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6اولین عمل جراحی مغز واعصاب بدون بیهوشی5 وضعیت استان سفید بماند2خألهای گردشگری شهری  در بیرجند

میوه عید امسال 
ارزان تر از پارسال

روزنامه صبح استان

دغدغه هایی از جنس توسعه در نشست دانشگاهیان با محمد صادق معتمدیان

* احمدی زاده ، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی: بررسی های انجام شده توسط نخبگان استان نشان می دهد در یک سال گذشته و از بدو ورود 
استاندار خراسان جنوبی ۱۴ هزار میلیارد تومان مصوبات استان بوده است که معتمدیان این اعداد را به صورت پراکنده اعالم می کند اما این عدد 
در ذهن نمی گنجد و برخی مصوبات برای این مجموعه رویا است. * خامسان ، رئیس دانشگاه بیرجند :  برنامه های اجرایی بسیار خوبی درخصوص 
توسعه استان ریل گذاری شده که امید می رود سرمایه گذاری هنگفتی که در منطقه در حال انجام است به تحقق برسد *  شفیعی ، رئیس دانشگاه 

بزرگمهر قاینات : اگر تالشی در مجموعه فرهنگی دانشگاه ها انجام می شود برای زیرسوال بردن چارچوب ها نیست  ) مشروح در صفحه ۳ ( 

رؤیایی؛تعبیر متولی امور نخبگان از اقدامات استاندار

واکنش نماینده ولی فقیه به شائبه
حمایت از یک کاندیدای خاص

* هرم پور

جام جهان نمای فردا

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین 
مؤلفه های اداره جامعه، توجه به 
کنش ها و واکنش های موجود 
یا  یافته  انفعاالت وقوع  و  فعل  و 
و  در حال وقوع در سطح جامعه 
فضا  چنین  در  است.  مردم  بین 
توان  می  که  است  شرایطی  و 
نبض جامعه را سنجید، وضعیت را 
تحلیل کرد و آینده در حال وقوع 
را پیش بینی نمود. عالوه بر روش 
های مستقیم و غیر مستقیمی که 
بخش انبوهی از داده های مرتبط 
با نیازها و ... مشروح در صفحه 2
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برنامه مدیر کل صمت برای تأمین اقالم ضروری نوروز  :

استاد   ارجمند جناب آقای سید محمود حسینی
مدیرعامل محترم مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

تعهد، کارآمدی، لیاقت، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب عالی در جذب کمک های خیرین حوزه سالمت و احداث ده ها پروژه 
بهداشتی و درمانی در سطح استان و به پشتوانه این تجربه گرانقدر انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  در امور مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد  و خیریه های حوزه سالمت
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

پرسنل مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بهی
 انتصاب  شایسته  جناب عالی را  به  سمت 

 مدیرکل  ارتباطات وفناوری  اطالعات  استان
 که مبین شایستگی  و تجارب  ارزنده  تان می باشدتبریک عرض نموده،توفیق روز افزون  شما را درعرصه

  ارتباطات وفناوری اطالعات درپیشبرداهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی  خواستاریم.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی  

جناب آقای مهندس بهی
مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات استان

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از کارآمدی، پشتکار و همت واالی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، مزید توفیق تان را از ایزد منان آرزومندیم.

اداره کل پست استان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی  )یک مرحله ای(
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایی بخش اول پروژه آبرسانی به محالت عشایری چاه زرد و خواجه 
منجی کوه شهرستان نهبندان با شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳6۵۴۰۰۰۰۰۳ از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس: www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در تاریخ مقرر شده در این آگهی نسبت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی - بلوار شهدای عبادی - تلفن: ۹- ۳۲۲۳۳۷۰۶-۰۵۶ نام و نشانی مناقصه گذار
و کدپستی ۹۷۱۹۸۷۳۳۵۱

عملیات اجرایی بخش اول پروژه آبرسانی به محالت عشایری چاه زرد و خواجه منجی کوه شهرستان نهبندانموضوع مناقصه

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به محالت عشایری چاه زرد و خواجه منجی کوه شهرستان نهبندان )بخش اول(عنوان پروژه

دارا بودن گواهی صالحیت در آب با حداقل پایه ۵ از سازمان برنامه و بودجه کشورشرایط مناقصه گران 

۶ ماه شمسیمدت اجرای پروژه

شهرستان نهبندان - بخش شوسف - منطقه عشایری چاه زرد و خواجه منجی کوهمحل اجرای پروژه

۶۱/۶۴۵/۲۳۹/۴۴۷ )شصت و یک میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون و دویست و سی و نه هزار مبلغ برآورد اولیه 
و چهارصد و چهل و هفت( ریال

اعتبارات بند هـ - تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۸ )نقدی(محل تامین اعتبار

۳/۰۸۳/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون( ریال - دارای حداقل ۳ ماه اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
 به نفع اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل دریافت اسناد

۱۳۹۸/۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۹/۲۱مهلت دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳آخرین مهلت عودت اسناد

زمان و محل جلسه بازگشایی 
پاکات

۱۳۹۸/۱۰/۴- در محل اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
به اسنادی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بانوانآقایان ایام هفته
۱۸-۲۳۱۵-۲۰شنبه

۱۸-۲۲۱۵-۱۹یکشنبه 
۱۸-۲۳۱۵-۲۰دوشنبه

----۲۱-۱۹/۳۰  و ۲۳-۲۱/۳۰سه شنبه
----۲۲-۱۹چهارشنبه 
۱۸-۲۲۱۵-۱۹ و ۲۲/۳۰-۲۴پنجشنبه

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

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

تخفیف زمستانه استخر نیلوفر به مدت محدود 
کالس های عمومی شنا فقط و فقط با مبلغ 70.000 تومان

جناب آقای حاج محمود چهکندی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون اداری و اجرایی مدیریت بانک تجارت استان خراسان جنوبی
 که موید حسن سابقه، توانایی و تجارب ارزشمند شما می باشد، تبریک عرض نموده، سالمتی و بهروزی شما را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم.
شرکت طاق بیست )صباغ(

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
  که باعث افتخار و مباهات این استان و نشان از توانمندی و درایت تان در عرصه صنعت برق کشور می باشد، 

تبریک عرض نموده و دوام توفیقات و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
  پینگ های شان - مدیر عامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران

امیر سرتیپ دوم ارسالن پرویز  فرمانده محترم منطقه پدافند هوایی شرق کشور 
و هیئت محترم  همراه

تکرار حضور گرم و بذل محبت بی دریغانه تان در جمع فرشتگان زمینی موسسه جامع توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
 را از الطاف خداوند بزرگ می دانیم و امیدواریم همواره در راه پاسداری همه جانبه از میهن اسالمی عزیزمان بیش از پیش موفق باشید. 

مهراتن ماان
هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

قابل توجه همشهریان محترم
برنج صد درصد ایرانی 

با تضمین پخت و آزمایش
برنج عنبربو کیلویی 12000تومان/ برنج ندا )طارم استخوانی( کیلویی 
12/800 تومان  / برنج کشت اول طارم هاشمی کیلویی 18/000 تومان

هایپـر مارکت برجیس
 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: 32323182
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

عکس : اکبری

صفحه  5 صفحه 5

روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

خانواده محترم محتشمی نسب
مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم

 برای آن مغفوره که از غدیر یاوران بودند غفران و برای بازماندگان
 از درگاه خداوند صبر و اجر تمنا داریم.

ستادمردمی غدیر
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جام جهان نمای فردا

*هرم پور

مؤلفه  ترین  کاربردی  و  ترین  مهم  از  یکی 
های اداره جامعه، توجه به کنش ها و واکنش 
های موجود و فعل و انفعاالت وقوع یافته یا در 
حال وقوع در سطح جامعه و بین مردم است. 
در چنین فضا و شرایطی است که می توان 
نبض جامعه را سنجید، وضعیت را تحلیل کرد 
و آینده در حال وقوع را پیش بینی نمود. عالوه 
بر روش های مستقیم و غیر مستقیمی که 
بخش انبوهی از داده های مرتبط با نیازها و 
خواسته های مردم را به صورت روزانه به افراد 
و دستگاه های مرتبط اطالع رسانی می کنند، 
رسانه ها نیز با در اختیار داشتن شبکه های قوی 
و گسترده جمع آوری اطالعات و داده های 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و با 
در خدمت گرفتن روزنامه نگاران و خبرنگاران 
اهل بررسی و تحلیل، واقعیت های جامعه را 
سنجش و اندازه گیری کرده و با رصد و تفسیر 
مطلوب، از آینده محتمل خبر می دهند. بررسی 
مکتوب  رسانه های  گذرای همین  و  سریع 
استان خود ما، کاماًل مؤید وجود مؤلفه های 
مثبت و منفی در خصوص پیشامدهایست که 
مدتی بعد از آغاز »نشانه های« وقوع آن در 
رسانه، »شرایط« وقوع یافته و یا حتی واقعاً به 
منصه ظهور رسیده اند! تجمعات، تحصن ها، 
نارضایتی ها و حتی برخی تنش های منجر به 
خسارت، همواره در گالیه مندی ها مورد توجه 
قرار نگرفته و نارضایتی های در محاق  سکوت 
مانده دارند. مدتی قبل یادم هست جایی نوشتم 
یا به دوستان بزرگواری عرض کردم من به 
نمی  مردم  فریادهای  از  هیچوقت  شخصه 
ترسم، بلکه از آنچه نمی گویند و فریاد نمی 
زنند و بغض های فرو خفته آنها وحشت می 
کنم. بنابراین من رسانه را دوست دارم و به 
آن عشق می ورزم؛ چون می تواند این بغض 
های فروخفته را از خفتگی به فریاد برساند و در 
مسیر صحیح، تبدیل به طوفان های مدیریت 
شده ی مطالبه گری نماید. در چنین شرایطی 
دو سؤال مهم همواره ذهنم را به خود مشغول 
می کند؛ اول اینکه چرا مسئولین به تحلیل 
ها و پیش بینی ها و هشدارهای رسانه ها 
توجهی نمی کنند؟ ....ادامه در ستون مقابل

سه شنبه* 19 آذر 1398* شماره 4514

اختصاص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های هادی

صداوسیما- بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار ملی، مدیریت بحران و استانی برای اجرای طرح های هادی در سال جاری به خراسان جنوبی اختصاص یافت. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: از این رقم 
یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای اجرای طرح هادی در ۱۴ روستای نیمه تمام و یک روستای جدید مصوب شد.حامد تنها همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان برای اجرای طرح هادی در ۹۹ روستا 
خبر داد و افزود: از این تعداد ۸۴ طرح نیمه تمام و ۱۵ طرح جدید است.وی گفت: همچنین ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران برای اجرای طرح هادی در ۵ روستای آسیب دیده از سیل مصوب شده است.

خألهای گردشگری شهری  در بیرجند
نسرین کاری - شهر گردشگر ترکیبی معنادار 
از شهر و گردشگر است، شهر گردشگر یعنی 
نگرش متفاوت به داشته های ذاتی شهر با 
تأکید بر اهمیت وجود زیرساخت های فرهنگی 
در  گردشگر  پذیر  شهر  روستا.  و  شهر  در 
نخستین قدم  باید ظرفیت فرهنگی پذیرش 
گردشگر را داشته باشد و بتواند بین جامعه 
مهمان و میزبان، ارتباط فرهنگی برقرار کند و 
اگر در جذب گردشگر فقط پول او مدنظر باشد، 
گردشگری آن شهر در بلندمدت موفقیتی به 
دست نمی آورد پس باید جاذبه های آن منطقه 
را به بهترین نحو به گردشگران معرفی کرد. 

گردشگری شهری زیر مجموعه 
اقتصاد و صنعت 

کند:  می  عنوان  پرواز  آسیا  مدیرعامل 
گردشگری شهری زیر مجموعه صنعت و 
اقتصاد و زیر ساخت یک گردشگری قوی 
است. احمد کاشانی با بیان اینکه گردشگری 
شهری رکن مهمی برای یک شهر و کشور 
است، می افزاید: در این جنبه از گردشگری 
فرد با جاذبه های تاریخی، فرهنگ و ظرفیت 
گردشگری آشنا می شود.وی یادآور می شود: 
شهر بیرجند به عنوان یک شهر با سابقه 
مهمترین  از  کلکسیونی  دارای  فرهنگی 
آثار تاریخی و  ظرفیت های گردشگری و 
معماری خاص خود است. وی خاطر نشان 
می کند: گردشگری خالق می تواند طیف 
وسیعی از فعالیت ها از آموزش صنایع دستی 
محلی، کوزه گری، کاشی کاری، ساخت خانه 
زیست بوم سازگار، پخت وپز، نقاشی، موسیقی 
و عبور  تا برگزاری فستیوال های مختلف تا 
تورهای آشنایی با تکنولوژی و فناوری های 
پیشرفته. پایداری، تمایز و شرکت فعاالنه هسته 
مفهوم گردشگری خالق را تشکیل می دهد. 
به اعتقاد وی حلقه مفقوده گردشگری شهری 

بیرجند شهرداری است که اعتقادی به شهر 
گردشگر ندارد، این در حالی است که بیرجند 
در سال ۹۸ جهش خیلی بزرگی درخصوص 
دهد:  ادامه می  است. وی  داشته  گردشگر 
شهری  مسئوالن  و  شهرداری  از  سوالم 
بیرجند این است چه قدمی برای شناساندن 
شهر بیرجند به گردشگران داخلی و خارجی 
به عنوان اولین شهر دارای آب لوله کشی، 
با دومین مدرسه به سبک نوین و سومین 
فرودگاه کشور و سایر موارد انجام داده اید؟ 
وی با طرح این سوال که اتوبوس گردشگری 
شهرداری  االن کجاست؟ ادامه می دهد: چرا 
در باغ جهانی اکبریه یک پارکینگ ایجاد نمی 
شود که عالوه بردرآمد زایی نظم و انضباطی 
هم باشد کاری که در باغ شازده ماهان رخ 
داده است. فعال گردشگری استان با اشاره 
به مدرسه شوکتیه در بافت تاریخی بیرجند، 
عنوان می کند: شهرداری می تواند زمین بایر 
جلوی این مدرسه را آماده برای یک پارکینگ 
منظره  زشت  چهره  هم  که  کند  مناسب 
برداشته شود و باز هم کسب درآمدی باشد! 
وی با اشاره به اینکه پیک گردشگری استان 
منحصر به پاییز و بهار است، خاطر نشان می 
کند: متاسفانه هیچ بیلبردی در شهر معرفی 
جاذبه های گردشگری شهر نیست ما ۴ پدر 
علم در شهر بیرجند و باغ جهانی اکبریه را 
داریم که جزو محدود باغ های ایرانی است 
یک گردشگر که وارد شهر می شود چطور 

می تواند اینها را ببیند و بشناسد!

بیرجند  شهر فرهنگی- تاریخی 
با  بیرجند  شهر  کند:  می  تاکید  وی 
همکاری میراث و شهرداری و همه فعاالن 
گردشگری از یک شهر فرهنگی و علمی 
با پشتوانه تاریخی گذر کرده و تبدیل به 
شود.کاشانی  می  خالق  گردشگری  شهر 

گردشگری  شهر  به  شدن  تبدیل  برای 
و  ای  حرفه  تیم  با  دقیق،  ریزی  برنامه 
عنوان  مهم  را  مسئوالن  همه  همراهی 
تجربه  بار  این  در  افزاید:  می  و  کند،  می 
روستای افین با حضور یک تیم خبری از 
عکسان و خبرنگاران حرفه ای و جمع ۳۰ 
نفره عالقمندان گردشگری در دو اقامتگاه 
زرشک کده و حاج احمد تجربه خوبی در این 
زمینه بود. وی خاطر نشان می کند: اکنون 
این اقامتگاهها مشتریان زیادی از شهرهای 
گوناگون دارند و این نشان دهنده همراهی 
دقیق و موثر همه فعاالن گردشگری است. 
وی همچنین ضمن اشاره به مراسم برداشت 
انار در فردوس ادامه می دهد: با به تصویر 
کشیدن این مراسم به صورت حرفه ای و 
رسانه ای شدن در کشور این شهر و منطقه 
به عنوان یک منطقه گردشگری معرفی 
شد.کاشانی می افزاید: در پایان این تور و 
برداشت محصوالت استراتژیک زرشک و 
بازخورد چشمگیری داشت و  انار  عناب و 
همچنین برای جوامع محلی درآمدزایی فوق 
العاده ای در برداشت.وی یادآور می شود: 
تصویربرداری هوایی از باغات انار و زرشک 
همه را شگفت زده گرده بود و این تصویر 
بی نظیر در عرصه کشور بسیار تاثیر گذار بود 
چه زیباست از این خالقیت ها برای نشان 
دادن جذابیت های استان استفاده شود. مدیر 
آسیا پرواز با بیان اینکه بیرجند براساس آمار 
پاییز فصل گردشگری در ایران و باالخص 
خراسان جنوبی است و توریست های زیادی 
در این روزها ایران را برای سفر برمی گزینند.

خراسان جنوبی گل سر سبد»لوت«
و  کشور  شرق  کند:  می  تاکید  کاشانی 
سبد  سر  گل  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
منطقه کویر لوت در این فصل می تواند 

وی  باشد.  جذاب  بسیار  گردشگران  برای 
همچنین با اشاره به کویر زیبای  بشرویه 
و دهسلم، سه قلعه و دق اکبر آباد خاطر 
نشان می کند: ما مجموعه ای از مناطق 
این  در  که  داریم  کویر  حاشیه  در  جذاب 
مکانها و خانه های بوگردی و روستاها در 
پاییز خدمات بسیار عالی ارائه می شود. وی 
ضمن اشاره به وجود 6۰ هزار درخت نخل 
در روستای دهسلم خاطر نشان می کند: 
تالقی نخلستان با کویر جلوه منحصر به فرد 
و زیبایی را برای گردشگران مهیا می کند. 

کند:  می  تاکید  استان  گردشگری  فعال 
به  راهبردی  اصول  با  است  شایسته 
با  تا  دهیم  آموزش  استان  کشاورزان 
استان  باغات  در  زیبایی  مناظر  خالقیت 
بیافرینند و به فروش ویژه و سرازیر شدن 
شایانی  کمک  مناطق  این  به  گردشگر 

اینکه  به  اشاره  با  پرواز  آسیا  شود.مدیر 
در مدارک سازمان جهان یونسکو بیابان 
لوت به چهار دلیل جهانی می شود که سه 
دارد،  وجود  جنوبی  خراسان  در  آن  مورد 
یادآور می شود: وجود گلدان های مرتغع، 
خراسان  مرز  در  زمین  نقطه  ترین  گرم 
جنوبی و کرمان و مرتفع ترین هرم های 
االن  ولی  ماست  استان  ازآن  ای  ماسه 

کرمان از این برند استفاده می کند.
کاشانی با اشاره به اینکه نبود خالقیت در 
عرصه گردشگری متاسفانه ما را در پایین 
جدول گردشگری قرار داده است، ادامه می 
دهد: پیشنهاد می دهم هم استانی ها در 
تعطیالت آخر هفته از روستاگردی در پاییز 
لذت ببرند و همچنین در زمستان می توانید 
از چشمه های آبگرم استان مثل فردوس و 

دیگ رستم نایبندان استفاده کنند.

احمد کاشانی فعال حوزه گردشگری عنوان کرد:
ری

 کا
س :

عک

... ادامه سرمقاله( و دوم اینکه آیا واقعا رسانه 
های استان ما، چه در حوزه مکتوب و چه در 
حوزه غیر مکتوب، به رسالت خود در این زمینه 
عمل کرده اند؟ با کمی تأمل، پاسخ سؤال اول را 
می توان اینگونه داد که مسئولین، شاید اعتماد 
کافی به رسانه ها، فرصت الزم برای بررسی 
محتوایی رسانه ها و انتظار مطلوب از رسانه ها 
را ندارند. این سه گانه نامیمون، نتیجه ای جز 
فقدان نگاه تحلیلی و رویکرد اطمینان بخشی 
به رسانه ها ندارد، لذا بی اعتقادی به رسانه می 
آورد و بی اعتقادی، به دنبال خود، بی تفاوتی را 
می سازد و بی تفاوتی، روایت سازِ حکایت عدم 
حمایت ها می شود. اما در پاسخ به اینکه آیا 
رسانه های استان به رسالت شان در این زمینه 
عمل کرده اند یا نه، باید گفت عمدتا نه! چرا؟ 
چون رسانه های استان مجموعی از سه طیف 
متفاوت و ناهمگون هستند: طیف اول با سابقه 
و تالِش شناخته شده، رویکرد توسعه و خدمت 
واقعی را در پیش گرفته اند. طیف دوم عمدتاً با 
ظاهر موجه و پشت صحنه زیرکانه و طراحی 
هوشیارنه، برای کسب منافع مالی در صحنه 
حضور دارند و محور همه اقدامات و فعالیت ها و 
رویکردهایشان، مادی و مالی ست. طیف سوم 
هم برای سیاسی کاری، کار سیاسی و احیانًا 
انگ زنی، تهمت زنی، هتک حرمت ها و فاصله 
و »نبودها« در صحنه  بین »بودها«  انداختن 
ناشناخته های عمدتًا  از ماورای  حضور دارند، 
سیاسی حمایت می شوند و معمواًل هم به دلیل 
خجالت ذاتی از مردم و عذاب وجدان درونی به 
خاطر لجن پراکنی های مسموم؛ در تالشند بی 
هویت، بی منشأ و فاقد شناسنامه باقی بمانند! 
استان ما، در شرایط حاضر به رسانه هایی از 
طیف اول و به مسئولینی دارای حس اعتماد 
ذاتی و واقعی به رسانه ها نیاز دارد، نه مدیران و 
مسئوالنی با اعتماد و اطمینان ظاهری و شعاری. 
رسانه، می تواند صادق ترین آینده نگری و جام 
جهان نمایی باشد که برای مردم از امروز و برای 
آنکه  شرط  به  بگوید،  فردایشان  از  مسئولین 
حمایت گردد و نه در موقعیت ها و شرایط خاص، 
شود. شناخته  خوبی  به  قدرش  همیشه  بلکه 

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

09۱2 ۱85 8۴ 05
09۱2 27 ۴ 000۱

 09۱2 58 78 ۱00
 09۱2 56۱ 27۴9
 09۱2 562 28۴6
 09۱2 590 7352

09۱2 53 53 628
09۱2 6۴7 0 ۴89
09۱2 7۱۱7 6۴۱

 09۱2 888 953۴
  09۱2 935 00۴3 /2،780،000 
 09۱2 02۴ 0300 /5،700،000

  09۱2 078 2300 / 2,650،000
 09۱2 06۱ 00۱8/2،۴50،000
09۱2 0۴۱ 9060/2،250،000

 09۱2 0۴۱ 9070/2،250،000
09۱2 05  222 03/2،850،000
09۱2 05  222 0۴/2،850،000

 09۱2 0۴۱  9060/2،250،000
 09۱2 0۴۱  9070 /2،250،000
 09۱2 0320  ۱6۱/۱،800،000
 09۱2 0320  ۱63/۱،۴50،000
 09۱2 0320  ۱6۴/۱،۴50،000
 09۱2 0320  ۱5۱/۱،550،000

 09۱2  0320  ۱7۱/۱،550،000
 09۱2  098  0852/۱،750،000
 09۱2  098  0858/۱،650،000
 09۱2  0338  9۱۱/۱،550،000
09۱2  0338  9۱3/۱،550،000
09۱2  0338  9۱۴/۱،۴50،000

     32 ۴۴ 66 66/32 ۴2 ۴3 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  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی امید سازان خاور بتن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1043 و شناسه ملی 10360027805 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی علمی به شماره ملی 5639987601 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین علمی به شماره ملی 5639642939 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه 
خزاعی به شماره ملی 0653077769 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمدرضا علمی به کد ملی 
5639642920 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 

سفته با امضای آقای محمدرضا علمی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )683999(

ملی 14006770264  شناسه  و  ثبت 5556  شماره  به  خاص(  )سهامی  کاج  ایستا  آب  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  کرباسچی  احسان  -آقای   1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/06/01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
رئیس  نایب  سمت  ملی0880134852به  شماره  به  ساده  محمد  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی0651881471 
هیئت مدیره و آقای رضا گنجی زاده به شماره ملی0859900657 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
انتخاب گردید.  گردیدند. 2- آقای رضا گنجی زاده به شماره ملی0859900657به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال 
و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای رضا گنجی زاده)مدیرعامل (و مهر 

شرکت دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )682943(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت نور طبس درتاریخ 1398/09/09 به شماره ثبت 508 به شناسه ملی 14008798641 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع : آموزش عمومی : الف( آموزش قرآن کریم )روانخوانی، فصیح 
خوانی، قرائت، ترتیل و تحقیق ، حفظ ، ترجمه و مفاهیم وآموزش ادبیات عرب( ب( آموزش قرآ ن صاعد ) دعا شناسی ،مناجات ، ابتهال، صحیفه سجادیه ، 
نهج البالغه ( ج( آموزش نغمات ) همخوانی ، تواشیح ، اذان ، مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی و غیره ( د( آموزش احکام ) احکام عمومی ،احکام نوجوانان ، جوانان 
، بانوان ، احکام اقتصادی ( - امورفرهنگی ) تبلیغ وترویج ( : الف( برگزاری محافل ، مجامع وهمایش های قرآنی ، جشنواره های آیات ، نمایشگاه های کتاب و 
محصوالت قرآنی ب( اجرای تواشیح ، همخوانی ،ابتهال ، سرودهای قرآنی ،مدیحه سرایی ، مرثیه سرایی ج( برگزاری سخنرانی های مذهبی د( تولید ، توزیع و 
عرضه محصوالت و تبلیغات قرآنی - امورپژوهشی: الف( تحقیق کاربردی در امور ، علوم و معارف قرآنی و سیره معصومین )ع( ب( تالیف ، تدوین کتاب و مقاله 
در حوزه قرآن و عترت ج( برگزاری نشست های تخصصی ، همایش های علمی - تحقیقی به استناد مجوز شماره 8095/98/31 مورخ 1398/7/17 اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی تاسیس گردید . 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
درمیان ، بخش گزیک ، شهر طبس مسینا، محله آسیای ده محمد ، خیابان قلعه ، میدان )سیدالشهداء( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9744136580 
4 - سرمایه شخصیت حقوقی : 10000000 ریال می باشد. 5 - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم آفاق خزاعی به شماره ملی 0651869870 دارنده 
1200000 ریال سهم الشرکه آقای احمد اکبری به شماره ملی 5239186812 دارنده 2200000 ریال سهم الشرکه آقای احمد عاشوری به شماره ملی 
5239188874 دارنده 2200000 ریال سهم الشرکه آقای عبدالغفور عظیمی به شماره ملی 5239620776 دارنده 2200000 ریال سهم الشرکه آقای 
عبدالقادر صالحی طبس به شماره ملی 5239630348 دارنده 2200000 ریال سهم الشرکه 6 - اولین مدیران : آقای عبدالغفور عظیمی به شماره ملی 
5239620776 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای احمد اکبری به شماره ملی 5239186812 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آفاق 
خزاعی به شماره ملی 0651869870 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد عاشوری به شماره ملی 5239188874 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
عبدالقادر صالحی طبس بشماره ملی 5239630348 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 7 - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد 
مالی، قراردادها و اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای آقای عبدالغفور عظیمی )مدیرعامل( به همراه مهر مؤسسه اعتبار 
خواهد داشت. 8 -اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 9 - خانم خیرالنساء حسنی طبس بشماره ملی 5239930783 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک 

سال انتخاب گردید . 10 - 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 )684002(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور باران بهار چهار ستون )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 5847 و شناسه ملی 14007852712 به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای مصطفی خیامی به شماره ملی 0941044361 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم زهرا مرتضی پورقاین به شماره ملی 0880252782 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا محمدی به شماره ملی 
0640189954به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مصطفی خیامی به 
شماره ملی 0941044361 )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای 

اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )682941(

آبساز  هندسه  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   5555 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  شرق 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006770017
احسان  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/24
کرباسچی به شماره ملی0651881471 به سمت رئیس هیئت 
 0880134852 ملی  شماره  به  ساده  محمد  آقای  و  مدیره 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه مرتضی پور 
قاین به شماره ملی 0889081379 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای 
مشترک آقای احسان کرباسچی )رئیس هیئت مدیره( و خانم 
سمیه مرتضی پور قاین )مدیرعامل ( و اوراق عادی و اداری با 
امضای خانم سمیه مرتضی پور قاین )مدیرعامل( و مهر شرکت 

دارای اعتبار است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)682935(

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09۱556۱6۱8۱
32۴6335۴

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ
آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980565 محکوم علیه آقای حمید رضا رخشانی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 800/000/000  
ریال بابت اقساط معوق دادنامه اعسار در حق محکوم له آقای صادق الوندی و پرداخت مبلغ 122/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 

صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه خودروی mvm530  مدل 1394 به رنگ قرمز متالیک، بدون رنگ شدگی و دارای الستیک نو به مبلغ 
820/000/000  ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1398/9/30 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
 في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت

 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱5/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09۱55602737

به لطف خداوند متعال و همت خیرین محترم
 پروژه ساخت و ساز مسجد و فاطمیه روستای زردان آغاز گردید  

از واقفین و خیرین محترم تقاضا می گردد در ساخت اماکن خیر ما را یاری رسانند

تلفن تماس: 09۱53636۴88

شماره حساب 3۴03۱2۴5709۱0۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه میدان قدس بیرجند به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

شماره کارت 6063737002823۴6۴ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
 به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

خرید انواع فلزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

  ۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵
۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱ - ترابی

استخـدام فـوری
یک شرکت پخش مواد غذایی 

به تعدادی بازاریاب خانم و 
آقا با حقوق ثابت و پورسانت؛ 

حسابدار خانم آشنا به نرم افزار 
محک و نیروی توزیع آقا 

با شرایط عالی نیازمند است.
شماره های تماس:

۳۲۲۲۶۵۸۹
۰۹۳۶۵4۰۳۸۸۰
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آغاز پویش تأمین جهیزیه مددجویان بهزیستی در استان

ایسنا- مدیرکل بهزیستی استان از آغاز پویش تأمین جهیزیه مددجویان بهزیستی با عنوان “حلقه وصل” در استان خبر داد.عرب نژاد اظهار کرد: این پویش برای کمک به تامین جهیزیه 350 زوج معلول و فرزندان 
تحت پوشش بهزیستی اجرا می شود.وی با بیان اینکه بیش از 350 زوج معلول و فرزند خانواده های تحت پوشش بهزیستی استان نیازمند جهیزیه هستند که این امر نگاه خیران را می طلبد، افزود: خیران می توانند از 
طریق نرم افزار سکه در این کار خیر سهیم باشند.مدیرکل بهزیستی یادآور شد: شماره کارت 5029087000483266 و یا شماره شبای IR 70022040009143452010001 آماده دریافت کمک های خیران است.

لطفا از آقای شهردار بپرسید تا کی فلکه 
تمنای باران باید به دست فراموشی سپرده 
بودجه  آن  برای ساخت  قبال  آیا  شود؟ 
صرف نشده اگر مشکل زیر ساختی دارد 

چرا آن را رفع نمی کنید؟  
915...538
برگزاری  مسئوالن  از  سالم  جان  آوا 
تشکر  خیلی  دستی  صنایع  نمایشگاه 
این   عنوان  و  بود  عالی  واقعا  میکنم، 

نمایشگاه با غرفه ها همخوانی داشت. 
915...458
با سالم اول از همه ما اهالی مالک اشتر 
از جناب آقای شهردار برای زیبا سازی 
جداول بلوار غدیر کمال تشکر رو داریم، 
انشاءا... که با گذاشتن مجسمه های لک 
لک پر گل در سه راه بقیع و گلکاری 
های زیبا مانند میدان والیت کار  را به 

اتمام برسانید.  باتشکر
915....781
محض  سال،  چهل  گذشت  با  سالم 
رضای خدا به مشکالت اکبریه رسیدگی 
کنید اجرای سنگ فرش کوچه ها تعطیل 
شده، مسیر رفت وآمد جنوب اکبریه به 
میدان ولیعصر مسدود شده، کوچه ها نام 
و نشان ندارد، درختان کاج جنوب اکبریه 
و  به کف سازی  نیاز  رهاشده  وفضای 
خاکی  های  قسمت  دارد،  پارک  ایجاد 

اکبریه تدبیر و رفع شود.
915...198
درباره گرانی زمین و مسکن با هرکس 
صحبت میکنی گفته میشه به ما ربطی 
نداره اجاره ی200 تومنی رو 500 تومن 
کردن در مهرشه، حتی وام نمیشه گرفت. 
910...739

لطفا به مسئولین شهرداری  بفرمایید 
نکنه میخوان پرچم بام بیرجند براشون 
آقایان  مگر  باشه،  داشته  زایی  درآمد 
نگهداری  و  نصب  که  دونستند  نمی 
پرچم هزینه داره حاال اگر کارشناسی 
یک  از  استفاده  با  لطفا  نبوده  یا  بوده 
پرچم  نصب  به  نسبت  خوب  جنس 
ایران که عالوه برزیبایی شهر به مردم 

احساس غرور میده  اقدام نمایید. 
915...357

شهرداری محترم طالقانی 18 به سمت 
شیرین، جلوی راه عموم را زحمت کشیدند 
کوچک  پل  یک  کردند  کشی  جدول 
گذاشتند  می  داخل جوی  لوله  یک  یا 
تا رانندگانی که خبر ندارند داخل جوی 

نیفتند. هر روز چند نفرگرفتار می شوند.
915...628
سالم اگر ممکنه نسبت به خرید فروش 
نوبت دکتر کمی رسانه ای عمل کنید، 
شاید مسئولین و نماینده ها پیگیر بشن 
چند نمونه از دیوار بیرجند گرفتم هرکی 
برای عصر نوبت دکتر...  میخاد بیاد پی 
وی! نوبت دکتر میفروشن، مشخصه چون 
در حالت عادی نمیتونین نوبت پزشک 
بگیرین چون باید با شماره مخصوص 
... تماس بگیرین نوبت رزرو کنید ولی 
هرچی زنگ میزنی مشغوله.  بعد یه ربع 
بیست دقیقه که وصل میشه  میبینی که 
نوبت ها تموم شده، من میخواستم دکتر...

متخصص کودکان نوبت بگیرم نتونستم 
نوبت بگیرم رفتم مطب، آزاد نوبت گرفتم 
ولی اینا توی گروه تلگرام دیوار بیرجند 
نوبت میفروشن، اول باورم نمی شد ولی 
یبار به یکی شون پیام دادم گفت 5 تومن 
میگیرم نوبت میدم روزی 40 تا 50 تا 
نوبت بفروشن دیگه نیاز به کار کردن 
ندارن. من مطالب فوق رو با اطمینان 
کامل به دست آوردم به چند تا کانال هم 
فرستادم تا رسانه ای کنند و پیگیر باشن 

خواهش میکنم شما هم پیگیر باشین.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه 

خراسان جنوبی

در پاسخ به سوال مطرح شده در ستون 
پیام شما در مورخ 98/9/17 به استحضار 
می رساند: صادر نشدن کارت هوشمند 
سوخت برای خودروهای دارای عمر 25  
سال به استناد مصوبات ستاد حمل و نقل 
و سوخت کشور می باشد که با توجه 
به انعکاس موضوع به مبادی قانونی و 
به  این شرکت  پیگیری های مستمر 
محض دریافت پاسخ مراتب از طریق 
اطالع  جراید  و  گروهی  های  رسانه 
رسانی خواهد شد. با عنایت به مطلب 
مندرج در صفحه 2 با عنوان خوش به 
حال وانت بارها به استحضار می رساند 
در حال حاضر امکان استفاده از اعتبار 
سوخت در مجاری عرضه صرف برای 

تاکسی اینترنتی فراهم می باشد.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن 

سالم مطلبی را که خدمت شما عرض 
می کنم از سر درد یک شهروند والیتمدار 
خراسان جنوبی است که این روزها به 
شدت نگران تنهایی و مظلومیت رهبر 
و مقتدایمان امام خامنه ای  عزیز است 
دیروز یکی از آشنایان که مزایده های بنیاد 
مستضعفان را پیگیری می کرد به نقل از 
روزنامه شما می گفت باالخره این ظلم 
به مردم بیرجند لغو شده است می  گفت 
 در دوره مدیریت های قبلی وقتی انتقاد 
می شده عملکرد را به حضرت آقا نسبت 
می داده اند و اینکه این بنیاد زیر نظر 
رهبری است خواستم از طریق روزنامه 
شما به این افراد بی انصاف بگویم کاش 
همین آوا را دقیق مطالعه می کردید که 
رهبر عزیزمان در همان اولین سفرشان 
به بیرجند به صراحت گفته اند که این 
زمین ها باید برای مردم و در راه مردم 
اقدامات  آنوقت  شود  هزینه  شهر  این 
متأسفانه منفی برخی مسئولین که نه تنها 
حامی مستضعفان نبودند بلکه با لکسوس 
سواریهایشان پیاده نظام انقالب را هم 
نگران این حوزه کرده بودند. الحمد ا... 
به دستور رهبر انقالب اکنون سکان این 
بنیاد در دست مردی از جنس انقالب 
افتاده و کم کم شاهد خبرهای بهتر هم 
خواهیم بود اما واقعا این خیانت به نظام 
و انقالب است که با منتسب کردن برخی 
افراد و سوء مدیریت هایشان به رهبری، 
انسانی را که به قول آیت ا...  صدیقی 
تمام وسایل زندگی و دارائیشان از یک 
کنیم.  متهم  را  کند  نمی  تجاوز  وانت 
کاش نهاد های انقالبی افرادی را که با 
عملکرد خود نظام و رهبری را زیر سوال 
می برند را مؤاخذه کند چرا که رهبری که 
 کفش های مندرسش دل همه را به درد 
می آورد ساده چرا باید زیستی اش بخاطر 
نماینده ولی فقیه ای که در یک استان 
غربی پرادو  سوار می شود مورد اتهام 
باشد.  این کج سلیقگی ها بعضا پای را 
از دامنه مسئوالن نظام هم بیرون گذاشته 
است و برخی بی تدبیری های خود را پای 

امام زمان هم می نویسند.
م . ر  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 
مدیریت زباله ها در دست 

700 زباله گرد استان 

تأخیر در اجرای طرح مدیریت پسماند 
و از طرفی کمرنگ بودن زباله گاه های 
استاندارد ، مدیریت  زباله ها را براساس  
آمار رسمی و غیر رسمی دست 300 تا 
700 زباله گرد سپرده است.طبق ماده چهار 
قانون مدیریت پسماند مراکز استان ها تا 
سال 90 و بقیه شهرها و روستاها تا سال 
92 می بایست طرح جامع مدیریت پسماند 
را اجرایی می کردند اما به دالیل مختلف 
محقق نشد. به گزارش ایرنا،کارشناس 
مسئول پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان گفت: زباله گردی و فعالیت 
مراکز خرید و فروش ضایعات تهدیدی 
علیه بهداشت عمومی است که بارها این 
موضوع مورد اخطار دانشگاه علوم پزشکی 
و حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. 
نخعی نژاد با بیان اینکه دادستانی به عنوان 
مدعی العموم باید با جدیت با این پدیده 
نازیبا برخورد کند، افزود: درحال حاضر 60 
مرکز خرید و فروش ضایعات در استان 
فعالیت می کند که طبق آمار رسمی و غیر 
رسمی بین 300 تا 700 زباله گرد را پوشش 
می دهند. معاون خدمات شهری شهرداری 
مغفول  اصلی  دلیل  گفت:  بیرجند هم 
ماندن طرح مدیریت پسماند شهرداری 
بیرجند تعلل مشاوران در سنوات گذشته 
بوده است، با اینکه از توان دانشگاهیان 
استفاده شد اما از طرح در کارگروه های 
مربوط دفاع نکردند. محمدزاده افزود: با 
توجه به اهمیت این مهم اقدام به ثبت 
با  قرارداد  و عقد  در سامانه ستاد  طرح 
پیمانکار  مقرر شد  پیمانکار کردیم که 
کارگروه های  از  را  مربوطه  مصوبه های 
و  استان  شهرستان،  پسماند  مدیریت 
سازمان دهیاری و شهرداری های کشور 
اخذ کند. وی افزود: اخیرا اقدامات قابل 
توجهی در زباله گاه بیرجند صورت گرفت 
و امیدواریم تا خرداد 99 شاهد زباله گاهی 
طبق استانداردهای مطرح شده باشیم.

خبر ویژه

دغدغه هایی از جنس توسعه در نشست دانشگاهی

تقدیر متولی امورنخبگان از اقدامات رؤیایی استاندار
نشست صمیمی استاندار خراسان جنوبی با 
رؤسای دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی 
استان که به مناسبت روز دانشجو برگزار 
شد، با بیان دغدغه و پیشنهادهایی از جنس 

توسعه و پیشرفت همراه بود.

ضعف  دانشگاه های کارآفرین

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
در این نشست که به میزبانی دانشگاه بیرجند 
برگزار شد گفت: یکی از مشکالت کنونی 
نبود انگیزه نسل جوان به ویژه دانشجویان 
است؛ موضوعی که مورد تأکید مقام معظم 
رهبری است و باید برای آن چاره اندیشی 
شود. به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی 
افزود: در حال حاضر در خراسان جنوبی 
از روند تکامل دانشگاه های جهان خارج 
نیستیم اما در نسل دوم دانشگاه ها مانده ایم 
کارآفرین  دانشگاه های  سمت  به  باید  و 
سال های  کرد:  تصریح  وی  رفت.  پیش 
به  جنوبی  خراسان  دانشگاه های  گذشته 

نسبت پیشرفت های زیادی داشته اند اما اگر 
با دانشگاه های نسل دوم مقایسه شود باز 

هم ضعیف هستیم.

راه اندازی رشته بر اساس آمایش

خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
جنوبی با تاکید بر لزوم راه اندازی رشته های 
مورد نیاز با رعایت آمایش اظهار کرد: در 
اسناد مختلف استان که از سال های قبل 
در  است  شده  بینی  پیش  نیز  انقالب  از 
دانشگاه های استان تجارت علم می تواند 
انگیزه های  با  گفت:  وی  باشد.  راهگشا 
به  توجه  دارد  وجود  استان  در  که  قوی 
عرصه بین المللی در حوزه علم و فناوری 
حائز اهمیت است. رئیس دانشگاه بزرگمهر 
حضور  یادآور  آذر   16 گفت:  هم  قاینات 
در  استکبارستیز  دانشجویان  مقتدرانه 
بوده  ماندگار میهن اسالمی  حماسه های 
و فرصتی ارزشمند برای بازنگری هویت 

انقالبی دانشجویان ایران اسالمی است.

فعالیت هایی که برخی نمی پسندند

محمدحسین شفیعی میم افزود: اعالم شد 
امسال نخستین بودجه بدون نفت بسته 

شد که خوشحال کننده است و امید است 
نفت از سفره های مردم برداشته شود. وی 
بیان کرد: در مباحث فرهنگی گاهی اوقات 
سلیقه گرایی بیرون از دانشگاه حاکم است 
برخی  برای  شاید  فعالیت ها  برخی  اما 
خوش  کامشان  به  مسئوالن  و  جناح ها 
نباشد در حالیکه در برای اعتالی فرهنگی 
است.  رهبری  معظم  مقام  برنامه های  و 
رئیس دانشگاه بزرگمهر گفت: اگر تالشی 
انجام  دانشگاه ها  فرهنگی  مجموعه  در 
می شود برای زیرسوال بردن چارچوب ها 
نیست بلکه هدف ایجاد فضای نشاط و 
امید برای دانشجویان است تا از فضای 
ناامید و خمودگی فاصله بگیرند. وی بر 
لزوم توسعه کارگروه های پژوهشی تاکید 
کرد و گفت: کارگروه های پژوهشی بیشتر 
در  اما  می شود  برگزار  پژوهش  هفته  در 
طول سال باید این کارگروه ها به صورت 

منسجم برگزار شود.

نبودمهارت کافی در فارغ التحصیالن

بودجه  کمبود  مشکالت  به  شفیعی میم 
اشاره کرد و گفت: طرح های کالن بودجه و 
نبود بودجه نمی شناسد یکی از دغدغه های 
عمده مردم استان تکمیل دوباندسازی جاده 
قاین - بیرجند است هرچند تالش های 
زیادی در این زمینه در دست اجرا است 
مضاعف  تالش ها  این  داریم  انتظار  اما 
رئیس  است.  خطرساز  واقعا  چون  شود 
دانشگاه فنی و حرفه ای ابن حسام خراسان 
جنوبی هم گفت: نبود مهارت کافی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی یکی از مشکالت 

عمده استان و دیگر شهرستان ها است.

لزوم افزایش سرانه دانشگاه

از مشکالت  یکی  افزود:  نخعی  محمود 
اصلی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و 
به تبع آن استان، این است که قرار بود 
در برنامه توسعه پنجم سرانه دانشجویان 
به سطح سایر دانشگاه ها برسد که محقق 
دانشجویی  سرانه  سوم  یک  با  و  نشد 
می دهیم. ارایه  خدمات  دانشگاه ها  سایر 
و  فنی  دانشگاه  فضای  کرد:  تاکید  وی 
حرفه ای بیشتر کارگاه و آزمایشگاه است 
لذا بودجه زیادی نیاز است تا دانشجوی 
ماهر را وارد جامعه کنیم بنابراین سرانه 

دانشگاه باید افزایش یابد. رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای ابن حسام خراسان جنوبی 
عنوان کرد: در حال حاضر 70 تا 75 درصد 
کار  بازار  وارد  دانشگاه  این  دانشجویان 
می شوند اما مهارت دانشجویان هنوز نیاز 
به افزایش دارد.وی با اشاره به کمبودهای 
فیزیکی دانشگاه گفت: تنها تقاضای ما این 
است مشکل سرانه دانشجویی این دانشگاه 
به سطح مسئوالن سراسر کشور منتقل و 
امکانی فراهم شود که از بودجه های طرح 

توازن نیز بهره مند شویم.

مشکالت از دانشجویان شنیده  شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند نیز گفت: انتظار 
داریم حضور استاندار در دانشگاه ها بیشتر 
شود هرچند تالش های یک سال گذشته 
در استان سبب شده بخشی از مشکالت 
دانشگاه ها حل و فصل شود. محمد دهقانی 
فیروزآبادی اظهار کرد: این نشست هرچند 

مربوط به دانشجویان بود اما حرف هایی 
دانشجویان  با  ارتباطی  که  شد  گفته 
نداشت. وی گفت: دانشجویان استان واقعا 
خوب هستند اما زمان ما روسای دانشگاه 
فراوان اذیت می شدند لذا انتظار داشتیم 
دانشجویان  از  جدی تر  خیلی  مشکالت 
علوم  دانشگاه  رئیس  می شد.  شنیده 
دانشجویان  کرد:  تاکید  بیرجند  پزشکی 
آزاد هستند تا مشکالت و مطالبات خود را 
بیان کنند چون اینجا جای صحبت است 
را  دانشجویان  حرف  تا  آمده  استاندار  و 
بشنود و به دولت منتقل کند. وی افزود: از 
تک تک دانشجویان استان تشکر می کنم 
که سطح فرهنگ و شعور خود را بارها و 
بارها نشان داده اند و اعتراضات خود را به 

سطح جامعه نکشاندند.

صنعت آموزش برای استان

دهقانی با بیان اینکه یکی از مزیت های 
آموزش  بحث  منطقه  و  استان  اصلی 
است عنوان کرد: وجود دبیرستان شوکتیه 
به عنوان سومین مدرسه کشور نشان از 
توجه ویژه به حوزه آموزش و توسعه استان 
بوده و نشان می دهد این استان از قدیم 
صادرات معلم داشته است. وی تاکید کرد: 

در خراسان جنوبی باید به آموزش به دید 
صنعت نگاه کرد در این صورت از طریق 
صنعت می توان سبب اعتال و توسعه این 

استان مرزی شد.

ایجاد نور امید در دل جوانان استان 

 بنیاد نخبگان خراسان جنوبی هم گفت: 
جدی  جهش  آستانه  در  جنوبی  خراسان 
قرار گرفته و نور امید در دل جوانان استان 
ایجاد شده است. سید سعیدرضا احمدی زاده 
توسط  شده  انجام  بررسی های  افزود: 
یک  در  می دهد  نشان  استان  نخبگان 
سال گذشته و از بدو ورود استاندار خراسان 
تومان مصوبات  میلیارد  هزار  جنوبی 14 
استان بوده است. وی بیان کرد: استاندار 
اعالم  پراکنده  صورت  به  را  اعداد  این 
می کند و شاید از این رقم بی اطالع باشد 
اما این عدد در ذهن نمی گنجد و برخی 
است.  رویا  مجموعه  این  برای  مصوبات 
رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی 

اظهار کرد: یکی از دغدغه های جوانان به 
ویژه دانشجویان موضوع اشتغال است که 
به دنبال فعال کردن صنایع بزرگ و استفاده 

از توان نخبگان هستیم.

نیاز به نیروی متخصص بومی داریم

شورای  تشکیل  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
هم افزایی در استان گفت: شاید در گذشته 
راه آهن  برای بخش  انسانی الزم  نیروی 
نکرده ایم  تربیت  استان  به  آب  انتقال  یا 
نیروی متخصص بومی داریم.  به  نیاز  و 
احمدی زاده تصریح کرد: شرکت های دانش 
بنیان دانشگاه علوم پزشکی در حال تقویت 
استان  توسعه  در  زیادی  تاثیر  که  است 
خواهد داشت. وی تاکید کرد: سرمایه گذار 
نمی شود  استان  وارد  و بخش خصوصی 
چون تفاوت معناداری با استان های توسعه 
یافته و دارای زیرساخت دارد اما استاندار راه 
اشتباهی که گذشتگان رفته اند، نرفته  است 

و ریل گذاری برنامه ها در حال انجام است.

لزوم تشکیل شورای هم افزایی 
فعالیت های دانشگاهی

جنوبی  خراسان  نخبگان  بنیاد  رئیس 

نخبگان  نقدهای  از  یکی  کرد:  تصریح 
پیش  نفره  تک  کارها  که  است  این 
شورای  تشکیل  با  که  می شود  برده 
در  دانشگاهی  فعالیت های  هم افزایی 
جهت اقداماتی که استاندار پیش می برد، 
هم  بیرجند  دانشگاه  رئیس  است.  الزم 
نقش  که  است  روزی  آذر   16 گفت: 
پیشروی  دانشجویان و دانشگاه در اعتال 
و سربلندی و آزادگی کشور رقم خورده 
زیرساخت ها  رشد  خامسان  است. احمد 
زیربنایی  اقدامات  از  را  آن  توسعه  و 
و  دانست  استان  در  اخیر  سال  یک 
خوبی  بسیار  اجرایی  برنامه های  گفت: 
ریل گذاری  استان  توسعه  درخصوص 
سرمایه گذاری  می رود  امید  که  شده 
انجام  حال  در  منطقه  در  که  هنگفتی 
دانشگاه  رییس  برسد.  تحقق  به  است 
فرهنگیان پردیس باهنر بیرجند هم گفت: 
دبیران  نشست  این  در  داشتیم  انتظار 
از  موضوعاتی  دانشجویی  تشکل های 
علمی،  حوزه های  در  مطالبه گری  قبیل 

پژوهشی و تحقیقاتی را مطرح کنند.

صدور مجوزهای تشکل های 
دانشجویی استان تسهیل شود

در  تسهیل  خواستار  مهدی زاده  ایرج 
صدور مجوزهای تشکل های دانشجویی 
فرایند  برخی مواقع  افزود:  و  استان شد 
می کشد  طول  سال  یک  مجوز  صدور 
تشکیل  برای  دانشجویان  عطش  لذا 
تشکل ها به مرور زمان کم می شود. وی 
فرهنگی  برنامه های  و  مسایل  تداخل 
در دانشگاه ها را یکی از مشکالت بیان 
کرد و گفت: برخی برنامه ها درحوزه های 
موضوع  این  است  تکراری  مختلف 
کند  اذیت  را  دانشجویان  است  ممکن 
برای  واحدی  فرهنگی  برنامه  اگر  لذا 
تشکل ها  بین  و  تعیین  دانشگاه  هر 
عمده ای  بخش  شاید  شود  کار  تقسیم 
از دغدغه های دانشجویان برطرف شود. 
رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر 
بیرجند عنوان کرد: یکی از خواسته های 
استان  دانشجویی  تشکل های  دبیران 
استفاده از توان دانشجویان در برنامه های 
دستگاه های اجرایی بود که در این زمینه 

نیاز به مساعدت مسئوالن داریم.
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دستگاه ساب سیارامیرآبادی زاده
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میوه های خانواده مرکبات
 ممکن است محرک میگرن باشند

اگر با سردرد یا میگرن مواجه هستید، بهتر است 
از مصرف چیزی که می تواند موجب تحریک 
آنها شود، پرهیز کنید. میوه های خانواده مرکبات 

از جمله لیموها، در این دسته قرار دارند. برخی 
مطالعات ارتباط بین میگرن و میوه های خانواده 
مرکبات را نشان داده اند،  پزشکان همچنان میوه 
های خانواده مرکبات را به عنوان یک محرک 

احتمالی برای میگرن در نظر می گیرند.

یک کاسه آب داغ برای پاکسازی 
صورت و دستگاه تنفسی مفید است

یک کاسه بخار آب داغ روش سنتی بخار درمانی 
پاکسازی  برای  درمانی  بخار  از  نوع  این  است. 
صورت و دستگاه تنفسی مفید است. چند فنجان 

آب را به جوش آورید، سپس آب جوش را درون 
یک کاسه بریزید.کاسه را روی سطحی صاف و 
ثابت قرار دهید.یک حوله روی سر خود بیندازید تا 
در حبس بخار به شما کمک کند. سر خود را روی 

کاسه گرفته و بخار را تنفس کنید.

برای تقلیل دردهای میگرنی
  دمنوش گل مینا میل کنید

گل مینا به عنوان دارویی در تسکین سردرد کاربرد 
دارد. این ماده باتوجه به خواص ضد التهابی و 
استفاده  اسپاسم عضالت  بردن  بین  از  قابلیت 

می شود. برای تقلیل دردهای میگرنی بهتر است 
دمنوش این گیاه را هر روز بنوشید. چنانچه این گیاه 
را به صورت تازه بجوید، امکان دارد دهان تان زخم 
شود. زنان باردار از مصرف آن اجتناب کنند، چون 

ممکن است همراه با عوارض باشد.

بخور و نخورهای غذایی 
برای مبتالیان به پوکی استخوان

استخوان طبعش سرد و خشک است؛ از طرف 
دیگر افراد باالی ۴۵ سال هم طبع سرد دارند، 
بدین ترتیب باید لبنیات را به خصوص در فصل 

سرد همراه مصلحات آن استفاده کنند. به عنوان 
نمونه افراد باید پنیر را همراه پونه، سیاه دانه و گردو 
استفاده کنند. خوردن ماست یا دوغ همراه کاکوتی، 
زیره، شوید و گل سرخ و کشک هم به همراه نعناع 

و گردو پیشنهاد می شود.

فواید عناب  
براي دستگاه گوارش

عناب موجب تقویت دستگاه گوارش می شود و 
کم اشتهایی را برطرف می کند. در زمان ابتال به 
اسهال می تواند حرکات مربوط به دستگاه گوارش را 

کاهش دهد. تأثیر آن برای کمک به درمان یبوست 
به اثبات رسیده است و به تمام افرادی که از یبوست 
رنج می برند توصیه می شود هر روز صبح یک تکه 
زنجبیل و چند عناب را در یک لیوان آب جوش قرار 

داده و پس از چند دقیقه این نوشیدنی را میل کنند.

برخی نوشیدنی ها می توانند به تسکین معده درد کمک کنند مانند چای بابونه:  این چای گزینه ای عالی 
برای تسکین شرایط معده است. چای بابونه به کاهش التهاب کمک می کند همچنین عضالت شکمی را 
آرام می سازد و به تسکین درد کمک می کند. چای زنجبیل: این چای نیز در آرام ساختن ناراحتی معده موثر 
عمل می کند. چای زنجبیل ترشح برخی آنزیم ها که به خنثی سازی اسید معده کمک می کنند را افزایش 
می دهد. شما می توانید به جای چای زنجبیل از خود زنجبیل نیز استفاده کنید. سرکه سیب: نوشیدن سرکه 
سیب به کاهش گرفتگی های شکمی و سوء هاضمه کمک می کند. آب: اگر صبح با معده درد از خواب بیدار 

شدید، تشنگی می تواند یکی از دالیل آن باشد. تامین آب مورد نیاز بدن می تواند مشکل را برطرف کند.

شربت گل زوفا سیستم ایمنی بدن را تقویت و بدن را در برابر بیماری های مختلف محافظت می کند. ین 
شربت نقشی موثر در بهبود بیماری های تنفسی، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، سرفه، تنگی نفس، گرفتگی بینی، 
گلو درد، آسم، تسکین درد و کاهش تب دارد. این شربت عفونت معده، ریه و مجاری ادراری را رفع می کند. 
شربت گل زوفا معده و دستگاه گوارش را تقویت، اضطراب، استرس، عصبانیت و کم خونی را هم برطرف می 
کند.  این شربت خاصیت ضد میکروبی، ویروسی و باکتریایی دارد، خلط آور است و گوش درد را درمان می کند 
و به علت داشتن ویتامین های A ،C ،E، فالونوئیدها و آنتوسیانین ها خاصیت آنتی اکسیدانی دارد؛ بنابراین 
سیستم ایمنی بدن را تقویت و بدن را در برابر بیماری های مختلف و انواع سرطان ها محافظت می کند.

گل زوفا سیستم ایمنی بدن را تقویت می کندنوشیدنی های مفید برای تسکین درد معده

مهم ترین علل ناتوانی در دوست یابی تربیت خانوادگي است. 
بعضی خانواده ها روابط محدود و بسته را به فرزندان آموزش 
داده اند یا آنها را محتاط، محافظه کار، بی اعتماد به سایرین 
بار آورده اند. در این چنین مواقع روان شناس خانواده می 
تواند با تحلیل الگوهای رفتاری و سیستم خانواده، علت را 
برطرف کند و به فرد کمک کند که فراتر از الگوهای خانواده 
رفتار کند.مدام شکایت کردن می تواند علت این باشد که 
چرا هیچ دوستی ندارید و افرادی که این کار را اغلب انجام 
می دهند شاید متوجه رفتارشان نمی شوند. همیشه نالیدن 

می تواند سبب شود مردم ما را بدبینانه ببینند، یا این که 
همیشه حس کنیم قربانی شدیم. ناله کردن می تواند کاماًل 
ما را خودخواه کند. هنگامی که ما ناله می کنیم، تنها خودمان 
مهم هستیم و خیلی بد است که به حمایت سایرین نیاز 
داریم. هر کس دیگری امکان دارد از ناله شما خسته شود. 
 شاید به این خاطر است که هیچ دوستی ندارید. یکی از 
اصلی ترین علل نداشتن دوست خوب ناتوانی در برقراری 
علل  است.  بودن  خجالتی  علت  به  سایرین  با  رابطه 
خجالتی بودن یک بحث مفصل است ولی به طور کلی 

این مسأله از اعتماد به نفس پایین، احتیاط و محافظه 
شود. می  ناشی  خود  به  باور  عدم  اندازه،  بی   کاری 
مانند  دقیقا  سایرین،  از  بودن  تر  کم  و  حقارت  حس 
 غرور، شما را از سایرین دور مي کند. به سایرین نزدیک 
نمی شوید زیرا زشت، ضعیف، بی هنر و به طور کلی سایرین 
از شما خوش شان نمی آید؛ ولی این تفکر اشتباه است. هر 
کس در کنار بدی ها، مزایایی هم دارد که می تواند به آنها 
خوش بین بوده و براي آغاز دوستی به آنها اتکا کند. غرور هم 

عامل دیگری است که  باعث تنها ماندن می شود.

چرا نمی توانیم یک دوست خوب داشته باشیم؟

آیه روز

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید که 
معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. )سوره نحل/ آیه ۲(

سخن روز

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف 
کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و آغاز کنید. )مارک تواین(
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خاورشناس  و  افقی: ۱-مورخ 
انگلیسی مولف اثر قهرمانان و 
طریقت قهرمانی - شیوا و بالغ 
۲- دست چپ - علم مطالعه و 
حرکت، نیرو و انرژی - معروف و 
شهیر ۳- فربهی -  فلز برق - رها 
و آزاد- سیاره مشتری ۴- اثری 
از زیگموند روانشناس اتریشی 
- هدایت کننده ۵- پر حرفی - 
بندگاه بین ساعد و بازو - منزل 
فاصله  ۶-  نشیمن - حرف  و 
نوعی گل سرخ خودرو - فیلمی 
محصول  فرهنگ  داریوش  از 
  -۸ انصاف  و  عدل   -  ۱۳۸۱
گرد هم آینده - جام قهرمانی 
و  جذاب   -۸ پرنده  پوشش   -
جمهوری  خبرگزاری   - دلربا 
اسالمی - از ورزشهای زمستانی 
۹-  برف ریزه - نظر و تدبیر - 
ملخ دریایی ۱۳-  ابزار و سایل 
رساندن پیام - سایه گاه - نفس 
خسته - دوختن ۱۴-  مردمک 
چشم - تهمت زدن - عالمت و 
نشان ۱۵- نیک ان برازنده ادمی 
است- از امراض چشم که بیمار 
لکه های سیاه پیش چشم خود 
می بیند یا جسمی را به طور 

آشکار نمی بیند. 

بنای  ترین  معروف  عمودی: 
تاریخی در زمان ساسانی - تصور 
کردن ۲- نفس تنگی شدید - 
متعارف و طبق رسم - از حاالت 
دریا - سازمان جاسوسی آمریکا 
مدعی  و  ارژنگ  نقاش   -۳
پیامبری - آزمایش - پشیمان 
۴- مطلب نهفته در دل -یکی از 
شهرهای شمال افریقا - شهری 
در استان کردستان ۵- زمزمه 
و  پیشوا   - سراینده  و  کننده 
مقتدا ۶- سر و جادو - انچه که 
ناپایدار و بی دوام باشد- سنگ 
آسیاب ۷-  زادگاه رازی - دوری 
و فراق - سرگرد سابق- طالی 
سیاه  ۸-ضرورت و ایجاب - از 

صلح   - عتیق  عهد  پیامبران 
فصل   - طایفه   سازش ۹-  و 
زرد - رود بزرگ - جوی خون 
۱۰- عدد وحدانیت - نام وزیر 
آستیاگ پادشاه ماد که مامور 
را  او  ولی  شد  کورش  کشتن 
نکشت-  پوشیده سخن گفتن 
۱۱- دسته و گروه - دیندار ۱۲- 
طارمی - کشوری در امریکای 
مرکزی به مرکزیت خودش ۱۳- 
امیدوار - پرده ای که در پیش 
در خانه بیاویزند - مهربانی ۱۴- 
آغشته به سم - لنگه چیزی - 
پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
و هچوم بر دشمن- کاسه مسی 

۱۵- پایداری- نیک پی
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شماره 4514

موفقیت و انرژی

آدم های حسود

با آدم های اشتباهی می گردید؟ 

اگر دیگران ببینند بیشتر با آدم های سطحی 
و یا گستاخ و وراج ارتباط دارید، معموال شما 
را جدی نمی گیرند. درست است که قرار نیست 
همه  آدم ها سبک زندگی کامال سالمی داشته 
باشند و تمام رفتارهای شان منطقی و بی عیب 
رفتارهای  معموال  که  افرادی  تعداد  اما  باشد 
منطقی دارند و درست فکر می کنند کم هم 
که  باشید  کسانی  با  ارتباط  دنبال  به  نیست. 
ارزش وقت صرف کردن را داشته باشند، آدم 
باثباتی  و  قوی  بااخالقی که شخصیت  های 
به  اعتماد  آنها  با  برخاست  و  نشست  و  دارند 
تاثیر  که  آدمهایی  با  می  برد.  باال  را  نفس تان 

مثبت در زندگی مان دارند، بگردیم.

نحوه برخورد با آدم های حسود
حسود  اشخاص  انتقادهای  با  برخورد  در 
پیش  در  ای  سازنده  ولی  سخت  مسیر 
شبیه  باید  یا  مواقع  این  در  داشت.  خواهید 
فرد حسود برخورد کنید یا کاری انجام دهید 
موفقیت  شما  تردید  بی  است.  درست  که 
می  سعی  که  دارید  حسود  آدم  از  بیشتری 
هر  در  کنند.  دشوار  برایتان  را  وضع  کنند 
متواضع  دارید  که  واکنشی  در  باید  صورت 
یا  کنید  نیست خودستایی  احتیاج  باشید.  تر 
تالش کنید اعتبار خود را به تأیید برسانید. 
و  متواضع  را  خود  العمل  عکس  بلکه 
با  کافی  قدر  به  اگر  دهید.  نشان  محترمانه 
اگر  و  باشید  کرده  برخورد  حسود  فرد  یک 
توانید  می  باشید،  باهوش  کافی  میزان  به 
را  وی  های  عکس العمل  و  رفتارها  تمامی 
مبارزه  براي  را  خودتان  و  کنید  بیني  پیش 
اطراف  های حسود  آدم  کنید.  آماده  وی  با 
شما، کاری جز فهرست کردن مشکالت بلد 
نیستند، ولی این شما هستید که می توانید با 
چند کار کوچک، یک تغییر واقعی در شرکت 
و محل کارتان ایجاد کنید. شما ممکن است 
می  ولی  کنید،  حل  را  مشکل  کل  نتوانید، 
هر  کنید.  تر  تحمل  قابل  را  شرایط  توانید 
کسی در زندگی خود با اشخاص منفی باف 
توانیم  نمی  ما  شد.  خواهد  روبرو  حسود  و 
تمام اطرافیان مان را راضی کنیم که دوست 
مان داشته باشند. به همین خاطر می توان 
از اشخاص حسود به عنوان افرادی ارزشمند 

برای یادگیری این درس استفاده کرد. 
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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
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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.  

0915   866   8002 

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835

با سرمایه گذاری اندک 
صاحب شغل با درآمد عالی شوید 
شماره تماس: 09151185309  

0935۷445005
آدرس: مشهد، بلوار قرنی،

 ساختمان مجد واحد 22

به یک نفر کاردان یا کارشناس 
عمران با 10 سال سابقه کار در 
پروژه های راهسازی و آشنا به 

مسایل صورت وضعیت و صورت 
جلسات جهت سرپرست کارگاه پروژه 

راهسازی در محدوده شهرستان 
سربیشه استان خراسان جنوبی 
نیازمندیم. لطفا رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال کنید:
Farazab.birjand@gmail.com

32446935
ساعت تماس: 8 الی 14

استخدام به شرط سندروم داون
سندروم داون یک بیماری نیست 

یک تفاوت است 
یک کافی شاپ فقط افرادی را که 

دارای سندروم داون هستند 
به کار می پذیرد.

سن بین 1۷ تا 30 سال
 تلفن تماس جهت مصاحبه: 

  3223۷34۷
091930۷8۷52

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
می

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

جهت تامین نیروی واحد جدید خود 
دعوت به همکاری می نماید:
 1- منشی 2-گرافیست  

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید 9و11ساختمان افرا واحد4
تلفن پذیرش : 09034۷15834 

32 430 111 - 13
برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 592 
ن 25 ایران 32 به نام غالمحسین قندی حسین آباد 
به شماره ملی 0889۷52۷3۷ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آماده باش ۵۳تیم امدادی در خراسان جنوبی

صداوسیما- ۵۳تیم امدادی و عملیاتی برای مقابله حوادث احتمالی باران شدید همراه با رعد و برق و وزش باد  در خراسان جنوبی در آماده باش کامل قرار گرفتند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری 
گفت: بر اساس گزارش های هواشناسی، با ورود سامانه فعال بارشی از عصر دیروز به جو استان، برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از این بارشها، ۵۳تیم امدادی تا صبح سه شنبه برای مدیریت حوادث 

در آماده باش کامل هستند.میرجلیلی افزود: تیم های امدادی و عملیاتی با اولویت در شهرستان های نهبندان، خوسف، سرایان، فردوس و قاین در آماده باش هستند.

چهارمین هفته فیلم و عکس 
خراسان جنوبی برگزار می شود

غالمی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: چهارمین هفته فیلم و عکس به مدت 
انجمن  همت  به  دی   ۲۵ تا   ۲۲ از  روز   ۴
سینمای جوانان بیرجند برگزار می شود. نبی زاده 
گفت: عالقمندان می توانند عکس های خود 
آدرس  به  ماه  دی  تا ۱۰  آزاد  موضوع  با  را 
ارسال   iycf.birjand@gmail.com الکترونیکی
کنند و یا به صورت حضوری به دفتر انجمن 
بیرجند در خیابان مطهری  سینمای جوانان 
۲۳ مراجعه کنند. وی با اشاره به اینکه اختتامیه 
جشنواره ملی داستان بلند و داستان کوتاه آیات 
۲۰ اسفند است، افزود: عالقمندان به شرکت 
در این جشنواره تا ۲۰ بهمن فرصت دارند آثار 
خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا پست الکترونیکی
 farhangi-khj@farhangmail.ir ارسال کنند.

مشکالت تعهد ارزی صادرکنندگان 
خراسان جنوبی رفع می شود

ایسنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تمهیدات الزم برای رفع تعهد ارزی آن 
دسته از صادرکنندگانی که به کشورهای عراق 
و افغانستان صادرات داشته اند و موفق به ثبت 
اطالعات صادرات ریالی در سامانه جامع تجارت 
نشدند، فراهم شده است. شهرکی اظهار کرد: 
این افراد باید جهت درج اطالعات صادراتی خود 
به این سامانه مراجعه کنند تا مشمول رفع تعهد 
ارزی شوند. وی افزود: باتوجه به اینکه گروهی 
از صادرکنندگان به عراق و افغانستان، تاکنون 
در مهلت های قبلی اطالعات را در سامانه ثبت 
نکرده و موفق به ثبت اظهارنامه های خود در 
سامانه یاد شده و متعاقباً رفع تعهد ارزی مربوطه 
نشده اند، مجدداً امکان ثبت اطالعات مربوط 
جامع  سامانه  در  آذر  تا ۲۲  افراد  این  توسط 
تجارت به آدرس WWW.nstsw.ir )بخش 
صادراتی  پروانه های  اطالعات  ثبت  درگاه 

افغانستان و عراق( فراهم شده است.

برگزاری اولین جشنواره منطقه اي 
 “کوير و زندگي”

ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  مقدم-  دادرس 
اسالمي از برگزاري اولین جشنواره منطقه اي 
فیلم کوتاه )مستند داستاني ( و عکس “کویر و 
زندگي”  خبر داد. نبي زاده هدف از این جشنواره 
شناساندن ابعاد مختلف زندگی در مناطق کویری 
شامل مواهب خدادادی، فرهنگ و آداب و رسوم 
و بیان زیبایی های زندگی انسان عنوان کرد.وي 
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را 
۱۰ بهمن اعالم کرد و افزود:   اعالم اسامی 
راه یافتگان به مرحله نهایی هفته پایاني بهمن و 
افتتاح نمایشگاه و اختتامیه ۱۲ اسفند خواهد بود.

الزم به ذکر است عالقه مندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و ارسال آثار به پایگاه 
اطالع رسانی جشنواره عکس و فیلم کویر و 
زندگی به نشانی TabasArt.ir  مراجعه نمایند. 

farhangi-khj@farhangmail.ir ارسال کنند.

تمامی محورهای مواصالتی 
 خراسان جنوبی باز است

مهر- جانشین پلیس راه خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تمام محورهای مواصالتی استان باز است، 
گفت: به دلیل بارش شب گذشته برخی از جاده 
ها خیس و دارای شبنم صبحگاهی است. وی 
خواستار رعایت نکات راهنمایی و رانندگی شد 
و افزود: از رانندگان خواستاریم در هر شرایطی 
از سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری کنند. 
ویافزود: همچنین به دلیل کویری و طوالنی 
بودن محورهای خراسان جنوبی از رانندگان 
خواستاریم در صورت احساس خستگی، توقف 

کرده و استراحت الزم را داشته باشند.

امام جمعه بیرجند: اقدامات 
نیروی انتظامی مصداق بارز 

 امر به معروف است
تسنیم- نماینده ولی فقیه در استانگفت: بسیاری 
از کارهای نیروی انتظامی از نظر دین جزو 
مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر 
بوده و مایه افتخار است. حجت االسالم عبادی 
فرماندهان  بصیرتی  نشست  در  دیروز  ظهر 
کالنتری ها و پاسگاه های انتظامی استان  اظهار 
کرد: اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی در 
برخی استان ها و از جمله خراسان جنوبی در فتنه 

اخیر مایه افتخار بود و از ایشان تشکر می کنم.

تبلیغات زودهنگام   داوطلبان
 در بررسی صالحیت ها مدنظر 

 قرار می گیرد
تسنیم- رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گفت: 
التزام عملی به قانون اساسی از شرایط داوطلبان 
است و داوطلبان باید بدانند تبلیغات زودهنگام 
در بررسی صالحیت ها مدنظر قرار می گیرد. 
کرد:  اظهار  محمدی  علی  حجت االسالم 
مراحل تایید صالحیت طبق قانون این است 
که در نخستین مرحله هیئت اجرایی به مدت 
۱۰ روز تا ۲6 آذر صالحیت ها انجام می شود و 
در ۲7 آذر به وسیله فرمانداران و هیئت اجرایی 
استان نتیجه بررسی اعالم می شود و کسانی که 
رد صالحیت شده باشند چهار روز مهلت دارند 
شکایت خود را به هیئت نظارت استان اعالم 
کنند تا بررسی شود و ۲۰ روز هیئت نظارت 
استان وقت دارد رسیدگی کند. در مرحله بعد 
نظریه هیئت قابلیت اجرایی دارد و اگر در این 
مرحله فردی شکایت داشت احراز صالحیت 

فرد به شورای نگبهان ارسال می شود.

واکنش نماينده ولی فقیه به شائبه 
حمايت از يک کانديدای خاص

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان در پیامی 
گفت: یک حرف کلی را مطرح کرده ایم و آن 
هم این است که مسئله شرکت در انتخابات، 

واجب کفایی است. در این پیام آمده است: 
در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه آیا حاج 
آقای عبادی از فرد یا افرادی به منظور شرکت 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی دعوت نموده اند؟ امام جمعه بیرجند 
در این پیام اظهار کرد: با همه اشخاصی که از 
همه  شهرستان های استان، چه تماس گرفته اند 
و یا حضورا تشریف آورده اند، یک حرف کلی را 
مطرح کرده ایم و آن هم این است که مسئله 
و  است  کفایی  واجب  انتخابات،  در  شرکت 
کسانی  که در خود صالحیت آن را می بینند 
بر آنها الزم است که این مسئولیت را بپذیرند. 
می شنویم برخی افراد از این جمله به عنوان 
عبارت مخصوص به خود برداشت نموده اند 
که اینگونه نیست و بنده برای همه یک حرف 
گفته ام که مرتبط به تشویق برای اقامه این 

واجب بوده است و قاعده کلی می باشد.

* فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 
۲۳۰۰ قطعه مرغ گوشتی غیر مجاز 
این  در  بهداشتی  مجوز  بدون  و 

شهرستان خبر داد. 
و  طبیعی  منابع  اداره  *رئیس 
آبخیزداری نهبندان گفت: پروژه های 
در  استاندار  آبخیزداری مصوب سفر 
نهبندان زودتر از موعد مقرر اجرا شد 
به طوری که امکان بهره مندی بیشتر 

از نزوالت آسمانی را فراهم می کند.
امور جوانان جمعیت هالل  *معاون 
احمر از فعالیت ۳6 کانون دانشجویی در 
استان خبر داد و گفت: ۴8۵۰ دانشجو 
عضو این کانون ها بوده که از این تعداد 
۲۵۵۰ نفر آقا و ۲۳۰۰ نفر خانم هستند.
*زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر 

گزیک را لرزاند.

خبر کوتاه
میوه شب عید امسال با پی گیری های انجام 
شده به اندازه کافی و ارزان تر از پارسال در 
استان توزیع می شود و میوه مورد نیاز شب 
یلدا هم ذخیره شده است.معاون امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صمت دیروز در نشست 
خبری گفت : ذخیره و خرید میوه شب عید آغاز 
شده و در همین راستا یک هزار و ۱۰۰ تن میوه 
شب عید در حال خرید و ذخیره سازی است و 
مردم نگران میوه شب عید نباشند. به گزارش 
فارس، جویبان در خصوص زمان توزیع میوه 
شب عید، خاطرنشان کرد: میوه ها در پایان 
اسفندماه و اوایل فرودین ماه توزیع خواهد شد 
و پیش بینی می شود قیمت میوه های شب عید 

از سال گذشته کمتر باشد. 

عرضه برنج پاکستانی در 160 واحد
وی از توزیع دو هزار و ۲7 تن برنج به منظور 
تنظیم بازار از ابتدای امسال تاکنون در استان 

خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت شش 
هزار و ۱۰۰ تن شکر و  ۱۴۰ تن گوشت مرغ 
منجمد در استان توزیع شده است.معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت بیان 
کرد: 987 تن برنج پاکستانی از هفته گذشته 
این  از  که  استان جذب شده  برای  تاکنون 
میزان ۴۵۰ تن برنج پاکستانی تنظیم بازار با 
قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی 89 هزار تومان 
توزیع شده و مابقی سهمیه نیز در حال حمل و 
جذب است.جویبان اضافه کرد:عالوه بر میزان 
اعالمی، 6۰۰ تن برنج پاکستانی توسط بخش 
خصوصی برای استان خریداری شده که آنان 
نیز موظف هستند به قیمت 89 هزار تومان 
عرضه کنند چرا که ارز واردات برنج ۴۲۰۰ 
اتحادیه  اینکه  بیان  با  تومانی است.جویبان 
خواروبار بیرجند با هماهنگی فرمانداری ۱6۰ 
واحد صنفی را برای توزیع مشخص کرده 
است، تبیین کرد: همچنین ۵۴9 تن برنج 

هندی سهمیه خراسان جنوبی بوده که ۳۵۰ 
تن جذب شده اما ۲۰۰ تن به دلیل عدم وجود 
متقاضی جذب نشده است. وی با تأکید بر 
اینکه بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی 
در روند جذب، تأمین و توزیع کاالهای اساسی 
در استان وجود ندارد، تصریح کرد: ۲۴۴ تن 
سهمیه جدید شکر برای استان جذب شده که 

توزیع خواهد شد.

اشتغال 75 هزار نفر در حوزه اصناف
سازمان  اصناف  اداره  رئیس  آریانفر،  مظفر 
فعالیت ۳۱ هزار واحد صنفی در  از  صمت 
استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۳ هزار 
واحد صنفی در بخش توزیع و مابقی در بخش 
صنعت و خدمات مشغول به فعالیت هستند که 
در مجموع 7۵  هزار نفر به صورت مستقیم در 
واحدهای صنفی استان مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به طرح انتقال صنوف آالینده 

بیرجند، گفت: در حال حاضر امکان انتقال 
یک هزار و 8۰۰ واحد صنفی به خارج از شهر 
فراهم شده و مهم ترین مشکل برای انتقال این 
صنوف بحث مالیات بر ارزش افزوده و هزینه 
اداره اصناف  پروانه ساختمانی است. رئیس 
کرد:  سازمان صمت خراسان جنوبی مطرح 
این طرح از ۱۵ سال پیش در حال پیگیری 
است که طبق قانون جدید نظام صنفی وظیفه 
انتقال این واحدها به شهرداری واگذار شده و 
شهرداری و راه و شهرسازی باید نسبت به 

انتقال این صنوف توجه ویژه داشته باشند.

کاهش 50 درصدی صادرات استان
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت 
از کاهش ۵۰ درصدی صادرات از مرزهای 
استان خبر داد و افزود: مهم ترین دلیل این 
کاهش ایجاد تعهدات ارزی بوده که بسیاری 
از صادرکنندگان را از صادرات منصرف کرده 

جدید  بخشنامه  با  گفت:  بهشتی راد  است. 
در واحدهای تولیدی تنها اشخاص حقوقی 
احتساب  این  با  که  دارند  صادرات  امکان 
عماًل اشخاص حقیقی و پیله وران از صادرات 
منع شدند. وی با اشاره به غیرفعال بودن سه 
بازارچه مرزی استان و واردات ۲8 میلیون 
دالر کاال به استان در هشت ماهه امسال، 
به مدت مشابه  نسبت  کاال  واردات  گفت: 
سال گذشته 7۲۰ درصد رشد داشته است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت 
از فعالیت ۱۱ تعاونی مرزنشینان در استان خبر 
داد و افزود: تاکنون بیش از ۵7 هزار و ۱۴7 
کارت الکترونیک مرزنشینان در استان صادر 
شده که از این تعداد ۴6 هزار و ۲۳8 عضو 
تعاونی های مرزنشین هستند. وی همچنین 
در  ایران  اختصاصی   نمایشگاه  برپایی  از 
کابل خبر داد و اعالم کرد: این نمایشگاه از 

۲6بهمن تا دوم اسفند برگزار می شود.

میوه عید امسال ارزان تر از پارسال

جذب ۳۳۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر نوبخت
 استاندار گفت: ۳۳۰ میلیارد تومان از محل 
اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، جذب استان شده است و 
این مبلغ تا پایان سال به ۵۰۰ میلیارد تومان 
معتمدیان  ایرنا،  گزارش  به  رسید.  خواهد 
کمیسیون  نشست  در  یکشنبه  شامگاه 
هماهنگی بانک های استان گفت: با عنایت 
در  فراوانی  توسعه ای  برنامه های  دولت، 
استان داریم که تحقق آنها، هماهنگی بین 
بانک ها را می طلبد. وی با تاکید بر تالش 
زیرساختی  پروژه های  اجرای  در  استان 
خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ها 
ماندگی های  عقب  جبران  راستای  در  و 
استان، برای اولین بار از ظرفیت ماده ۵6 
بهره گرفتیم تا از طریق استقراض دولت از 

بانک ها، برنامه ها سرعت بگیرد. 

و  دار  اولویت  طرح های  تشریح  با  استاندار 
و  اقتصادی  برنامه های  از  دولت  حمایت 
توسعه ای استان گفت: در زمینه جذب منابع 
به  گرفته  صورت  خوبی  تالش های  مالی، 
نحوی که میزان اعتبارات جذب شده از محل 
از  بیش  منابع ملی طی یک سال گذشته 

اعتبارات تملک دارایی استان بوده است. 

وی عدم شفافیت برخی بانک ها در ارائه آمار 
دقیق را از موانع توسعه برشمرد و افزود: نداشتن 
آمار دقیق از میزان منابع بانکی، برنامه ریزی 
برای برنامه های توسعه ای را با مشکل مواجه 
می کند. معتمدیان تصریح کرد: گزارش هایی 
دریافت شده دال بر اینکه در برخی بانک های 
استان، نرخ سودی باالتر از نرخ مصوب بانک 

مرکزی اعمال می شود که این موضوع اعتبار 
بانک ها را زیر سؤال می برد.  وی گفت: جذب 
سرمایه گذاران از برنامه های جدی ماست لذا 
در راستای رفع موانع سرمایه گذاری از هیچ 
تالشی فروگذار نمی کنیم. بنابر این گزارش 
نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
بانک های  نمایندگان  رایزنی  و  ازبحث  بعد 

این  بر  داشت.  همراه  به  مصوباتی  حاضر 
اساس همه بانک ها موظفند آمار دقیق منابع و 
مصارف خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی 
بانک ها ارائه کنند تا برای بهره برداری درست و 
به موقع تجمیع شوند. مقرر شد جلسات شورای 
هماهنگی با حضور تمامی بانک های دولتی، 
نیمه دولتی و خصوصی به صورت منظم و 
مستمر برگزار و تمامی مسایل و مشکالت 
حوزه بانک های استان احصا شده در جلسه 

بعدی با راهکارهای رفع آنها مطرح شود. 
همچنین در این جلسه با توجه به افزایش منابع 
بانکی استان در سال جاری در مقایسه با سال 
گذشته، به این نکته تاکید شد که 9۰ درصد 
منابع قابل تخصیص بانک ها به تسهیالت 
اختصاص یافت که در مقایسه با نرم استاندارد 

)%8۰( قابل توجه است.
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تشکیل کارگروه پیشگیری از آنفوالنزا به ریاست معاون سیاسی استاندار 
 وضعیت استان سفید بماند  

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
حاد  فوق  آنفلوانزای  از  پیشگیری  گفت: 
اطالع رسانی  و  بخشی  آگاهی  با  پرندگان 
به موقع بسترسازی شود تا وضعیت استان 
همچنان سفید بماند. به گزارش ایرنا، ناصر 
خوش خبر روز دوشنبه در نشست کارگروه 
پیشگیری از آنفلوانزا در استان افزود: با توجه 
به درگیری استان های همجوار با آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان تا چه حد می توان ظریب 
امنیت را حفظ کرد، اگر آگاهی باال نرود به 
حتم درگیر خواهیم شد. وی ادامه داد: آگاهی 
در زمینه تخریب آنفلوانزای فوق حاد در استان 
بسیار مهم است زیرا به هر میزان که سطح 
آگاهی باالتر برود ضریب امنیت بیشتر حفظ 
بیمه  فرهنگ سازی  خواهد شد.خوش خبر 
مرغداری ها را با توجه به حجم باالی این 
زنجیره مهم دانست و تاکید کرد: اتحادیه 
مرغداری ها نسبت به آگاهی بخشی جامعه 
و  امنیتی  سیاسی،  کند.معاون  اقدام  هدف 
اجتماعی استاندار با بیان اینکه ورود آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان به استان از حیث امنیتی و 

اجتماعی هم برای استان مشکل ایجاد خواهد 
کرد گفت: پس باید برای سفید ماندن وضعیت 
چاره اندیشی شود. وی تکمیل و بهره برداری از 
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور را 
مهم دانست و افزود: در ارتباط با تولید غیرمجاز 
طیور نظارت باالیی در استان وجود دارد اما 
از حیث  نباید رها شود زیرا در فضایی که 
نظارتی رها شود عده ای به دنبال سوء استفاده 
خواهند بود.خوش خبر، پرندگان مهاجر را هم 
از دیگر دغدغه های موجود در بحث آنفلوانزا 
دانست و تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط 
زیست و دامپزشکی پایش های الزم را در این 
زمینه داشته باشند و در بحث کودهای وارداتی 

هم با دقت عمل بیشتری اقدام کنند.

شروع اقدامات پیشگیرانه از دو ماه قبل
آنفلوانزای  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
درمان  بر  مقدم  پیشگیری همیشه  انسانی 
حوزه  کرد:  تصریح  است،  کم هزینه ترین  و 
سالمت و بهداشت استان از ۲ ماه گذشته 
بسیج وار اقدامات پیشگیرانه را آغاز کردند اما 

برای اینکه خسارت و تلفات کمتری نسبت 
به سایر استان ها داشته باشیم این اقدامات 
باید ادامه دار باشد.وی در ادامه نقش رسانه را 
در پیشگیری از بیماری ها اجتناب ناپذیر دانست 
و  گفت: رسانه ها بدون هیچگونه ایجاد التهاب 

نسبت به آمادگی جامعه اقدام کنند.

محافظت از قلب صنعت طیور کشور 
مدیرکل دامپزشکی  استان هم گفت: اقدامات 
پیشگیرانه در زمینه پیشگیری از آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان استان را در پنجمین سال عاری 
از این ویروس قرار داد. اصغرزاده افزود: با وجود  
درگیری استان های همجوار در سال های اخیر 
اما با اقدامات پیشگیرانه از قلب صنعت طیور 
شرق کشور محافظت شد. وی ادامه داد: با 
توجه به زنجیره کامل صنعت طیور در استان 
در سال 96 باوجود معدوم شدن ۲6 میلیون 
قطعه در کشور اما خراسان جنوبی صادرکننده 
تخم مرغ و گوشت مرغ به سایر استان ها بود.

وی ساماندهی دستگاه های توزیع کننده مرغ 
بومی همچون بسیج سازندگی و کمیته امداد، 

انجام بیش از پنج هزار نمونه گیری و پایش 
و بازدید مرتب از مرغداری ها را از مهمترین 
اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.اصغر زاده با 
بیان اینکه بهره برداری از آزمایشگاه تخصصی 
دامپزشکی استان از مهمترین دغدغه ها در 
حوزه دامپزشکی است، افزود: 7۵ درصد این 
پروژه تکمیل و نیازمند پنج میلیارد تومان اعتبار 
است که امیدواریم تا هفته دولت سال آینده 
علت  شد:  یادآور  برسد.وی  بهره برداری  به 
اینکه تلفات در مرغداری های استان در مهر و 
شهریور نسبت به دیگر ماه ها افزایش یافت این 
بودکه در ۱۴ واحد درگیر ۳۲ هزار تلفات داشتیم 
اما نسبت به نرم کشوری کمتر و علت تلفات 

بیماری های غیر از آنفلوانزا بوده است.

۹5 درصد مبتالیان به آنفلوانزا به 
صورت سرپایی درمان می شوند

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: 9۵ درصد افراد 
درگیر به آنفلوانزا به صورت سرپایی درمان 
می شوند و فقط بین ۲ تا پنج درصد آنان نیاز 

به بستری دارند. دهقانی فیروزآبادی افزود:  از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و 7۲8 نفر 
موارد شبه آنفلوانزا داشته اند که ثبت این تعداد 
در سامانه منوط به درگیری به ویروس آنفلوانزا 
نیست و آمار مربوط به درگیری افراد به این 
ویروس صرفا توسط وزارتخانه اعالم خواهد 
شد. وی با بیان اینکه خسارت و مرگ و میر 
انسانی ناشی از آنفلوانزا در استان نسبت به مدار 
جمعیتی استان ها کمتر است ادامه داد: بیشترین 
افراد درگیرشده به ویروس بین ۱۵ تا 6۵ سال 
سن دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ادامه 
داد: واکسن آنفلوانزا باید از اوایل پاییز برای 
نیازمند  افراد پرخطر تزریق شود و هرسال 
تکرار است. دهقانی یادآور شد: تاکنون ۱۲۱ 
مورد نمونه گیری از افرادی که به دلیل آنفلوانزا 
بستری می شوند گرفته شده و در زمینه تامین 

و توزیع دارو با مشکلی مواجه نیستیم.
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هايگالس های ايرانی و خارجی و چوب طبیعی 

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

ابتدايـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خريـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور باران بهار چهار ستون )سهامی خاص( به شماره ثبت 5847 و شناسه ملی 14007852712 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مصطفی خیامی به شماره ملی0941044361 و 
خانم زهرا محمدی به شماره ملی0640189954و خانم زهرا مرتضی پور قاین به شماره ملی 0880252782 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای رضا گنجی زاده به شماره ملی0859900657 به عنوان بازرس اصلی و آقای کامبیز کرباسچی به شماره 

ملی0651784735 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 )682940(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هندسه آبساز شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5555 و شناسه ملی 14006770017 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای احسان کرباسچی به شماره ملی0651881471 و آقای محمد ساده به 
شماره ملی0880134852 و خانم سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی 0889081379 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - خانم سمیرا منصوری چمهء به شماره ملی3240039664 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا گنجی زاده به شماره ملی 0859900657 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 )682937(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آب ایستا کاج )سهامی خاص( به شماره ثبت 5556 و شناسه ملی 14006770264 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان احسان کرباسچی به شماره ملی0651881471 و محمد ساده به شماره 
ملی0880134852 و رضا گنجی زاده به شماره ملی0859900657 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- خانم 
سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی 0889081379 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا منصوری چمهء به شماره ملی3240039664 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 )682942(

برنامه مدیر کل صمت برای تأمین اقالم ضروری نوروز



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

        
    

  
 
 

  
پیامبر اعظم صلی ا... علیه و آله فرمودند :

َة ُحسُن الُخلُِق یُثبُِت الَمَودَّ
خوش خویی، دوستی را استوار می  کند.

)تحف العقول: ص45(
 

11:26
16:46
22 :41
4 :58
6 :24

نسرین کاری - روز گذشته  عمل جراحی 
در  بار  اولین  برای  بیداری  حالت  در  مغز 
در  جراحی  تیم  حضور  با  جنوبی  خراسان 

بیمارستان رازی بیرجند انجام شد.
 استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند و جراح این عمل، در حاشیه 
این عمل با بیان اینکه  این بیمار جوانی 19 
ساله بوده و ضایعه  تومور به صورت مادرزادی 
در منطقه حرکتی تکلمی مغز او ایجاد شده 
است، گفت: چون امکان عمل به صورت 
بیهوشی برای این بیمار امکان پذیر نبود، 
عمل جراحی در حالت بیداری و با بیهوشی 
موضعی انجام می شود. وی خاطر نشان کرد: 
در این نوع عمل، بیمار بیهوش نشده و با 
بی حسی موضعی عمل پیش خواهد رفت.

دکتر قائمی با اشاره به اینکه  حین عمل 
ادامه  می کنیم،  صحبت  بیمار  با  همزمان 
داد: از او می خواهیم اندام های بدن خود را 
حرکت دهد و هر زمان که عارضه ای پیش 
آمد، عمل را متوقف خواهیم کرد تا آسیبی به 

تکلم و یا حرکت او وارد نشود.
بیمارستان رازی از مجهزترین

اتاق های عمل را داراست
وی یادآور شد: اتاق عمل بیمارستان رازی 
خوشبختانه از مجهزترین اتاق های عمل بوده 
 و از نظر تجهیزات پزشکی کمبودی ندارد.

استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
در  عمل  این  شد:  یادآور  بیرجند  پزشکی 
انجام  بزرگ کشور  استان های  مراکز  اکثر 
می شود اما در استان ما برای اولین بار است 
که انجام  می شود. وی ابراز امیدواری کرد: 
اگر عارضه ای پس از عمل پیش نیاید مریض 
پس از سه تا چهار روز مرخص خواهد شد 
اما اگر دچار عارضه شود باید بیشتر تحت 
اینکه  با بیان  نظر باشد. جراح هم استانی 
افراد مسن و  برای  نوع عمل جراحی  این 
 یا بیماران قلبی که طاقت بیهوشی ندارند
 توصیه می شود، خاطر نشان کرد: این نوع عمل
به تیم بیهوشی قوی نیاز دارد که خوشبختانه 
این تیم قوی در بیرجند وجود دارد. وی با 

بیان اینکه برای انجام این عمل در مراکز 
بیماران  از  هنگفتی  هزینه های  خصوصی 
دریافت می شود، خاطر نشان کرد:  در این 
 بیمارستان، بیماران می توانند با تعرفه دولتی و با 
 پرداخت حداقل هزینه ها تحت  درمان قرار گیرند.

درمانی  قطب  جنوبی،  خراسان 
بیماری های مغز و اعصاب

اینکه هزینه های این  بیان  با  دکتر قائمی 
که  مجهزی  امکانات  وجود  با  بیمارستان 
دارد، بسیار کم بوده ادامه داد:  به همین دلیل 
بیمارانی از کشور افغانستان برای درمان به 

این استان سفر می کنند. 
وی با اشاره به پیش بینی برنامه هایی برای 
توریست درمانی در استان، خاطرنشان کرد: 
جنوبی  که خراسان  این هستیم  دنبال  به 
تبدیل به قطب درمانی جراحی مغز و اعصاب 
شود. وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان 
حضور دستیاران جراحی مغز و اعصاب از 
یک سال گذشته در بیمارستان رازی کالس 

علمی اتاق عمل ارتقاء یافته است.

)awake  surgery( اولین عمل جراحی مغز و اعصاب بدون بیهوشی
عکس : حمیدی، گرگی

پای مالیات سلبریتی  هادر بیمارستان رازی بیرجند انجام شد؛
 به مجلس کشیده شد

سلیمی عضو  علیرضا  مهر- حجت االسالم 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در جلسه 
علنی دیروز گفت: سلبریتی های پولدار و سوپر 

میلیاردر نباید از پرداخت مالیات معاف شوند.

بسیاری از متقاضیان مسکن ملی 
شرایط قانونی ندارند

بیان  با  ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی 
این که حدود ۲۵ درصد کسانی که برای مسکن 
ملی ثبت نام می کنند فاقد شرایط قانونی هستند، 
گفت: در زمین هایی که برای طرح اقدام ملی 
آماده سازی می شوند تالش بر این است که 

مشکالت نسبت به مسکن مهر، کمتر باشد.

قیمت تمام شده هر لیتر
 بنزین برای دولت

 رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران گفت: 
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت ۴ تا 
۵ هزار تومان است اما اینکه بنزین در کشور ما 

خیلی ارزان است یک تحلیل اشتباه است.

قیمت بنزین در بودجه ۹۹ 
همانند امسال دو نرخی خواهد بود

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص حذف 
بنزین دو نرخی در بودجه سال 99، گفت: قیمت 
بنزین در بودجه سال آینده همانند امسال دو 

نرخی خواهد بود و تغییر نخواهد کرد.

تفاهم نامه حج تمتع ۹۹ امضا شد

فارس - تفاهم نامه حج تمتع سال 1۳99 
بین رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان 

و وزیر حج و عمره عربستان به امضا رسید.

کاهش 16 نوع سهمیه کنکور

وزیران علوم و بهداشت الیحه توزیع عادالنه 
فرصت و امکانات تحصیلی در آموزش عالی 
را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم کردند. آن 
طور که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش 
نیزگفت: »در این الیحه سهمیه های کنکور به 

16 مورد کاهش یافته است.«

برجام نه مقدس است، نه لعنتی

رئیس جمهوربا اشاره به اینکه برجام نه مقدس 
است ونه لعنتی ، گفت: برجام یک قرارداد بین 
المللی است که باید تالش کنیم از مزایای آن 
استفاده کنیم. روحانی با تأکید بر اینکه بنزین 
۲ نرخی و دالر چندنرخی سخت و فسادآور 
است، افزود: اما گاهی شرایط اضطرار به وجود 
می آید و باید در دورانی سختی ها را قبول 
کنیم، همه باید در کنار هم باشیم و دانشگاه ها 

در چگونگی اجرای این طرح وارد شوند.

شورای نگهبان از خطا مبرا نیست

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان از خطا 
مبرا نیست و ممکن است در فرآیند کار انسانی 
خودش، خطا هم داشته باشد، گفت: تا جایی که 
بتوانیم سعی می کنیم جلو اشتباهات را گرفته و 
اصالح کنیم. ما مانع انتقاد نمی شویم اما اجازه 
نمی دهیم که افراد، اخبار کذب را به شورای 

نگهبان نسبت  دهند.

مجلس بعدی طرح بنزینی دولت
 را به نفع مردم تغییر خواهد داد

زاکانی با تاکید بر اینکه طرح دولت برای سهمیه 
گفت:  بود،  ناکارآمدی  و  ناقص  طرح  بندی 
مجلس فعلی باید تالش خود را برای تغییر این 
طرح و توزیع عادالنه داشته باشد وگر نه مجلس 
آینده قطعا برنامه ای را برای اصالح این طرح و 

حل مشکالت مردم خواهد داشت.

جلیلی و عارف 1400 می آیند

صادق زیباکالم در جواب به این سوال که 
»پیش بینی عمده درباره آینده سیاسی رجالی 
نام  با ثبت  انتخابات مجلس را  که صحنه 
نکردن، واگذار کرده اند چیست« پاسخ داد: 
هم  و  جلیلی  آقای  هم  می کنم  فکر  من 
انتخابات ریاست  برای  را  آقای عارف خود 

جمهوری در سال 1۴00 آماده می کنند.

عباس عبدی: رقیب اصالح طلبان، 
مردم  هستند نه اصولگراها

عباس عبدی گفت: وضع کلی اصالح طلبان 
در انتخابات ربطی به بیرون آمدن ۲، ۳ یا چند 
فهرست از جناح اصولگرا ندارد. اصالح طلبان 
باید بتوانند بازی درستی را شکل دهند و مردم را 

ترغیب به حمایت از خود کنند.

محبیان: به خاطر وحدت،
 به افراطیون باج ندهید

امیر محبیان فعال اصولگرا گفت: جریان اصیل 
اصولگرا سال هاست در انفعال محض است و 
تعریفش از وحدت باج دادن به افراطی هاست.

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

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 0۹1556128۹2

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳0
تلفن: 0۹1565525۳۳

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با 20%تخفیف

روابط عمومی شرکت گاز بسیاری از حوادث مربوط به مسمومیت با گاز مونو کسید کربن براثر استفاده از وسایل گرمایشی در مکان نامناسب، نصب نادرست دودکش و مسدود بودن دودکش اتفاق می افتد.
استان خراسان جنوبی

شعبـه 1:حد فاصـل معلـم 21 و 2۳           شعبـه 2 : نبش معلـم 54 - روبـروی پارک 
75000آجیل شور )تمام مغز( 32000زعفران با ریشه 

75000آجیل زمستونی )شیرین( 39000زعفران سر قلم

32500بادام محلی 21000تخمه کانادایی شور

 66000بادام نرمه25000تخمه سناتور

 145000بادام هندی17000تخمه هندوانه )ژاپنی( 

 48000انجیر  استهبان44000کدو  گوشتی

 13500خرمای زاهدی60000آجیل مخلوط)70درصد( 

  056۳2447۳42- 0۹1526425۹5 )عرب(

به ازای هر یک پرس غذا 
یـک نوشـابه رایگـان
قیمت مناسب- کیفیت باال

شماره تماس: 0۹156861250 - ۳246۹06۹ 
خیابان غفاری- پرستار- انتهای پرستار 2    مدیریت: مرادی

کترینگ غذا آماده برکت 
پیک رایگـان کارت خوان سیار

داماد گرامی جناب آقای هادی صباغ زاده
خبر درگذشت پدر عزیزتان 

شادروان حاج محمد حسین صباغ زاده
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند
 ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

 خداوند قرین رحمتش فرماید، ما را در غم خود شریک بدانید.
از طرف خانواده همسرتان - کاری


