، هیئت فاطمیه)س( ، دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا)س(
داراالیتام  فاطمیه)س(،  درمانگاه حضرت ولیعصر)عج(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند - هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860308001002843 - 1398/7/30 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نوفرستی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 1059 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651228751 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 84/35  
مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 : 1398/8/11  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/22
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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ثبت نام تکمیل ظرفیت در موسسه علمی -کاربردی خراسان جنوبی آغاز شد 

ایسنا-  پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجو در 14 کد رشته تحصیلی در نیمسال اول آغاز شد. معصومی رئیس موسسه علمی- کاربردی، با اشاره به رشته های موسسه شامل؛ 
حقوق، مدیریت امور فرهنگی، مهندسی فناوری اطالعات، مددکاری اجتماعی، سینما- تصویربرداری، معماری و مترجمی زبان انگلیسی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، 

اظهار کرد:  دانشجویان ثبت نام شده در پذیرش تکمیل ظرفیت مهر 98 با انتخاب 12 واحد از ابتدای آذر به مدت 8 هفته در کالس های فشرده شرکت داشته باشند.

وقتی روزنامه ها
 به مقصد نمی رسند!

امین جم- طی چند روز گذشته ، پیامک 
بر  مبنی  شهروندان  از  متعددی  های 
افزایش قیمت خدمات پستی به روزنامه 
رسید. در همین زمینه مدیرکل پست 
با بیان اینکه پست استان از سال 95 
هیچگونه افزایش قیمتی برای خدمات 
خود نداشته و با مصوب سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی که به تازگی 
به تصویب رسیده است، شاهد افزایش 
قیمت  افزایش  گفت:  هستیم،  قیمت 
براساس نوع خدمت ارائه شده بین 20 
به  اشاره  با  الهامی  تا 50 درصد است. 
افزایش شدید هزینه ها در سال 97 ، 
اضافه کرد: با وجود اینکه افزایش بسیاری 
از موارد چند برابری بوده است ، اما در این 
مجموعه سعی شد تا به میزان حداقلی 
سخنان  باشیم.  داشته  قیمت  افزایش 
مدیرکل پست استان در حالی است که 
تعرفه خدمات پستی برای این روزنامه 
نسبت به قبل 70 درصد افزایش داشته 
است. طبق شنیده ها نیز در برخی استان 
ها، پست با نهادهای عمومی چون رسانه 
ها تعامل بیشتری داشته و هزینه ها را 
با توجه به شرایط ، تعدیل می نماید.در 
همین زمینه مدیرعامل خانه مطبوعات 
استان نیز با اشاره به مشکالت اقتصادی 
روزنامه ها خصوصا با افزایش بی رویه 
قیمت کاغذ در کنار سایر هزینه های 
جاری، گفت: با توجه به افزایش تعرفه 
های پستی،  معضل جدید و مهمی برای 
رسانه های مکتوب به وجود آمده است.

ساالری با بیان اینکه بخشی از توزیع 
روزنامه به عهده پیک فعال رسانه هاست 
و بخشی دیگر به خصوص در شهرستان 
ها توسط پست صورت می گیرد ، ادامه 
داد: در این شرایط افزایش تعرفه ها به 
دوش رسانه ها و مخاطبان آنان خواهد 
افتاد که مطمئنا تاثیرات منفی زیادی در 
بر دارد. وی با اشاره به نقش تاثیرگذار 
رسانه های مکتوب در برهه های مهم 
و تاریخی استان،  تصریح کرد : با این 
اتفاق به نظر می رسد مباحث فرهنگی 
و توسعه ای استان به طور جدی تحت 
الشعاع قرار گرفته و میزان در دسترس 
بودن رسانه های رسمی کاهش می یابد. 
مدیرعامل خانه مطبوعات تاکید کرد: به 
نظر می رسد با همکاری مسئوالن  باید 

برای این مهم، چاره اندیشی شود.

 خبر ویژه

استانی  مرکز  برای  متأسفم  آوا،  سالم 
سال  ده  طی  نتوانسته  مخابراتش  که 
همه  این  با  بیرجند  شهر  حاشیه  به 
جمعیت، مثل امیر آباد و حاجی آباد و 
چهکند تلفن ثابت واگذار کنه. اینجانب  
5 سال شده درخواست خط دادم ولی 
هنوز تو کشوری که اینهمه از دستاورد 
حرف میزنه اقدامی نشده، جایی که برای 
مخابرات پول سازی میشه که خوب بلده 
هزینه کنه اما جایی که باید برای رفاه 
مردم باشه هزار عذر و بهانه می تراشند.
ارسالی به تلگرام آوا
به دانش آموزان روستاهای استان توجه 
نمایید اگر برای سرویس دهی مدارس 
روستاها  یقینا  باشند  داشته  مشکل 
خالی خواهد شد و خانواده ها مجبور به 

مهاجرت خواهند بود .
ارسالی به تلگرام آوا
چند روز پیش در خبرها از قول یکی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئولین  از 
خواندم 71 پزشک متخصص سهمیه 
استان خراسان جنوبی در سال جاری 
چرا  پس  است  این  من  سوال  است 
هنوز در بیمارستانهای تامین اجتماعی 
که  داریم  متخصص  پزشک  کمبود 
برای نوبت گرفتن باید روزها تالش 

کنیم اما نتیجه نگیریم؟ 
ارسالی به تلگرام آوا
جاده روستایی بین تقاب و معصوم آباد 
چند ماهه چاله کنی کردن و همانطور 
اداره  رها شده مسئوالن  به حال خود 
راه به فکر این دو روستا هم باشید و 

زودترآسفالت کنید.
915...020

برای جلوگیری از بروز تصادفات در میدان 
پاسداران یک راه این است که: یک گذر 
گاه عابر پیاده برجسته در محل گذر گاه 
فعلی عابر پیاده حدود جنوب غربی میدان 
دقیقا کنار چراغ قرمزچشمک زن ساخته 
شود، تا خودروهایی که از سمت بیست 
متری وارد میدان می شوند، با دیدن این 
سرعت گیر و گذر گاه عابر پیاده برجسته 

سرعت شان را کم کنند.
910...170
روز جمعه تنها سرویس بهداشتی موجود 
در منطقه گردشگری بند دره قفل بود؟! 
915...206
سالم آوا، لطفا از آقای شهردار بپرسید 
خیابان  های  نرده  آوری  جمع  علت 
اضافی  پول  خیلی  چیست  جمهوری 
دارن جاهای واجب تر خرج کنند این 
چه کارشناسی است که این همه پول 
وکیلی  خدا  میده  هدر  رو  المال  بیت 
بگین چه دردی دوا میشه شاید مردم 
نمی فهمند واقعا چقدر متاسفیم برا این 

خدمتگزاران دلسوز.
915...572
هتل کویر بیرجند یکی از زیرساخت های 
مهم گردشگری است که سالیان طوالنی 
نیمه کاره رها شده است. از مسئوالن امر 
و استاندار گرامی درخواست رسیدگی به 
این موضوع را داریم. رسانه محترم نیز در 
صورت امکان لطفاگزارشی تهیه فرمایید.
937...897
فاضالب  و  آب  محترم  ریاست  سالم 
بیرجند ما ساکنان خیابان ظفر نسبت 
به فاضالب منازل نگرانیم چون در هر 
منزل 3 الی4 چاه  فاضالب حفر شده، 
که خطرناک  بوده، خواهشمندیم قبل از 
هر اتفاق ناگوار سیستم فاضالب را اجرا 
نمایید. قبال هم درسال90 و91 قول آن 

داده شده اما اجرایی نشد.
990...127
سالم آوا، از ترافیک و شلوغی خیابان 
طالقانی خسته شدیم، شهرداری پس کی 
می خواهد این خیابان رو تعریض کنه؟ این 
کار با توجه به نیاز شهر و مشکالت زیاد آن 
باید در اولویت کاری شهرداری قرار بگیرد.
915...834
سالم بر زحمتکشان رسانه مردمی آوا: 
اگر روسای اداره ها و سازمان ها به نظر 
نماینده  که  ها  رسانه  و  کارشناسان  
کردند  می  احترام  باشند  می  مردم 
نداشتیم  استان  در  مشکل  همه  این 
مخصوصا در زمینه گرد و غبار باید به 
حفظ فضای سبز وگسترش آن توجه 
شود و با کسانی که فضای سبز را نابود 
می نمایند اشد برخورد شود که متاسفانه 
نظارتی نیست مخصوصا در بیرجند باز 
هم خدا خیر بدهد به رسانه های دلسوز 

که پیگیر حق مردم می باشند.
915...933
سالم آوا ممنون که پیگیر مسائل محیط 

زیست و فضای سبز هستید.
915...488

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای  خراسان جنوبی

در پاسخ به پیام شهروند محترم در زمینه 
صدور کارت مهارت که در ستون پیام شما 
روزنامه آوای خراسان جنوبی شماره 4489 
دوشنبه 20 آبان 1398 چاپ گردیده بود  
به استحضار می رساند: براساس بخشنامه 
کشوری صدور کارت الکترونیکی مهارت 
متوقف گردیده است.  لذا جهت سهولت کار 
مردم، حرکت به سمت دولت  الکترونیک 
در  شدگان  قبول  ها،   هزینه  کاهش  و 
سایت  به  مراجعه  با  توانند  می   آزمون 
www.portoltvto.com بخش استعالم 

با ورود کارت ملی و شماره  گواهینامه 
دریافت  به  نسبت  متقاضی  شناسنامه 
گواهینامه اقدام نمایند. شایان ذکر است 
گواهینامه  صدور  جدید  شیوه  براساس 
آموزش فنی و حرفه ای به محض تامین 
گواهینامه  الزم  افزاری  نرم  زیرساخت 
کاغذی نیز جهت  قبول شدگان در آزمون 
صادر خواهد شد. ضمنا در صورتی که این 
شهروند گرامی متقاضی صدور تاییدیه  یا 
معرفی نامه  به هر نهاد یا دستگاهی باشد 
عالوه  بر اخذ  استعالم از سایت مذکور می 
توانند با مراجعه به اداره سنجش مهارت این 
اداره کل نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

پاسخ مسئوالن

سالم، درباره  مطلب “ دامن سبز باغران” 
باید عرض کنم: منابع طبیعی اگه اعتباری 
ارتفاعات  هم داره بجای جنگل کاری 
جنوب بیرجند بهتره شمال و شمال غرب 
اوال  زیرا  کنه،  کاری  درخت  را  بیرجند 
ارتفاعات جنوب بیشتر کوه و کوهپایه و 
صخره ای هستند و برخالف زمینهای 
شمال که خاکی هستند، تولید گرد و خاک 
نمی کنند، در ثانی طوفان های شدید که 
همراه گرد و غبار است همیشه از شمال و 
شمال غرب و غرب به سمت شهر می وزد!
990...213

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جستجوی مرهم  در نسخه های 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

های  زخمی  و  کشته  آمار  محمودآبادی- 
تصادفات جاده ای را از آمار هشت سال دفاع 
مقدس بیشتر عنوان کرده اند ،هر چند وزیر 
راه در دولت تدبیروامید معتقد است بیشتر 
تصادفات در کشور به دلیل خواب آلودگی، 
بی توجهی به جلو یا غفلت و ناتوانی راننده در 
کنترل خودرو بوده است، و تقصیر را به طور 
کلی از شانه ی زیرساخت های برداشته است 
اما شواهد نشان می دهد کیفیت راه ها به 
لحاظ شکل هندسی،آسفالت،عالیم ایمنی و 
دوبانده بودن خود نقش بسزایی در کاهش 
تصادفات و یا حداقل کاهش صدمات داشته 
است.سهم استان از این زیرساخت ها بسیار 
ناچیز است و این درحالی است که خراسان 
جنوبی یکی از کریدور های مهم شرق کشور 
جعفر  این خصوص  در  آید.  می  شمار  به 
شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی در روزنامه ی آوا پاسخ 
گوی تعدادی از سواالت و مشکالت هم 

استانی ها بود که در ادامه می خوانید. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جاده  آسفالت  روکش  درخواست  درباره 
مذکور  مسیر  گفت:  نوغاب  روستایی  ی 
و  راهداری  اداره  توسط  مستمر  طور  به 
می  بازدید  درمیان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
و  چاله  هرگونه  مشاهده  صورت  در  شود. 
اقدام  موضعی  نقص  رفع  برای  ناهمواری 
جزء  مسیر  این  روکش  پروژه  شود.   می 
اولویت های اداره کل بوده که در صورت 

تامین اعتبار اقدام الزم انجام خواهد شد.
جعفر شهامت در پاسخ به سوال یکی از هم 
استانی ها درباره ی احداث باند دوم محور 
جزء  داد:  توضیح  آباد  خوسف-خور-عرب 
برنامه ی کاری اداره کل راه وشهرسازی بوده 
که قسمتی از باند دوم از سمت خوسف به 
اتمام رسیده و سایر نقاط در دست اجرا است.

جمعیت  با  روستاهای  آسفالت  افزود:  وی 
باالی 20خانوار جزء برنامه کاری این اداره 
کل است بر این اساس چون روستای “دره 
فعال  دارد  جمعیت  زیر 20خانوار  میریک” 
محور دسترسی این مسیر در حد تسطیح و 
تیغ زنی انجام می شود. وی درباره ی روکش 
آسفالت محور روستای “بلنجاب” تا ابتدای 
روستای “مولید” در حوزه راهداری شهرستان 
بیرجند اعالم کرد: اجرای این محور در دست 
اقدام است که قسمتی انجام شده و مابقی 

ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا جاده ی 
روستای “ُخنگ” به سمت آرین شهر روکش 
نمی شود گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده 
لکه گیری و اجرای ماسه آسفالت از روستای 
خنگ به سمت ارین شهر در حوزه راهداری 
شهرستان بیرجند ظرف چند روز آینده انجام 
خواهد شد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای توضیح داد: روستای جمشید آباد 
سرچاه عماری دارای 2جاده آسفالته و خاکی 
است که مسیر آسفالته فاقد هر گونه مشکلی 
است. محور خاکی روستای مذکور بعد از سیل 
تسطیح وتیغ زنی شده و همچنین طی دو 
هفته عملیات تسطیح و تیغ زنی محور مذکور 
مجددا توسط اداره راهداری و حمل و نقل 

جاده ای خوسف انجام شده است.

مخالفت با  احداث میدان 
ورودی شهر نیمبلوک

شهامت در پاسخ به سواالت قرایی نماینده 
شورای اسالمی شهرستان قاین و درخواست 
اصالح میدان ورودی و دور برگردانهای شهر 
ترافیک  شورای  درجلسه  گفت:  نیمبلوک 
شهرستان قاین با احداث میدان در محور 
شد،  مقرر  همچنین  شد،  مخالفت  اصلی 
شرکت امید پارس پیمانکار اداره کل راه و 
شهرسازی نسبت به بازنگری و اصالح دور 
برگردانهای محل اقدام کند. وی درباره ی 
ورودی شهر خضری و نداشتن دوربرگردان 
میدان  طرح  داد:  توضیح  گناباد  سمت  به 

در محل مصوب شده و توسط شهرداری 
دردست اجرا است. عالوه بر این پیگیری 
های الزم از طریق اداره کل راه و شهرسازی 
انجام گرفته تا برای احداث باند دوم اقدام 
شود.وی در پاسخ با این سوال که چرا پل 
زیرگذر دهشک با وجود ورودی نا ایمن شهر 
نیمبلوک شروع نشده؟ اعالم کرد: به محض 
ابالغ موافقتنامه و بکارگیری پیمانکارعملیات 

اجرائی پل مذکورشروع خواهد شد. وی ادامه 
داد: در سال گذشته ورودی شهر نیمبلوک 
پروژه  نیمبلوک  و خروجی  قاین  از سمت 
روشنایی توسط این اداره کل  اجراء شده، 
دوباره بررسی های الزم انجام خواهد شد 
درصورت نقص یا مغایرت از محل با طرح 
هندسی و آئین نامه راههای ایران اقدامات 
الزم انجام خواهدشد. در ادامه  مشکل خانواده 
بیدمشک که  روستای  در  گاز  بدون  های 
منازل آنها قبل از جاده احداث شده و اینک 
در حریم راه قرار دارندمطرح شد که مقرر 
شد با مساعدت مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی به افراد فوق 
الذکر براساس دستورالعمل شرکت گاز، با اخذ 
تمهیدات الزم انشعاب موقت گاز واگذار شود.

ایمن سازی روستای فرخی
شهامت درباره ایمن سازی مسیر روستای 
راهکارهای کوتاه  اقدامات و  فرخی گفت: 
مدت از قبیل ایجادسرعتگیر- نصب چراغ 
چشمک زن نصب چشم گربه ای در محور 
اصلی انجام و اقدامات اولیه و روشنایی تقاطع 

محور مذکور در دست اقدام است، عالوه بر 
این تقاطع روستای نوغاب حاجی آباد دارای 
روشنایی- پل زیرگذر بوده و اقدامات کوتاه 
مدت از قبیل نصب چشم گربه ای و تابلو 
در محور اصلی توسط اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای قاین انجام شده است. طرح 
مشاور،”مشاهیر  مهندسان  توسط  نهائی 
ترانشه  و  گستران شرق” دردست مطالعه 

مذکور در محل زیر گذر توسط اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای قاین حذف شده 
است.وی همچنین درباره ی روکش آسفالت 
محور حوض رباط به کالشور اعالم کرد: این 
عملیات توسط پیمانکاراین اداره کل در دست 
اجرا است. برای محور شیردوغ به “سفتوک” 
روستای بوره نیز بازدید از محور مذکور و لکه 
گیری انجام می شود. درصورت ابالغ اعتبار  

برای اجرای روکش اقدام خواهد شد.

اقدامات زودبازده برای
 دو حصاران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی درمورد محور آیسک به دو 
حصاران اعالم کرد: اقدامات زود بازده توسط 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سرایان 
انجام گرفته و روکش آسفالت محور مذکور در 

دستور کار این اداره کل قرار دارد.
شهامت ادامه داد: باتوجه به اینکه مقرر شده 
از محل اعتبارات مدیریت بحران یک کیلومتر 
از محور مذکور که در معرض نشست است، 
با مصالح مقاوم تر به شکل زهکش یا با 

مصالح تثبیت کننده اجرا شود، از آنجایی که 
تخصیص اعتبارات مذکور اندک و ناچیز بوده 
و امکان اجرای طرح فراهم نشده به محض 
ابداغ و تخصیص اعتبار الزم برنامه ریزی 

درخصوص اجرای کار به عمل خواهد آمد.
وی اضافه کرد: در محدوده کمربندی آیسک 
به فردوس روکش آسفالت گرم به طول 4 
کیلومتر در سال جاری  انجام شده، تکمیل 
روکش محور مذکور در برنامه آتی این اداره 
اعتبار  کل قرار دارد به محض تخصیص 
برنامه ریزی الزم صورت خواهد گرفت جهت 
اصالح  رمپهای ورودی میدان  شهید  مهرداد 
نیاز به تعریض یک دستگاه پل و تعریض 
شانه خاکی زمینهای ورودی به میدان بوده 
که هم اکنون با مشارکت شهرداری آیسک 
در دست اقدام است. شهامت با اشاره به ایمن 
سازی کمربندی آیسک گفت:درسال گذشته 
یک دستگاه پل زیرگذر 2 دهانه برای عبور 
عرض توسط اداره راهداری و حمل و نقل 
آرام  برای  و  احداث شده  ای سرایان  جاده 
سازی مدیریت سرعت با هماهنگی پلیس 
محدوده  در  سرعتکاه  عدد   4 سرایان  راه 
کمربندی نصب و آشکار سازی شد.همچنین 
در خصوص تجمع راههای دسترس و اتصال 
از یک نقطه در برنامه کاری اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای سرایان قرار دارد و در 

صورت تامین اعتبار انجام خواهد شد.

آسفالت محور  القورات
مدیرکل راهداری خراسان جنوبی درباره ی 
درخواست روکش آسفالت محور القورات به 
سمت کوشک گفت: ازمحور القورات از سمت 
کوشک به باال به طور مستمر بازدید انجام می 
شود. در صورت مشاهده هرنوع لکه در سطح 
آسفالت سریعا توسط اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان بیرجند لکه گیری می 
شود. وی اضافه کرد: محور بیرجند -خوسف 
به طول 25 کیلومتر، به صورت بزرگراه شامل 
باند رفت و برگشت بوده که در سال گذشته 
12 کیلومتر از باند رفت محور مذکور روکش 
آسفالت حفاظتی “میکرو سرفیسینگ” اجرایی 
شد و در سال جاری لکه گیری و روکش 
قستمهای دیگر از باند رفت توسط پیمانکار 

این اداره کل در دست اجرا است.
*پاسخ سواالت دیگر خود را از مدیرکل حمل و نقل و 

راهداری در شماره بعدی روزنامه ی آوا بخوانید.

دی
 آبا

خیر
س : 

عک

آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس پالستیک نگین )سهامی خاص( به شماره ثبت 9 و شناسه ملی 14007089399 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمد گودرزی مالیری به شماره ملی 
3932527437 و امیرخسرو خسروی راد به شماره ملی 0049483447 و محمد خسروی به شماره ملی 0640125972 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقایان سهراب خسروی کالته باال به شماره ملی 0640399002 به عنوان 

بازرس اصلی و رضا خسروی به شماره ملی 0640405428 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )656609(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی بهداشت محیط و کار نوید سالمت کویر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 5143 و شناسه 
ملی 14005232391 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمیدرضا وداد 
به شماره ملی 0651688991 و آقای وحید وداد به شماره ملی 0640610218 و خانم زهرا وداد به شماره ملی 0640507298 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای مهدی ولیداد به شماره ملی 0651673811 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم بتول جلیلی به شماره ملی0651731968 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )651480(

آگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5888 و شناسه ملی 10861937197 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ  آقای حمید دلیلی به شماره ملی 0066394406 و 
آقای سیدحسن مرتضوی به شماره ملی 0702519146 و آقای علی دهقانی به شماره ملی 0640005020 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم نوش آفرین اربابی به شماره ملی 0651836980 به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو لعلی بشارت 

با کد ملی 0920907441 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )651166(

آگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 5888 و شناسه ملی 10861937197 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمید دلیلی به شماره ملی0066394406 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علی دهقانی به شماره ملی0640005020 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سید حسن مرتضوی به شماره 
ملی0702519146 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمید دلیلی)رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )651165(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمان مسیر یاب بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3779 و شناسه ملی 10360052044 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حامد کریم پور فرد به شماره ملی 
0945139748 و خانم سمیرا آذیری به شماره ملی 0653133847 و آقای عباس کریم پور به شماره ملی 0943515807 و آقای 
اسماعیل عباسی به شماره ملی 0652381103 و آقای حسین محمدی به شماره ملی 0640006132 و خانم سمانه سلم آبادی به 
شماره ملی 0640036775 و خانم فرزانه ملک ساالر به شماره ملی 0653171412 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای جلیل برکویی به شماره ملی 3622087048 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی 

0652750095 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )655669(

به شناسه ملی  ثبت 6089  به شماره  تاریخ 1398/08/14  وندا سوالر شرق )سهامی خاص( در  و مهندسی  فنی  تاسیس شرکت 
 14008742113 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

خدمات کنترل کیفیت و صدور مشاوره کیفی استاندارد مرتبط با سیستم های هوشمند توان و انرژی طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 
سیستم های توان و انرژی هوشمند طراحی ، ساخت و اجرای نیروگاه های فتوولتائیک، خورشیدی و بادی واردات تجهیزات مرتبط با سیستم 
های هوشمند توان و انرژی طراحی و اجرای نیروگاه های تولید برق پراکنده )مولد های گازی کوچک ، مولد تولید همزمان حرارت و توان(

خدمات مشاوره ای و نظارت در زمینه سیستم های هوشمند توان و انرژی خدمات مشاوره ای و نظارت در زمینه هوشمند سازی ساختمان 
ها و شبکه های برق ، طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز سیستم های توان و انرژی تجدیدپذیر. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
 از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ،

 شهر بیرجند، محله معلم ، بلوار معلم ، کوچه معلم23]ش مرتضوی،شهیدغفاری19[ ، پالک 36 ، طبقه سوم کدپستی 9717855769 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 28/4508/31 مورخ 1398/08/08 نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه با کد 
4508 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای امیدرضا نجفی به شماره ملی 0016749871 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال، آقای امیرحسین عبادیان به شماره ملی 0640472141 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای امیرحسن عبادیان به شماره ملی 0640601766 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقای امیرحسین عبادیان )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: 
آقای رضا احسان بخش به شماره ملی 0640362028 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای علی اکبرزاده به شماره 
ملی 0640363598 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )655593(

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بیکی 
مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424

ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

ارسال فکس به شماره  32234583

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 32224582 داخلی 201

و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 
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موفقیت و انرژی

 آدم جذاب

زندگی را دوست داشته باشید 
و از آن لذت ببرید

یکی از کلید های مهم در برقراری روابط خوب با 
دیگران و آدم جالب بودن این است که اول در 
زندگی خودتان و برای خودتان آدم جالبی باشید 
و زندگی را برای خودتان هیجان انگیز کنید و از 
آن لذت بیرید. هر چه بیشتر با یک زندگی هدفمند 
درگیر شوید، بیشتر احساس زنده بودن می کنید و 
معنا و انگیزه  بیشتری در زندگی پیدا خواهید کرد. 
کسی که دوست دارد تجربیاتش را با دیگران به 
اشتراک بگذارد، مشتاق شنیدن تجربیات دیگران 
نیز هست. شما هر چه بیشتر به عالقه مندی های 
دیگران توجه نشان دهید، آن ها نیز بیشتر به 
شما توجه می کنند و آدم جالب تری خواهید بود. 
خالصه اینکه جالب بودن هم درست مانند هر 
مهارت دیگری نیاز به تمرین و زمان دارد و البته 

هیچکس نمی تواند در هر زمینه ای کامل باشد.

چگونه آدم جذابی باشیم؟

آدم های جذاب را پیدا کنید و با آن ها معاشرت 
کنید. آدم های جالب و جذاب، اطرافیان خود را 
جالب  کار های  نیز  آن ها  که  می کنند  تشویق 
انجام دهند، در مورد سوژه های جالب حرف بزنند 
و تجربیات جالبی خلق کنند.یکی از عادت هایی 
که باعث می شود جالب نباشید، این است که 
نسبت به ایده ها و نظر های متفاوت، بی عالقه 
و بی تفاوت باشید. شما باید مشتاقانه، ایده های 
جدید را جستجو کنید تا طرز فکر و احساس تان 
تغییر کند. ذهن تان را باز و پذیرا کنید و اجازه 
دهید این دنیای پیچیده با تفاسیر متعددش شما 

را حیرت زده کند.
اطالعات  و  خاطره  و  تجربه  از  ُپر  شما  شاید 
باشید، اما اگر نتوانید آن ها را به دیگران خوب 
انتقال بدهید پس جالب نیستید. شما باید مهارِت 
»تعریف کردن ماجرا« را یاد بگیرید و بلد باشید 
چگونه یک اطالعات یا تجربه را ُفرم بدهید تا 
جالب شود. خوب است بدانید پژوهش ها نشان 
ماجرا  خوب  می توانند  که  مرد هایی  می دهند 

تعریف کنند، در نگاه خانم ها جذاب ترند.
شما با توجه نشان دادن به آدم ها در عرض دو ماه 
می توانید دوستان خوبی پیدا کنید. به حرف های 
دیگران خوب گوش دهید و سعی کنید رفتار ها 
گوش  فعاالنه  بفهمید.  را  انگیزه های شان  و 
دادن یعنی اینکه ذهن تان را ساکت کنید و در 
لحظه حضور داشته باشید تا احساسات و افکار و 

نگرانی های طرف مقابل تان را بشنوید.

خیار برای بیماران
 مبتال به دیابت مفید است

خیار برای همه بیماران مبتال به دیابت بسیار 
مفید است زیرا به تنظیم گلوکز خون کمک 
می کند و مانع از نوسان های خطرناک قند 

می شود. خیار حاوی استرول است که برای 
کاهش کلسترول بد خون بسیار مفید خواهد 
پتاسیم،  زیادی  مقدار  خیار  عالوه،  به  بود. 
برای درمان  این عناصر  دارد  فیبر  و  منیزیوم 
 پرفشاری خون و همچنین فشار خون پایین 

نیز مفید است.

سیر باعث رقیق شدن خون
 و کنترل فشارخون می شود

سیر یکی از سبزیجاتی است که خواص درمانی و 
ارزش غذایی باالی آن باعث شده تا برای بهبود 
بسیاری از مشکالت سالمتی مورد استفاده باشد.

ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در سیر می تواند 
عملکرد منفی رادیکال های آزاد را کم کند و 
همچنین سطح کلسترول خون را نیز پایین آورد. 
عالوه بر تاثیر در تنظیم کلسترول خون، موجب 
رقیق شدن خون برای جریان بهتر و کنترل فشار 

خون نیز می شود.

بیش از حد
 شکالت نخورید 

باعث  نه فقط  از حد  شکالت  بیش  مصرف 
افزایش وزن می شود بلکه حاوی کافئین و چربی 
باالیی هم هست.کودکانی که به صورت متعادل 

شکالت نمی خورند به آن  اعتیاد پیدا می کنند. 
شکالت برای افراد مبتال به دیابت مضر بوده 
و شیرینی آن برای دندان ها خیلی مضر است.  
اگزالت باالی موجود در شکالت باعث به وجود 

آمدن سنگ کلیه می شود. 

زیاده روی در مصرف
 لبنیات مضر است

کلسیم موجود در موادغذایی مانند شیر، ماست، 
دوغ و پنیر وقتی با منابع غذایی حاوی آهن همراه 
شوند، هنگام جذب با آهن موجود رقابت می کنند 

و جذب این ماده معدنی را به حداقل می رسانند، 
بنابراین بهتر است موادغذایی مانند ماست و دوغ 
را که اغلب در کنار غذا سرو می شوند، با غذاهای 
گوشتی نظیر کباب که منبع عالی آهن هستند، 
میل نشود. این توصیه به کسانی است که بیشتر در 

معرض کم خونی هستند.

 فیبر و پروتئین دو ماده مغذی 
مهم برای صبحانه است

برای  مهم  مغذی  ماده  دو  پروتئین  و  فیبر 
را تنظیم و ثابت  صبحانه است که قند خون 
از  پیش  گرسنگی  و  قند  افت  از  و  کند  می 

غالت  ترکیب  کند.  می  جلوگیری  ظهر 
باعث چربی  بدون  شیر  با  شیرین   صبحانه 
می شود چربی های الزم برای سیری را دریافت 
نکنید. مراقب کم کالری بودن غالت صبحانه 
باشید  و آن را  در برنامه غذای خود  قرار دهید.

مصرف میان وعده برای کودکان، افراد الغر، ورزشکاران و زنان باردار بیش از سایر افراد توصیه می شود و 
معموال بین وعده های اصلی غذا خورده می شود.عصرانه نیز بین ناهار و شام مصرف می شود. این زمان 

باید دقیقا لحاظ شود یعنی میان هر تعداد ساعتی که بین زمان ناهار و شام قرار داشت باید صرف شود.
 میان وعده عصرانه می تواند بستنی،نان و پنیر، کیک و شیرینی و انواع میوه ها و دسرها باشد البته افراد 
باید در میزان مصرف این میان وعده ها دقت کنند تا دچار چاقی و اضافه وزن نشوند. به عنوان مثال 
کیک های شکالتی بیشترین کالری را دارند یا انواع کلوچه ها در افزایش وزن بسیار موثر است از طرفی 
مصرف برخی میوه هایی که شیرینی کمی دارند مانند آلبالو، گیالس و سیب توصیه می شوند. مصرف 

نان به دلیل اینکه سرشار از غالت است با پنیر به همراه مربا و گردو یا سبزی ها بسیار مناسب هستند.

نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشد. نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان 
ید را بهتر و به مدت بیشتر حفظ می کنند.نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت طوالنی )بیش از 
یک سال( موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می شود. برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و 
رطوبت و در ظرف دربسته پالستیکی، چوبی، سفالی و شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه 
کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه نمود تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود. نمک 
تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی 
مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی ، کبدی و حتی کاهش جذب آهن 
در بدن می شود. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشدزمان خوردن عصرانه

غریبه ها  کنار  در  را  خود  روز  از  بخشی  مردم  بیشتر 
می گذرانند، چه در رفت وآمد های روزانه، چه موقع خرید 
از سوپرمارکت و چه زمانی که در پارک یا کافه نشسته اند.
با این حال عده زیادی از ما در انزوایی خودخواسته باقی 
می مانیم، چون معتقدیم تالش برای برقراری ارتباط با 
آدم های غریبه هر دو طرف را معذب می کند. باور هایی 
تحقیقات  نباشند،  درست  است  ممکن  دست،  این  از 
نشان می دهند انسان ها بیشتر اوقات اثرات مثبت ارتباط 
را دست کم  رابطه  با دیگران روی سالمتی دو طرف 
می گیرند. برای مثال، حرف زدن با یک غریبه در مسیر کار 

ممکن است بیشتر از آنچه فکر می کنید شما را شاد کند. 
تالش برای برقراری ارتباط با همنوع و گفتن یک سالم 
ساده احتماال بیشتر از آنچه فکر می کنیم، مورد استقبال 
قرار می گیرد. این تصور که دیگران عالقه ای به حرف 
زدن با ما ندارند یا از ما خوش شان نمی آید، ما را از برقراری 

ارتباط با دیگران باز می دارد.
اثرات مثبت این ارتباط به فردی که با او وارد مکالمه 
می شویم هم سرایت می کند. بی شک هیچ کس از توجه 
ناخواسته خوشش نمی آید. اما تالش برای برقراری ارتباط 
با همنوع و گفتن یک سالم ساده احتماال بیشتر از آنچه 

فکر می کنیم، مورد استقبال قرار می گیرد. تنها عده کمی 
حاضر به شروع مکالمه با یک آدم غریبه هستند، اما اگر 
نیت مان خوب باشد، به نظر می رسد بیشتر مردم تمایل به 
حرف زدن خواهند داشت.انسان ها همیشه میزان دوست 
داشته شدن خود توسط یک فرد غریبه بعد از مکالمه اول 
را دست کم می گیرند. انسان ها  به شکل ذاتی موجوداتی 
اجتماعی هستند که ارتباط با دیگران باعث خوشحالی 
و تندرستی بیشتر آن ها می شود. در مقابل احساس انزوا 
و  مثل چاقی  اضطراب زاست که  تنهایی یک عامل  و 

استعمال دخانیات برای سالمتی زیان آور است. 

مزایای حرف زدن با غریبه ها؛ شما هم امتحان کنید

آیه روز

پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکه معبودی جز او 
نیست پس آیا شما گردن می  نهید. )سوره هود/ آیه ۱۴(

سخن روز

 »کسی به بعید ترین نقطه می رسد که می خواهد کاری را انجام دهد و جرأت انجامش را دارد. قایق 
اطمینان از ساحل دور نمی شود«. دیل کارنگی
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

شماره ۴۴۹۱                        
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جدول سودوکو

شرکـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد ۶ نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 
به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. متقاضیان از زمان 

انتشار آگهی تا تاریخ 9۸/۸/۲۷ می توانند بین ساعت ۸ الی  ۱۳
به آدرس حدفاصل معلم ۴۸ و ۵۰ ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره ۰9۱۵۵۶۵۸۲۷۷ تماس حاصل نمایند.

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

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰9۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰9۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

 ایزوگـام  شفیعـی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰9۱۵۸۶۳9۴۴۷

به یک فروشنده مجرب و با اخالق
 با روابط عمومی باال نیازمندیم.

۰9۱۵۵۶۱۴۳۳9
برگ سبز خودروی سواری سمند مدل ۸۳ به 
شماره پالک ۷9۴ د ۱۳ ایران ۳۲ به نام مجید 

سندروس به شماره ملی ۰۶۵۱۷۵۱۵۰۰ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰9۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰9۱۵۶۶9۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰9۱۵۸۶۲۴۴۳9- جانی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸9۱ ۷۲۳ ۰9۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰9۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس
۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری به شماره و 
 تاریخ پروانه تاسیس ۱۲۱/ص/پ - ۸۰/۲/۲9 

به نام خانم بیگم نادی به شماره ملی ۰۶۵۱۵۰۸۸۱9 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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انتصاب دو امام جمعه در استان

صداوسیما- امامان جمعه جدید شهرهای سرایان و سربیشه منصوب شدند. طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به نیابت از رهبر معظم انقالب، حجج اسالم احمد نجمی 
پور به عنوان امام جمعه سربیشه و علی اکبر سنجری به عنوان امام جمعه سرایان منصوب شدند.حجت االسالم رحیم آبادی، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گفت:: در این 
حکم از خدمات چند ساله این امامان جمعه در سرایان و سربیشه قدردانی شده است ومراسم معارفه امام جمعه جدید سربیشه، جمعه این هفته و امام جمعه جدید سرایان، جمعه هفته آینده برگزار می شود.

کاری- نخستین همایش ملی کارکرد وقف در 
توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی توسط 
دانشگاه بیرجند و اداره کل اوقاف و امور خیریه 
صبح دیروز در دانشگاه بیرجند آغاز به کار کرد. 
 رئیس دانشگاه بیرجند، در نخستین همایش 
ملی »کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید 
بر وقف علمی« اظهار کرد:  بیرجند پاک ترین 
شهر کشور بوده که علت آن نیز به فرهنگ 
مردم این خطه برمی گردد. احمد خامسان  با 
بیان اینکه فرهنگ مردم به سابقه آموزش در 
این شهر و مدرسه شوکتیه بیرجند برمی گردد 
گفت: سوغات استان  معلم است و این نیز از 
جریان وقفیات و توجه به سرمایه گذاری در حوزه 
وقف و آموزش است. وی ادامه داد: برگزاری 
این همایش ها تاکیدی بر وقف علمی و توجه 

به دانشگاه ها است؛ وقف حتی در آموزش فنی 
و حرفه ای و مهارت آموزی  هم باید انجام 
دارد.  کار  بازار  در  زیادی  تاثیر  که  چرا  شود 

بزرگترین دانشگاه ها 
از وقف می چرخد

مدیرکل اوقاف وامور خیریه نیز در این همایش 
بیان کرد: بیرجند به عنوان شهر دانش و علم 
و تعهد است و راه کمک  به دانشگاه از وقف 
بیان  با  بخشی پور  االسالم  می گذرد . حجت 
اینکه تاکنون 118 مقاله علمی از سراسر کشور 
به همایش کارکرد وقف در توسعه انسانی 
ارسال شده  است گفت: بزرگترین دانشگاه ها از 
محل وقف می چرخد و بزرگترین دانشمندان 
از محل موقوفات تربیت می شوند و امیدواریم 

از محل  موقوفات انسانی هایی تربیت کنیم 
که متعهد باشند.  مدیرکل اوقاف وامور خیریه 
با بیان اینکه وقف صدقه جاریه است افزود: 
وقف بهترین صدقه ای بوده که ماندگار است 

و ثمرات  این وقف همیشه است. 

وقف معنویت است و افراد که
 تمکن مالی دارند باید ورود پیدا کنند
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی   معاون 
اوقاف وامور خیریه کشور خاطرنشان کرد: 
اسالمی  ایران  در  بسیاری  استعدادهای 

وجود  دلیل  عدم  به  که  دارند  وجود 
به  استعدادها  این  امکانات  و  زیرساخت ها 
که  کسانی  بنابراین  نمی رسند  شکوفایی 
تمکن مالی دارند باید وقف هایی در حوزه 
پژوهش  داشته باشند. حجت االسالم عادل 
فعلی،  موقوفات  از  بهره وری  کرد:  اظهار 
پشتیبانی از موضوعات دانش بنیان و وقف 
رویکردهای  جمله  از  اجتماعی  حوزه  در 
تاکنون  اوقاف  که  است  اوقاف   سازمان 
کشور  در  بنیان  دانش  سازمان های  از 
سازمان  افزود:  است. وی  کرده  حمایت 
تولید  بنیان  دانش  شرکت های  از  اوقاف 
ایمپلنت های  و  برقی  موتورسیکلت های 
دندانی حمایت کرده که این شرکت ها در 

 ارزآوری و اشتغال کمک کننده هستند. 

برگزاری نخستین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی
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گروه خبر- استاندار با بیان اینکه بحث جاده ها 
یکی از مشکالت اصلی در استان است گفت: 
در این راستا طرح های خوبی آغاز شده و امسال 
جزو معدود سال هایی است که تخصیص های 
100 درصدی گرفته شده است. معتمدیان 
پیش از ظهر دیروز در شورای اداری استان که 
با حضور حجت االسالم سید احمد مرتضوی  
مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد با 
اشاره به برنامه های توسعه همه جانبه استان 
اظهار کرد: در خراسان جنوبی به دلیل عقب 
ماندگی  هایی که قبل و بعد از استان شدن 
وجود دارد علیرغم تالش ها و پروژه های زیادی 
که انجام شده باز هم به دلیل پهناوری استان و 
خشکسالی های پی درپی مشکالت زیادی در 
سطح استان وجود دارد که نیازمند بسیج همه 
امکانات و ظرفیت ها و توجه ملی است تا شاید 
بتوانیم از این ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه 
در جهت توسعه مثبت استفاده کنیم و شاهد 

توسعه این استان که مردمانی متدین، والیت 
مدار و همراه با نظام دارد باشیم

وی با اشاره به برنامه های بسیار خوبی که 
در مدت کوتاه حضور رئیس کل دادگستری 
استان برای واحدهای تولیدی مشکل دار انجام 

شده است، از تالش رئیس کل داگستری و 
پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی استان 
قدردانی کرد. معتمدیان همچنین برگزاری 

انتخابات سالم و ایجاد امنیت در بخش های 
متعلق به دولت را از برنامه ها و سیاست های 
مهم استان اعالم کرد و افزود: تاکید بر این 
است تا در چارچوب قانون سیاست های نظام را 

در این مقطع حساس دنبال کنیم.

وظیفه مدیران خشکاندن ریشه های 
فساد در دستگاه ها است

رئیس دیوان عالی کشور نیز وظیفه مدیران 

دستگاه های اجرایی را خشکاندن ریشه های 
فساد داخل دستگاه ها دانست و گفت: دیر 
ارباب  می شود  سبب  مدیران  دادن  جواب 
رجوع برای تسریع در کار خود پول پرداخت 
شود.  ایجاد  اداره  در  فساد  زمینه  و  کند 

مرتضوی  بر لزوم فسادزدایی در دستگاه های 
مختلف تاکید کرد و افزود: در این زمینه دو 
وظیفه مهم برعهده داریم که یک وظیفه 

ما پایین کشیدن گردن کلفت های کالن 
این زمینه دستگاه قضا  کشور است و در 
قدم های خوبی برداشته است که مردم نیز 
کشور  عالی  دیوان  شده اند.رئیس  امیدوار 
تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید 
و  کنند  حذف  را  بی مورد  سختگیری های 
جایی که احساس می کنند کار قانونی برای 
خدمت به جامعه است سختگیری هایی از 
را  نامه ها  آیین  و  دستورالعمل  ماده،  قبیل 
کنار بگذارند.وی بیان کرد: همیشه نزدیک 
برای  حرکاتی  عده ای  شاید  انتخابات 
جلب توجه رو کنند اما این درست نیست 
باشند. مردم  خدمت گذار  همیشه  باید  و 

برخی  گفت:  مرتضوی    االسالم  حجت  
تولیدکنندگان به دلیل مشکالت اقتصادی 
انسان های عالقمندی  اما  زمین خورده اند 
به تولید و نظام است که باید از این افراد 

دستگیری و حمایت کرد.

تخصیص کامل اعتبارات راه  استان
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 شورای قضایی خراسان جنوبی ظهر دیروز 
با حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس 
از  کل دادگستری خراسان جنوبی و جمعی 

مسئوالن دستگاه قضایی استان برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور  خطاب به قضات 
با توجه به قرارگیری در سال  تاکید کرد: 
رونق تولید دست عده ای از تولیدکنندگان 
گرفت،  مهلت  تعیین  با  می شود  که  را 
بگیرید حتی اگر نیاز است با بانک ها هم 
شوید،  مذاکره  وارد  مهلت  گرفتن  برای 
درست است که بعضی کارها وظیفه نیست 
سید  االسالم  حجت  است.  انسانی  اما 
از  بسیاری  گفت:  مقدم   مرتضوی  احمد 
شکایت های رسیده به دستگاه قضا بیهوده 
است و می توان با اطالع رسانی نوآورانه 
از ورود اینگونه پرونده ها جلوگیری کند با 
بیان اینکه خراسان جنوبی وضع مطلوبی 
در آمار پرونده ها دارد اظهار کرد: این آمار 
مردم  نجابت  و  همکاران  تالش  بیانگر 
خراسان جنوبی است. وی افزود: در مواردی 

که اختالس محرز می شود طبق قانون باید 
اصل مال به بیت المال برگردد و فقط نباید 
به اجرای حکم کفایت کرد.وی اضافه کرد: 
در ارتباط با پرونده های مواد مخدر که خودرو 
نام شخص دیگری  به  قاچاقچیان عموما 
است اگر به قاضی معلوم شود که مالکیت 
خودرو از آن قاچاقچی است، طبق قانون 
گاهی  گفت:  مقدم  شود.مرتضوی  عمل 
مالکیت  اعالم  که  است  این  قاضی  نظر 
با  ارتباط  در  اما  است  حق  ثالث،  شخص 
پرونده های محکوم به اعدام اگر تشخیص 
داده شود که خانواده پی از اعدام قاچاقچی 
در فقر به سر خواهند برد طبق اجازه مقام 
معظم رهبری به دیوان عالی کشور خودرو 
به خانواده برگردانده خواهد شد.وی درباره 
ورود وکال در دعاوی خانواده هم اظهار کرد: 
اگر راه حلی یافت شودتا وکال پس از مشاوره 
دادگاه وارد عمل شوند بسیاری از پرونده ها 
مرتفع خواهد شد که این موضوع هم مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

یک هزار پرونده قضایی در خراسان 
جنوبی رسیدگی الکترونیکی شد

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم 
گفت: پرونده های تمام الکترونیک دستاورد 
تاکنون  و  است  قضاییه  قوه  برای  بزرگی 
بیش از یک هزار پرونده در استان به طور 
است. شده  رسیدگی  الکترونیکی  کامل 
حجت االسالم ابراهیم حمیدی افزود: برخی 
پروژه های قضایی الکترونیکی اولین بار در 
خراسان جنوبی آغاز شد که ضمن صرفه جویی 
کاغذ، معضل خط  خوانی نیز مرتفع خواهد 
دیوان  به  که  پرونده هایی  گفت:  وی  شد. 
عالی کشور فرستاده می شود به موقع مورد 
رسیدگی قرار می گیرد اما بعضی  موارد ویژه 

هستند که تقاضای رسیدگی ویژه داریم.

گالیه مشاوران از نقش وکال 
در موضوع طالق

معاون قضایی رئیس کل دادگستری  استان 
نیز گفت: کالس های آموزشی را برای زوجین 
متقاضی طالق برگزار می کنیم ولی مشاوران 
توافقی(  طالق  پرونده های  در  ویژه  )به 
گالیه مند از ورود وکال در این موضوع هستند. 
یدا... وحدانی نیا با بیان اینکه خراسان جنوبی 
در موضوع دعاوی خانوادگی نسبت به سایر 
استان ها از وضع بهتری برخوردار است، گفت: 
ولی میزان پرونده های دعاوی خانوادگی در 
خراسان جنوبی به نسبت جمعیت آن جایگاه 

نگرانی  مایه  موضوع  این  که  ندارد  خوبی 
کالس های  اثرات  به  اشاره  با  وی  است. 
آموزشی مهر، عنوان کرد: بسیاری از زوجین 
کاش  که  می کنند  اذعان  طالق  متقاضی 
این آموزش های ثمربخش را قبل از اینکه 
زندگیشان به مرحله آسیب برسد، فرا می گرفتند 
لذا در زمینه کالس های آموزشی به دنبال کار 

کیفی و پرهیز از اقدامات ظاهری هستیم.
رئیس دادگاه های عمومی و انقالب بیرجند هم 
با بیان اینکه وضع فعلی دستگاه قضا تناسبی 
با نوع کار محول به قضات ندارد گفت: اینقدر 
انجام  توان  قضات  که  است  مضاعف  کار 
کارها را ندارند. محمدجعفر عبداللهی افزود: 
تعداد پرونده های محول به همکاران قضایی 
در سراسر کشور متناسب با وضع روحی و 
جسمی آنها نیست و باید کمیت و کیفیت را 
با هم دید.وی گفت: با توجه به اینکه برخی 
قضات به لحاظ حجم کار از وضع جسمی 
خوبی برخوردار نیستند باید این مساله حل 
شود تا بنا به درخواست قضات مدت خدمت 
افزایش یابد.مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی 
هم گفت: در پرونده های کشف فساد و ماده 
۵۹8 قانون مجازات اسالمی متاسفانه با اعالم 
بازرسی به دستگاه قضا وحدت رویه ای وجود 
ندارد که غیر از رای مجازات اصل فساد تعیین 
ادامه داد:  تکلیف شود.سید مسلم مظهری 
در زمینه پروژه های نیمه تمام استان برخی 
افزایش  برای  اختیاراتشان  حدود  از  مدیران 

پروژه ها استفاده می کنند بدون اینکه دستگاه 
تامین اعتبار مطلع باشد.مصطفی جعفرزاده، 
مدیرکل پزشکی قانونی  هم گفت: مجموعه 
پزشکی قانونی خراسان جنوبی جوان است ولی 
با این وجود تمام تالش خود را برای انطباق 
فعالیت های خود با داده های علمی می کند. 
وی با بیان اینکه برای ارتقاء کیفیت نظرات 
کارشناسی پزشکی قانونی عالوه بر برنامه های 
بازآموزی در مرکز استان و شهرستان ها نیاز به 
تعامل بیشتر با قضات داریم، اضافه کرد: این 
تعامالت سوء برداشت های احتمالی را کاهش 

و به سؤاالت متقابل نیز پاسخ داده می شود.

گالیه از شناسایی نشدن
 نقش  پررنگ دیوان عالی

ابوالفضل داریوش، معاون قضایی رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی با گالیه از شناسایی 
نشدن نقش  پررنگ دیوان عالی کشور، گفت: 
این نقش در جامعه به صورت کامل شناسایی 
نشده که یکی از علل آن در دسترس نبودن 
آسان دیوان عالی کشور حتی برای قضات 
است. وی با بیان اینکه در دیوان عالی کشور 
دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات 
مشترک باید افزایش یابد، افزود: این موضوع 
از آن جهت حائز اهمیت است که قضاتی که 
رأی آنان در معرض قضاوت دیوان عالی کشور 
قرار می گیرد از رأی، استدالل و نظر همکاران 

مجموعه دیوان اطالع می یابند.

دست تولید کنندگان را بگیرید

اخبار کوتاه

*فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( از برگزاری دو هزار 
برنامه طی هفته بسیج در استان خبر داد.

*بیش از 80 درصد صاحبان مشاغل و حرف 
مختلف پزشکی  استان در نظام سامانه فروش و 
استفاده از پایانه های فروشگاهی ثبت نام کردند.

*بیرجند در شبانه روز گذشته پس از شهرکرد 
دومین مرکز استان سرد کشور گزارش شد.

*۲۹ کالس درس در قالب سه واحد آموزشی 
در ۲ بیرجند و طبس با مشارکت خیران به 

بهره برداری رسید.
*مأموران انتظامی بیرجند 14 هزار و 100 

لیتر سوخت قاچاق  کشف کردند.
اتباع  اتوبوس  تصادف  حادثه  مصدوم   33*
پاکستانی که در محور نهبندان به زاهدان رخ 

داد از بیمارستان ترخیص شدند.

دستگاه   قضایی خراسان جنوبی
 از استان های نمونه است

 گروه خبر - رئیس دیوان عالی کشور گفت: 
دستگاه قضایی خراسان جنوبی در زمینه دستگاه 
قضا، آمار پرونده ها و تالش و کیفیت قضات 
از استان های نمونه کشور است. حجت االسالم 
مرتضوی مقدم در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: 
گروهی که از اول هفته در این استان حاضر 
شدند و طبق بررسی ها و اطالعاتی که گرفتند 
گویای این است که این استان از استان های 
نمونه است. رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر 
تشویق قضات شایسته، عنوان کرد: اگر نقصی 
و ایرادی در رسیدگی ها دیدیم آن ها را تذکر 
دهیم تا روند رسیدگی به پرونده ها روز به روز 
بهتر شود و مردم زودتر به حقوق خود برسند.

نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: فلسفه 
امور قضایی انتقام گیری نیست بلکه تربیت 
است و قدم های قوه قضاییه امید را در دل 
مردم روشن کرده است. حجت االسالم عبادی 
افزود: جایگاه قوه قضاییه بر همه روشن است، 
لذا اگر چنانچه آن جایگاه اصلی که در دین 
تشریع و به وسیله رسول اکرم )ص( و ائمه 
اطهار )ع( تثبیت شده است تبیین شود، باقی 

امور خود به خود حفظ می شود.

فراخوان تکمیل اطالعات دارندگان 
قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

دارندگان  زیارت گفت:  کاوش- مدیر حج و 
قبوض ودیعه حج تمتع اطالعات خود را تکمیل 
کنند. نوفرستی افزود: این افراد باید به سامانه 
رزرو به نشانیreserve.haj.ir مراجعه و اطالعات 
خود را تکمیل کنند. وی هدف از این فراخوان را 
تکمیل، اصالح و به روز رسانی اطالعات ودیعه 
گذاران حج تمتع برای ساماندهی کلی اولویت 
های باقی مانده در نوبت تشرف حج، برقراری 
ارتباطات بعدی سازمان حج و زیارت با ودیعه 
گذاران و اطالع رسانی برای  اولویت ها و برنامه 
های آموزشی  و توجیهی اعالم کرد. وی گفت: 
ودیعه گذاران حج تمتع می توانند به سامانه یاد 
شده مراجعه و یا با مراجعه به دفاتر خدمات 
زیارتی دارای مجوز از سازمان حج و زیارت، با 
پرداخت ۵ هزار تومان برای تکمیل اطالعات 
به  فراخوان  این  افزود:  نوفرستی  اقدام کنند. 
آینده  سال  حج  های  اولویت  اعالم  معنی 
نیست و اولویت های تشرف حج ۹۹ به تناسب 
سهمیه تعیین شده از سوی کشور میزبان به 
ترتیب و براساس زمان ثبت نام زائران در بانک 
عامل در بازه زمانی مناسب اعالم می شود.

برخورداری 362 روستا
 از نعمت گاز

صداوسیما- 3۶۲ روستای استان تا پایان امسال 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند. معاون 
نشست  در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
هم  اندیشی با دهیاران و شوراهای اسالمی 
شهر و شهرستان نهبندان گفت: گازرسانی به 
تمام روستاها تا پایان سال آینده به اتمام می 
 رسد.میرجعفریان با اشاره به تحریم ها علیه 
ایران، گفت: دولت همه تالش خود را کرده 

تا نیازمندی  های ضروری مردم را فراهم کند.

تکمیل 2 ساعته ظرفیت
 طرح ملی مسکن در استان

تسنیم- طبق اعالم قبلی مسئوالن، ثبت نام 
در طرح ملی مسکن ساعت 10 روز سه شنبه 
در استان آغاز اما در کمتر از دو ساعت ظرفیت 
تکمیل شد. مدیرکل راه و شهرسازی گفت: 
سهمیه مرکز استان برای ثبت نام هزار و 38۲ 
نفر بوده است که در دو ساعت اولیه ظرفیت 
تکمیل شد و امکان ثبت نام بیشتر وجود ندارد.

جعفری افزود: باید وضع افردی که ثبت نام 
رد شوند  افرادی که  و  پاالیش شود  کردند 
احتمال باز شدن سایت برای تکمیل شدن 
ظرفیت وجود خواهد داشت که در این حالت 
اطالع رسانی خواهد شد. خبرها از شهرستان 
طبس هم حاکی از آن است متقاضیان فقط با 
گذشت یک ساعت از آغاز ثبت نام با جمله 

“ظرفیت تکمیل شد” مواجه شدند.

“شکار” محصول مشترک
 شکارچی  و شکاربان

زیست  محیط  اداره  گذشته  روز   - کاری 
خراسان جنوی  برای اولین بار نشست هم 
اندیشی و کالس آموزشی ویژه شکارچیان 
این  برگزار کرد. مدیرکل محیط زیست در 
یک  زیست  محیط  مسئله  گفت:  مراسم 
موضوع اخالقی است که باید برای حفاظت 
از آن روش های فرهنگی را در پیش بگیریم. 
حسن اکبری با بیان اینکه  خراسان جنوبی 
است  غنی  محیطی  زیست  منابع  دارای 
از دست رفته و  از آن  که متاسفانه بخشی 
بخش دیگر آن هم در حال از دست رفتن 
است، افزود: به این نتیجه رسیده ایم به جای 
اینکه در مقابل شکارچیان باشیم باید با تعامل 
دو سویه در کنار آنها باشیم. مدیرکل محیط 
زیست استان  با اشاره به اینکه عمدتا گونه 
های برجسته حیات وحش استان همچون 
قوچ ، میش و کله بز در معرض نابودی هستند، 
ابراز تاسف کرد و گفت: پرندگان منحصر به 
فرد این استان از جمله هوبره در زیرکوه زنده 
گیری شده و قاچاق می شود. وی با بیان اینکه 
همچنین گوره خر ایرانی که یکی از زیستگاه 
های او خراسان جنوبی بود را از دست داده ایم 
افزود: روزی در خراسان جنوبی از سربیشه و 
اسدآباد گرفته تا دشت های طبس گله های 
آهو و جبیر را می دیدیم که به زیبایی در حال 
چرا بودند.وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان 
می دهد قبل از استفاده اسلحه های شکاری 
به سبک امروز بیش از 1۷ هزار راس آهو و 
جبیر در دشت های همت آباد تا درح و بخش 
های طبس زندگی می کردند.وی ادامه داد: 
متاسفانه بیش از 80 درصد گونه برجسته قابل 

شکار محیط زیست استان نابود شده است.

کالهبرداری با ترفند کمک به 
زلزله زدگان در فضای مجازی

و  تولید  فضای  پلیس  رئیس  صداوسیما- 
تبادل اطالعات استان گفت: متاسفانه شاهد 
هستیم برخی افراد سودجو با عنوان کمک به 
مردم زلزله زده در فضای سایبر و شبکه های 
اجتماعی اقدام به کالهبرداری و سوء استفاده 
احساسات شهروندان می کنند. سرهنگ  از 
انتشار  با  سایبری  مجرمان  افزود:  محمدپور 
تصاویری از خانه های تخریب شده و افراد بی 
خانمان یا کودکان بیمار در شبکه های اجتماعی 
تالش دارند احساسات انسان دوستانه کاربران را 
تحریک کنند تا بتوانند برنامه های مجرمانه خود 
را پیش ببرند. سرهنگ محمد پور  به شهروندان 
توصیه کرد: فریب تبلیغات در فضای سایبری را 
نخورند و کمک های خود را از طریق  سازمان 
ها و موسسات معتبر ارسال کنند و حتی احتمال 
دارد درگاه های بارگذاری شده در سایت های 
دروغین خیریه ها “فیشینگ” باشد، لذا کاربران 
دقت داشته باشند تا در دام فیشرها نیفتند و 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از 
 Cyberpolice.irطریق سایت پلیس فتا به آدرس

بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

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 3۰ هـزار تومـان

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ تیپ GLXI مدل ۱۳۸۵ رنگ کرم بژ به شماره انتظامی ۵۲ ایران ۶۴۱ ب ۲۶ متعلق به آقای مهدی صحرا نورد فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۱۸۴۵۸۵۸ متولد ۱۳۵۹/۰۱/۱۶ صادره بیرجند که مستند به سند رسمی شماره ۱۱۶۲۷- ۱۳۸۶/۱۰/۷ تنظیمی نزد دفترخانه ازدواج یک 
بیرجند پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی در قبال قسمتی از مبلغ ۴/۹۹۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال بهای تسعیر شده ۱۱۴ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خانم منور امیدوار نیا فرزند غالمحسین و حقوق دولتی متعلقه در پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۷۰۱۰۵۱ توقیف و به شرح ذیل ارزیابی و بازداشت گردیده است، چون متعهد پس از ابالغ مفاد اجرائیه نسبت به ایفای 

تعهد و پرداخت دین خویش اقدامی ننموده، به درخواست بستانکار و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره۱۳۹۷۰۰۳۵۱ - ۹۷/۹/۲۶ خودروی مذکور برابر مقررات با معرفی زوجه توسط مامور اجرا بازداشت و با مسئولیت متعهدله به پارکینگ ثامن واقع در سایت اداری بیرجند انتقال گردیده است و پس از رسیدگی به اعتراض واصله طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب طی گزارش وارده به 
شماره ۱۳۹۸۰۰۶۱۵۷- ۱۳۹۸/۶/۵ خودروی سواری پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی فوق با مشخصات ذیل: شماره شاسی ۲۴۲۵۵۴۵۴ و شماره موتور ۱۲۴۸۵۱۸۶۹۳۳ مدل ۱۳۸۵ رنگ کرم بژ که دور تا دور ضرب خورده و دارای سوختگی رنگ می باشد، شیشه و سپر سالم و به دلیل عدم دسترسی به سوئیچ خودرو امکان بررسی موتور میسر نبوده و با توجه به موارد فوق به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون ریال 
)۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به درخواست زوجه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از طلب زوجه و حقوق دولتی متعلقه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو 
)خالفی، عوارض، مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نیست پس از استعالم از مراجع ذیربط برعهده برنده مزایده می باشد با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد نرخ سکه به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار و بدهکار همزمان با روز مزایده قیمت سکه مجدا تسعیر خواهد شد. هرگاه متعهد 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۲     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندتا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
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بهترین شما خوش خوترین شماست؛ آنان که الفت می  گیرند و الفت می  پذیرند.
)تحف العقول: ص45(

  
      

11:17
16:52
22 :34
4 :38
5 :58

امین جم - پیش از ظهر روز دوشنبه ، مجمع عمومی 
انتخابات رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان 
جنوبی با حضور برخی مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار شد. رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 
در این جلسه در تشریح عملکرد چهارساله خود ، با 
بیان اینکه در این مدت در حوزه های متعدد شاهد 
رشد و پیشرفت این هیئت بوده ایم ، اظهار کرد : تعداد 
باشگاه های استان از ۴ به 10 باشگاه افزایش یافت که 
این درحالی است که از مجموع 11 شهرستان استان ، 

تعداد 6 شهرستان دارای هیئت فعال هستند.
همکاری  با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  ساجد  کاظم 
مسئوالن و همت دوستان در تمام شهرستان های 
استان هیئت ها فعال شوند ، گفت : در حوزه آموزش 
نیز با پیگیری های صورت گرفته ، برای نخستین بار 
در تاریخ بیلیارد استان شاهد برگزاری دو دوره کالس 
های توجیهی مربیگری و داوری ، یک دوره کالس 
کارگاه  برگزاری  همچنین  و  مربیگری  سه  درجه 
های آموزشی در جهت ارتقای سطح ورزشکاران و 
 عالقه مندان به این حوزه ورزشی بودیم. وی افزود : 
و  یک  بدنی  تربیت  دروس  تدریس  این  بر  عالوه 
تفاهمنامه طریق  از  بیرجند  هرمزان  دانشگاه   دو 

همکاری با این هیئت ، از دیگر دستاوردهاست.

کسب اولین مدال تاریخ بیلیارد استان
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان جنوبی با 
بیان اینکه در حوزه قهرمانی نیز باید به رشد قابل توجه 
عالقه مندان و فعاالن این رشته اشاره کرد و افزود: 
ورزشکاران سازمان یافته استان از تعداد ۵ نفر در سال 
93 به تعداد 9۴ نفر در سال 98 افزایش یافت که رشد 
بالغ بر 18 برابری را نشان می دهد. ساجد با اشاره به 
اعزام تیم استان به دومین دوره المپیاد ورزشی کشور 
که با کسب مدال برنز به عنوان اولین مدال تاریخ 
استان همراه بود ، گفت : مجوز حضور تیم استان در 
اردوی تیم ملی نیز در پی این افتخار آفرینی داده شد. 
ساجد با اشاره به تالش های صورت گرفته در حوزه 
بانوان ، گفت : حضور بانوان در کالس های مربیگری 
و داوری رشته های بیلیارد ، برگزاری کالس های 
آموزشی رایگان بانوان و حضور پررنگ بانوان داور 
در سه دوره مسابقات اسنوکر کشوری از جمله این 
پررنگ  زمینه حضور  امیدواریم  که  فعالیت هاست 
تر بانوان با تاسیس باشگاه اختصاصی فراهم گردد.

میزبانی چندین دوره مسابقات 
کشوری بیلیارد در استان

رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان با اشاره 
به برنامه ریزی های هیئت در این مدت برای میزبانی 

مسابقات کشوری، گفت : در سال 9۵ رنکینگ اسنوکر 
استانی در هر فصل برگزار و میزبانی دومین دوره لیگ 
اسنوکر کشور در سال 96 ، برگزاری و میزبانی دو دوره 
رنکینگ مقدماتی اسنوکر کشور و هشتمین رنکینگ 
اسنوکر زیر 21 سال کشور در سال 98 ، را می توان به 
عنوان دستاوردهای شاخص این هیئت در مدت اخیر 
نام برد. ساجد افزود : اعزام تیم داوری استان برای 
قضاوت 6 دوره مسابقات کشوری نیز برای اولین بار 

در این دوره هیئت صورت گرفته است.
امیدواریم در سال 98 

جزو سه هیئت برتر کشور باشیم
در  هیئت  این  هشتم  رتبه  کسب  به  اشاره  با  وی 
بولس،  و  بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون  بندی  رتبه 
گفت: امیدواریم در سال 98 استان خراسان جنوبی 
در جمع سه استان برتر کشور در این رشته باشد. 
رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان جنوبی 
در پایان از تالش های بی دریغ ریاست فدراسیون 
راه  چراغ  ایشان  رهنمودهای  که  اسکندری  جناب 
ورزشکاران استان بوده و مفتخر به میزبانی ایشان در 
استان هستیم و همچنین از مدیرکل ورزش و جوانان 
استان و همکاران ایشان و پیشکوستان و ورزشکاران 

این رشته به صورت ویژه تشکر کرد.

انتخاب مجدد »ساجد« با رای تمامی اعضا
در ادامه جلسه  ، فروتن یکی دیگر از کاندیداهای ریاست 
هیئت به نفع جناب ساجد کنار کشید و در نهایت پس 
از رای گیری ، ریاست مجدد کاظم ساجد به عنوان تنها 
کاندیدا و با کسب تمام آرا ، به تصویب رسید.گفتنی است 
معرفی اعضای هیئت رئیسه نیز به جلسه بعد موکول شد.

استان خراسان جنوبی پیشرفت
 بسیار خوبی در چند سال اخیر داشته است
در  نیز  بولس  و  بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون  ریاست 
این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی در این رشته 
آینده  در  تواند  و می  دارد  قدمت 80 ساله  ورزشی 
نزدیک حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد 
، ادامه داد : خوشبختانه این استان با تالش های 
بسیار  پیشرفت  ایشان  جناب »ساجد« و همکاران 
خوبی داشته است که امیدواریم در آینده نیز با ابقای 
مجدد ایشان و همدلی که در استان شاهد هستیم ، 
ادامه دار باشد. هاشم اسکندری با اشاره به اینکه رشته 
 بیلیارد از جمله رشته هایی است که با هوش و هندسه 
سر و کار دارد و به همین خاطر عالقه مندان زیادی 
نیز از بین افراد مشهور دارد ، افزود : رشته بولس نیز که 
به تازگی به هیئت اضافه شده در دنیا طرفداران زیادی 
نیز با معرفی مناسب، مورد استقبال قرار گیرد.دارد و می تواند به دلیل همگانی بودن در این استان 

صورت  به  »کارامبل«  رشته  تقویت  آماده 
پایلوت در استان هستیم

نایب رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی بیلیارد و 
اسنوکر)IBSF( در ادامه از آشنایی ورزشکاران بیلیارد 
خراسان جنوبی با رشته کارامبل اظهار خوشحالی کرد 
و گفت: فدراسیون آمادگی الزم برای شروع رسمی و 
تقویت این رشته ورزشی به عنوان پایلوت کشوری در 
استان را دارد. نایب رئیس فدراسیون اسنوکر و بیلیارد 
غرب آسیا تصریح کرد: با توجه به پیشینه ورزشی رشته 
بیلیارد در خراسان جنوبی و فعالیت های رو به رشد چند 
ساله این رشته در استان، فدراسیون آمادگی برگزاری 

جشن یک صد سالگی بیلیارد در استان را دارد.
بیلیارد از رشته های اولویت دار ماست

این  در  نیز  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
های  تالش  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  جلسه 
بیان  با   ، ورزشی  رشته  این  در  گرفته  صورت 

این  روزافزون  پیشرفت  شاهد  امیدواریم  اینکه 
من  درخواست   : گفت   ، باشیم  استان  در  رشته 
تواند  است که می  بانوان  به حوزه  ویژ  توجه   ،
باشد.  داشته  توسعه  در  زیادی  بسیار  نقش 
عزیزی با بیان اینکه بیلیارد یکی از رشته های 
فرهنگ  و  معرفی  باید  که  ماست  دار  اولویت 
جذب  جهت  در  باید  داد:  ادامه  شود،  سازی 
سرمایه گذار نیز در این حوزه تالش کنیم. وی 
جنوبی  خراسان  استاندار  ویژه  نگاه  به  اشاره  با 
به میزبانی استان از رشته های مختلف ورزشی، 
به  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  باید  افزود: 
ورزشی  های  رشته  پیشرفت  و  استان  معرفی 
کمک نماییم. گفتنی است در پایان این جلسه، 
مناسب  زمین  تامین  صورت  در  شد  مصوب 
 ، استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سوی   از 
بیلیارد و بولس هزینه های  فدراسیون بولینگ، 
شود.  متقبل  را  هیئت  تخصصی  سالن  تجهیز 

حمایت تمام قد جامعه بیلیارد استان از ریاست مجدد »ساجد«

محمودآبادی- حقانی - 17 کالس در حاجی آباد 
بیرجند و 12 کالس در مسکن مهر شهرستان طبس 
با کمک خیرین موسسه مهر گیتی و اداره کل نوسازی 
و تجهیز مدارس استان با حضور استاندار خراسان 
جنوبی و تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی 
در بیرجند و طبس با همراهی تعدادی از خیرین این 

موسسه به بهره برداری رسید. 
دبیرستان 9 کالسه رباب سیار و دبستان 8کالسه رضا 
مقصود در روستای حاجی آباد بیرجند به همت خیرین 
با حضور بیکی مدیرکل نوسازی مدارس استان، زهرا 
خیرین  و  مهرگیتی  موسسه  مدیرعامل  گیتی نژاد 
پروژه های مذکور  افتتاح شد. مدیر مدرسه، در حالی 
که دسته گلی را برای قدردانی از خیرین در دست دارد، 
نم چشمانش را پاک می کند،330 دانش آموز همصدا 

فریاد می زنند »ما خدا را شاکریم از شما متشکریم«.
لبخند بر صورت همه مسئوالن اداره کل نوسازی 
استان پر رنگ شد و خیرین نیز در حالی که برای دانش 
آموزان دست تکان می دهند،به»بیکی« می گویند 
 نیازمندی های این کالس ها را به ما اعالم کنید.
مراسم افتتاح این دو مدرسه را پر شور برگزار کردند 
چرا که اگر کمک خیرین مدرسه ساز نبود بهره برداری 
از این مدارس شاید به سال ها بعد موکول می شد، 
کالس هایی که با وجود افزایش 17 باب از آنها در 
حاجی آباد بیرجند هنوز هم زمزمه کمبود در سخنان 

مدیر آموزش و پرورش بیرجند را به همراه داشت.
به گفته یکه خانی، رشد جمعیت نامتعارف و ناگهانی در 
حاجی آباد بیرجند باعث شده هر سال با وجود افزایش 
کالس باز هم در مقاطع تحصیلی با کمبود کالس 
 درس در این روستای نزدیک به بیرجند مواجه باشیم.
وی از خیرین و نیک اندیشانی که از تهران و حتی 
خارج از کشور دست یاری به سوی دانش آموزان 
و اداره نوسازی و تجهیز مدارس این استان دراز 
 17 این  افزایش  گفت:  و  کرد  قدردانی  اند  کرده 
کالس درس در حاجی آباد حجم زیادی از دغدغه 
های آموزشی این منطقه به خصوص برای دختران 

در مقطع متوسطه را کاهش داده است.
آیین  در  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 

بهره برداری از این دو مدرسه گفت: پروژه های مذکور 
شامل دو مدرسه با زیربنای 1600 مترمربع ساختمان 
آموزشی و اعتباری بیش از سه و نیم میلیارد تومان 
بوده است که با مشارکت موسسه مهرگیتی و اداره 
کل نوسازی مدارس استان تکمیل و شاهد بهره 

برداری آن هستیم.
بیکی میزان اعتبار دبیرستان 9 کالسه »رباب سیار« را 
 حدود دو میلیارد تومان اعالم کرد  که 800 میلیون تومان 
از اعتبار مورد نیاز این مدرسه توسط خّیر پروژه و مابقی 
آن از محل اعتبارات استانی تامین و هزینه شده است.
وی درباره مدرسه 8 کالسه رضا مقصود یکی دیگر از 
 پروژه های خیر ساز در حاجی آباد بیرجند تصریح کرد: 
میزان اعتبار هزینه شده برای این 8 کالس بیش 
از یک میلیارد و ۴00میلیون تومان بوده و میزان 
مشارکت خیر در این پروژه بیش از 3۵0 میلیون 

تومان برآورد شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ابراز امیدواری کرد 

که با مشارکت خیرین و در کنار تخصیص به موقع 
اعتبارات دولتی در آینده نزدیک شاهد رفع کمبود 
فضاهای آموزشی در استان خراسان جنوبی باشیم.البته 
 به موضوع کمبود زمین در روستاهای اقماری بیرجند 
به ویژه حاجی آباد نیز اشاره کرد و از دهیار و رئیس 
 شورای روستای حاجی آباد خواست تا هر چه زودتر برای 
تامین زمین مورد نیاز کالس های جدید اقدام کنند.
وی اعالم کرد: چنانچه زمین مورد نیاز تامین شود 
جذب  با  تواند  می  نیز  مدارس  نوسازی  سازمان 
اعتبارات استانی و کمک های خیرین کالس های 

جدیدی را در این روستا بسازد.
مهر  خیریه  موسسه  مدیرعامل  نژاد  گیتی  زهرا 
گیتی نیز در این آیین با اشاره به اینکه بیشترین 
زیرساخت  بخش  بر  موسسه  این  اعضای  تمرکز 
های آموزشی است، گفت: ما معتقدیم یک فضای 
فیزیکی خوب آموزشی برای دانش آموزان نشاط آور 
است و برای معلم ایجاد انگیزه می کند، این موضوع 

می شود. آموزان  دانش  عاطفی  رشد  باعث   حتی 
و  امکانات  بهترین  با  را  وی ساخت کالس درس 
مصالح، سرمایه گذاری دانست نه هزینه ، ادامه داد: 
این موسسه گام های دیگری در تجهیز مدارس و نیز 
 آموزش معلمین برداشته که بسیار ارزشمند بوده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این آیین شرکت کرد تا از 
 نزدیک تالش خیرین را ارج نهاده و از آنها قدردانی کند.

کالس هایی برای مسکن مهر طبس
همچنین طی مراسمی روز گذشته مدرسه 12 کالسه 

فریبا در مسکن مهر طبس به بهره برداری رسید .
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان این مدرسه 
با زیربنای 1727 مترمربع در زمینی به متراژ 8983 
مترمربع با اعتبار 26 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دولتی که با مشارکت خیرین ساخته شده است، افتتاح 
شد. گفتنی است دیوارکشی محوطه با 379 متر در 
دو طبقه از محل اعتبارات دولتی با مشارکت خیرین 
جهت استفاده دانش آموزان منطقه شهرک مهر بنا 

شده است.
مدرسه فریبا نیز با مشارکت خیرین نیکوکار مدرسه 
ساز از جمله خانم ها ژیال نجف زاده اسکویی، فریبا 
راشد مرندی، محبوبه صادقی و آقایان محمد راشد 
مرندی و احمد راشد مرندی ساخته شده که در آیین 
افتتاح حضور داشتند. این مدرسه به عنوان دومین 

مرکز آموزشی مسکن مهر طبس افتتاح شده است 
که دارای 270 دانش آموز است. محمدجواد فالحی در 
 مراسم افتتاح مدرسه 12 کالسه خیرساز مسکن مهر 
گفت: طبس آغازی دوباره داشت و با زلزله ۵7 دوباره 
 زنده شد و با همه مشکالت موجود؛ نشاط در مردم به 
 واسطه خدمات خوب انقالب و فعالیت خیرین پابرجاست.
بیان  با  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
مشکالت حوزه آموزشی این شهرستان افزود: امروز 
جهان و به ویژه ایران درگیر جنگ علمی است و 
آموزشی  مراکز  باید  دشمنان  بر  آمدن  فائق  برای 
کشور توسعه یابد و تجهیز شود. وی تصریح کرد: 
نیاز اصلی جامعه و به ویژه در شهرستان طبس کار 
عملی و توسعه امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی 
است که نیازمند نگاه ویژه خیرین مدرسه ساز است .

با حضور خیرین موسسه مهر گیتی به بهره برداری رسید

29 کالس جدید در مناطق کم برخوردار استان
عکس: محمودآبادی

عکس:  امین جم


