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یک زباله گرد هم جذب نشد

 روزى که دیگر آبى در یک منطقه نباشد ، روز صفر براى آن مکان به شمار مى رود. در استان 
خراسان جنوبى که خشکسالى ها دسترسى به آب را به عمق 300 مترى زمین برده ، این روز 
بارها در نقاط مختلف تکرار شده و گسترش روز صفر نزدیک است. مدیر عامل آب و فاضالب 
شهرى با اشاره به اینکه در بسیارى از روستاهاى استان روز صفر  ... مشروح در صفحه 5

 یک ماه پیش بود که نشست روزنامه آوا با موضوع مدیریت زباله هاي شهري و زباله گردها 
برگزار شد. مافیاي زباله، کارگاه هاي غیر مجاز، زباله گردهاي ساماندهی نشده همگى از مواردى 
بود که در این نشست از سوى مدعوین مطرح شد و اظهارنظرهاى جنجالى هم به دنبال داشت. 
از حضور پزشکى جراح به عنوان مالک بزرگترین مرکز جمع آورى زباله  ... مشروح در صفحه 3

* رجب زاده 

ما غلط کردیم و 
صلح  انگاشتیم

11دى ماه 1398. از روزى که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده 
از برجام خارج شد بیش از یک سال 
و نیم مى گذرد. این روزها مشکالت 
اقتصادى مردم که غالباً ارتباطى با 
تحریم هاى آمریکا ندارد هر روز بیشتر 
شده است چه بسیار خانواده هایى که 
در سطح باالى درآمدى قرار داشتند 
و حاال به جمع خانواده هاى متوسط 
افزوده شده اند و چه بسیار خانواده 
هایى که از نظر اقتصادى در طبقه 
... مشروح در صفحه 2 متوسط  

بحران
روزصفر

معاون وزیر خبر داد: 

رایزنی برای ثبت جهانی  
پارچه مله  خوسف

مدیر عامل آب و فاضالب شهرى استان:
تدبیر نکنیم روز صفر به شهرها مى رسد
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پرستار  دلسوز 
سرکار خانم نسرین على آبادى

ضمن تبریک خجسته میالد
 پرستار کربال حضرت زینب (س)

 و پاسداشت زحمات،  تعهد و اخالص تان، امیدوارم ستاره
 زندگى و آفتاب مهرتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد

 و همواره دعاى خیر بدرقه راه شما باشد. 
سید علیرضا هرم پور

جناب آقاى ناصرى  فرماندار محبوب و مردمى بیرجند
جناب آقاى عزیزى  مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى

جناب آقاى امامى  مدیر کل محترم آب منطقه اى خراسان جنوبى
جناب آقاى بازیار  رئیس محترم اداره ورزش و جوانان بیرجند

از حمایت ها و تالش هاى شما سروران در جهت رشد و توسعه ورزش شهر بیرجند 
کمال تشکر و قدردانى را دارم. 

محمد رضا سمعیان- رئیس هیئت کبدى بیرجند

مراسم سومین  روز درگذشت
 مرحومه بى بى زهرا حسنى 

(همسر مرحوم حاج سید غالمرضا عسکرى) 
امروز چهارشنبه 98/10/11 از ساعت 3 الى4 بعدازظهر در محل حسینیه سادات سیدان  
(واقع در مطهرى 6) برگزار مى گردد، حضور شما سروران عزیز موجب شادى روح آن مرحومه 

وتسلى خاطربازماندگان خواهد بود. 
 خانواده هاى: عسکرى،حسنى و سایر بستگان

کسى که وقت سحر سخت کوش و بیدار است
 فرشته ایست که نام خوشش پرستـار است

سالروز میالد الگوى راستین پرستارى حضرت زینب (س)
 و روز پرستار مبارك باد

روابط عمومى بیمارستان رازى

دى ماه مصادف است با اولین سالگرد درگذشت همسرى مهربان، مادرى دلسوز و خواهرى فداکار

مرحومه فاطمه زهرا امینى (همسر حاج حسین شاد)
 و دهمین سالگرد درگذشت عزیزان نازنین مان 

شادروان مهندس حمیدرضا شاد و فرزند دلبندشان نیلوفر شاد
 به همین مناسبت جلسه  یادبودى فردا پنجشنبه 98/10/12 از ساعت 15 الى 16 

در محل حسینیه ساقدریهاى مقیم بیرجند (واقع در نبش مطهرى 8) برگزار مى شود 
تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.

مزایده عمومى (نوبت اول) خانواده هاى: شاد ، امینى

نوع تضمین و مبلغ (ریال)موضوعشماره فراخوان

فروش اموال اسقاطى و مازاد بر نیاز طبق لیست1098091909000001
و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 10 درصد
قیمت پایه کارشناسى در اسناد مزایده

 WWW.SETADIRAN.IR 1- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى
برگزار مى گردد. 2 - مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را از تاریخ 98/10/11 تا ساعت 14 مورخ 
98/10/21  از طریق سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایند. 3 - مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا ساعت 14 
مورخ 98/10/22 مى باشد. 4- زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 10 مورخ 98/10/23  مى باشد. 5 – نشانى مزایده گذار: خراسان جنوبى - بیرجند  
خیابان طالقانى - بیمارستان امام رضا (ع) تلفن 05631624422 6- مزایده گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت 
گواهى جهت شرکت در مزایده به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهرى سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 
05632221220 تماس حاصل نمایند . 7 - شماره حساب جهت واریز ودیعه شرکت در مزایده 5315232 بانک رفاه کارگران شعبه طالقانى مى باشد. 

شرکت متین پخش شرق
 جهت تکمیل کادر فروش

 نیازمند به تعداد محدودى 
بازاریاب (فروشنده) مى باشد.     

ـم تلفن: 09153635873
دیـ

منـ
ـاز

نیـ

به تعدادى فروشنده (بازاریاب) 
مسلط به رانندگى 
با نیسان یخچالدار 

جهت پخش فرآورده هاى لبنى 
(پاستوریزه)  میهن نیازمندیم.

 09193271785

ام
ـد

خـ
تــ

اس

آگهـى استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرك صنعتى بیرجند جهت تکمیل کادر 

تحقیقاتى و اجرایى خود دو نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. 
و  تحصیلى  رزومه  فردى،  مشخصات  شامل  الزم  مدارك  محترم  متقاضیان 

(ایمیل) اینترنتى  نشانى  به  را  تماس خود  تلفن  و  آدرس  مرتبط،  آموزشى  دوره هاى  شغلى، 
info@dos-co.com تا تاریخ  98/10/16 ارسال نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

مدرك و رشته تحصیلىعنوان شغلردیف
 (از دانشگاه معتبر)

تعدادمهارت هاى الزم

کارشناس 1
علوم دامى

کارشناسى و کارشناسى 
ارشد رشته علوم دامى

تحصیل یا تجربه مرتبط 
در زمینه دامى

 یک نفر 
 آقا

کارشناس 2
واحد طرح و 

توسعه

کارشناسى ارشد 
و دکترا تغذیه طیور

تحصیل یا تجربه مرتبط 
در زمینه پرورش طیور 

تخمگذار و گوشتى

 یک نفر 
 آقا

پرستارى، هنر نقاشى لبخند بر بوم دردهاست...

پنجم جمادى االول، سالروز والدت با سعادت 
حضرت زینب کبرى سالم ا... علیها و

 روز پرستـار
 روز جارى عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب هاى مهربان،

 روز افتخار انسان به انسانیت را به همه پرستاران عزیز تبریک عرض مى نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبى  -  بیمارستان ایران مهر
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سرمقاله

ما غلط کردیم  و 
صلح انگاشتیم
* رجب زاده

۱۱دی ماه ۱۳۹۸. از روزی که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ایاالت متحده از برجام خارج 
شد بیش از یک سال و نیم می گذرد. این 
غالبًا  که  مردم  اقتصادی  مشکالت  روزها 
ارتباطی با تحریم های آمریکا ندارد هر روز 
بیشتر شده است چه بسیار خانواده هایی که 
در سطح باالی درآمدی قرار داشتند و حاال به 
جمع خانواده های متوسط افزوده شده اند و 
چه بسیار خانواده هایی که از نظر اقتصادی در 
طبقه متوسط بودند و حاال به خط فقر نزدیکند. 
در این میان بسیاری از خانواده های فقیر به 
سختی روزگار می گذرانند و فقط تالش می 
کنند که زنده بمانند. تکلیف خراسان جنوبی 
هم با ۱2 درصد جمعیت زیر پوشش نهادهای 
حمایتی مشخص است. تغییرات طوری است 
که انگار نیم قرن گذشته است.گوجه فرنگی 
با افزایش ۱۷۰ درصدی مرز بهای ۸ هزار 
تومان را در نوردیده، سیب زمینی گران شده، 
مسئوالن  و  خود  جای  که  مرغ  و  گوشت 
دلیل همه این ها را با واسطه و بی واسطه 
به تحریم ها ربط می دهند و برای این سوال 
که چرا مایحتاج اولیه زندگی مردم که هیچ 
ارتباطی به سایر کشورها ندارد و روز به روز 
در حال گران شدن است، هیچ پاسخ منطقی 
ارائه نمی کنند. طوری شده که دیگر نمی شود 
گوجه فرنگی و تخم مرغ را هم با این قیمت 
های  نجومی به سمت بعضی مسئوالن بی 
لیاقت پرتاب کرد. از همه این ها عجیب تر 
در این اوضاع و احوال، رئیس جمهور روحانی 
دو روز پیش و درحالی که انتقادها از عملی 
نشدن وعده های انتخاباتی اش مدتی است 
باال گرفته، دلیل محقق نشدن این  وعده ها 
را تغییر شرایط کشور عنوان کرده و گفته است 
که آن وعده ها در روزهای صلح اعالم شده 
و حاال در شرایط جنگی قرار داریم. بعضی 
حرف ها و جمالت به قدری غیر منطقی، 
مرز  در  را  شنونده  که  می شود  زبان  لغلغه 
تعجب و تاسف میخ کوب می کند. کسی پیدا 
می شود به آقای رئیس جمهور بگوید، ما در 
شرایط صلح به جناب عالی رای دادیم. هیچ 
کس فراموش نکرده که حسن روحانی با یک 
جمله »من حقوقدان هستم نه سرهنگ« تیر 
با نظر مردم باال  خالصی را به رقبا زد و  
آقای  بپرسیم:  هم  ما  نیست  بد  حاال  آمد. 
مدیریت شرایط جنگی یک  برای  روحانی! 
دیپلمات یا حقوقدان  بهتر عمل می کند یا 
دیگران؟ قصد سوق دادن ذهن ها به جهت یا 
شخص خاصی را ندارم، این فقط یک سوال 
مناظره  در  روحانی  کلیدی  جمله  براساس 
های دوران انتخابات ریاست جمهوری است 
که با اظهار نظر امروزش بد جور تناقض دارد.
مگر غیر از این است که با توجه به شرایط 
) مقابل  ستون  در  سرمقاله  )ادامه  کشور  خاص 
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شرکت های دانش  بنیان زمینه ساز تبدیل علم به ثروت هستند

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: شرکت های دانش  بنیان و پارک های علم و فناوری، زمینه ساز تبدیل علم به خالقیت و تولید ثروت هستند. خوش خبر در دیدار مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور 
فناورِی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همه ما وظیفه داریم ظرفیت الزم را برای تحقق این مهم فراهم کنیم. خوش خبر با تاکید بر ضرورت توسعه پارک های علم و فناوری در استان افزود: تمام تالش مان را برای استفاده 

از توان شهرستان های استان خراسان جنوبی در ایجاد پارک های علم و فناوری به کار خواهیم بست و ظرفیت های قانونی الزم برای ایجاد ارتباط میان دستگاه های اجرایی استان و نخبگان را فعال خواهیم کرد.

دارتر اول ایران در گفتگو با » آوا « خواستار حمایت مسئوالن استان از ورزش دارت شد

درخشش جهانی در 2 سال

نسرین کاری- بر اساس آمار منتشر شده در 
فدراسیون جهانی دارت )WDF( و بر اساس 
رنکینگ سال 2۰۱۹ میالدی زهرا رجبی از 
شهرستان طبس در رتبه ۴۰ دنیا قرار دارد. در 
این رتبه بندی که بر اساس حضور و کسب مقام 
دارتیست ها در مسابقات مورد تایید فدراسیون 
جهانی بدست می آید دِگراف از هلند، ِهدمن ، 
اشتون و شروک از انگلستان مقامهای اول تا 
چهارم را دارند. اما رجبی که امسال رتبه اول 
تمام مسابقات داخلی را نیز به خود اختصاص 
از مسابقات  امتیاز  با کسب ۱۸۰  داده است 
اوپن شیراز و اوپن ترکیه در جایگاه چهلم 
دنیا، چهارم آسیا و اول ایران قرار گرفته است.

 از والیبال تا دارت
زهرارجبی متولد سال ۱۳۶2 در شهرستان 
طبس است. سال ها از روزی که ورزش را 
آغاز کرده می گذرداو. در گفتگو با» آوا«  
حرفه ای  بصورت   ۷۷ سال  از  گوید:  می 
والیبال را شروع کردم و در سال ۹۴ موفق 

والیبال   ۳ درجه  مربیگری  کارت  اخذ  به 
شدم و پس از این به عنوان مربی سنین 
طبس  شهرستان  والیبال  هیئت  با  پایه 
همکاری داشتم تا اینکه  سال ۹۵ با حضور 
در مسابقات دارت گرامیداشت دهه مبارک 

فجر با این رشته ورزشی آشنا شدم. 

مربی و داور دارت، 2 سال بعد
وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۶ بصورت 
جدی این رشته رو دنبال کردم، ادامه می دهد: 
در آذر همان سال در اولین مسابقات رسمی 
انجمن دارت کشور )مرحله سوم مسابقات 
به  که  کشور(  دو  منطقه  رنکینگ  دارت 
میزبانی شهرستان طبس برگزار شد شرکت 
کردم.بهمن  ۱۳۹۶ هم در کالسهای درجه ۳ 
مربیگری و داوری دارت که با تدریس مومنی 
و به میزبانی بیرجند برگزار شد شرکت کردم 
و موفق به اخذ هر دو مدرک شدم. رجبی 
درباره مقام هایش کارنامه درخشان نشانم می 
دهد.»مقام سوم مسابقات رنکینگ کشور در 
اصفهان سال۹۸،  مقام اول مسابقات رنکینگ 
سال ۹۸ کشور در اصفهان، مقام اول مسابقات 
اوپن جهانی شیراز سال ۹۸، مقام اول مسابقات 
اوپن جهاني ترکیه سال ۹۸ ،  مقام اول مسابقات 
فصلي ایران زمین- تهران سال۹۸ و مقام اول 

مسابقات پلي آف مناطق کشور راهیابي به 
عناوین  این   » سال۹۸  برترگرمسار  لیگ 
درخشد. رجبی می  ورزشی  پرونده  در  در  

 حمایت ، الزمه گسترش دارت
ورزشکار هم استانی مشوق اصلی خود را 
خانواده و مسئوالن دارت طبس عنوان می 
کند، و عنوان می کند: انتظار من از  مسئوالن 

این است که این رشته ورزشي نوپا را حمایت 
کنند و در شهرستان های استان ورزشگاه 
و وسایل آن در حد استاندار مهیا شود. وی 
عنوان می کند: حمایت دیگر هم می تواند در 

بخش هزینه های مسابقات باشد که برخی از 
ورزشکاران و خانوده ها در این بخش مشکل 
دارند که به نظر من با جذب اسپانسر این 
مشکالت برطرف می شود. وی با اشاره به 
اینکه همسر و فرزندم هم این ورزش را انجام 
می دهند، می افزاید: آنها حامی من در تمام 
بخش ها بوده اند تا بتوانم به راه خود ادامه 

دهم و پیشرفت کنم.

دارت ورزش پولدارها نیست!
وی یادآور می شود: برخالف تصور عموم 
این ورزش مخصوص پولدارها نیست و هر 
فردی که عالقمند به ورزش باشد می تواند 

پیشرفت کند. رجبی  تاکید می کند:  طبس 
توانایی و ظرفیت برگزار میزبانی مسابقات آزاد 
و اُپن کشوری را داریم ولی تاکنون میزبانی 
کشوری دارت را نداشته ایم. وی با بیان اینکه  
بانوان ورزشکار دارت با لباس های عادی و 
کامال پوشیده کار می کنند، عنوان می کند:  
در استان های دیگر آقایان و بانوان با هم 
تمرین می کنند و مسابقه می دهند و این می 

تواند سطح بانوان را باال ببرد. وی با اشاره به 
کسب رتبه کشوری و جهانی خود ادامه می 
دهد: بهترین خاطرات امسال را  تونستم با یک 
اتحاد و همدلي دوستان و  مسئوالن رقم بزنم.

ری
صغ

س : ا
عک

خوسف با عنوان دیار نرگس مشهور است و 
بیشترین سطح زیرکشت را در استان دارد که 
قرار است امروز آیین جشن شکرگزاری نرگس 
در خوسف برگزار شود. به گزارش تسنیم، 
سطح زیرکشت گل نرگس در این شهرستان 
2۴ هکتار است که پیش بینی می شود امسال 
۱2 میلیون شاخه گل در شهرستان برداشت 

بهره برداران شود. نصیب  میلیاردی  و سود 
با  توافقی  خرید  افزود:  احمدی  ضیائیان 
توافق طرفین انجام می شود و قیمت گل 
نرگس روزانه براساس توافق کشاورز و تعاون 
روستایی تعیین می شود. وی با بیان اینکه این 
محصول تنها از خود کشاورزان تحویل گرفته 
می شود گفت: این محصول در مرکز استان 

در فرودگاه، بازار روزها و شهرستان ها عرضه 
می شود. مدیر سازمان تعاون روستایی افزود: 
یک غرفه در فرودگاه بین المللی شهید کاوه 
و دیگری در بازار روز غفاری راه اندازی شده 
و مقرر شده در غرفه دائمی که در فرودگاه 
بیرجند مستقر است در کنار فروش گل های 
نرگس دیگر محصوالت تولیدی کشاورزان 

نیز به فروش برسد. وی بیان کرد: هدف از 
خرید توافقی حمایت از کشاورز و کوتاه کردن 
نیز  خوسف  فرماندار  است.  دالالن  دست 
گفت: یکی از دغدغه های کشاورزان نرگس 
کار بیمه گل است و هنوز مصوبه ای برای 
پوشش بیمه ای گل نرگس نداشته ایم و این 
مهم باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی در 

راستای کاهش خسارت به کشاوزان ایجاد 
شود. شفیعی افزود: باید دبیرخانه دائمی گل 
نرگس شکل بگیرد چراکه تاکنون هیچ کمیته 
و کارگروهی برای نرگس کاران تشکیل نشده 
گل  فروش  دغدغه  که  وکشاورزانی  است 
نرگس را دارند می توانند با مراجعه به این مرکز 
نسبت به فروش آن با قیمت توافقی اقدام کنند.

خراسان جنوبی امروز میزبان جشن شکرگزاری برداشت “ نرگس”

تاسیس شرکت تعاونی دام سبک یزدان زیرکوه درتاریخ 1398/09/26 به شماره ثبت 122 به شناسه ملی 
14008846487 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. 1 - موضوع شرکت : عبارتست از باالبردن سطح زندگی اعضای تولید محصوالت زراعی و دامی 
با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک اراضی ملکی و یا 
استیجاری با انجام عملیات زیر : انجام عملیات زیر بنایی کشاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندی های 
فنی اقتصادی اراضی در اختیار شرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم . حفر چاه عمیق و نیمه عمیق 
در زمین متعلق به شرکت و اعضای شرکت به منظور تامین آب کشاورزی و غیرکشاورزی با رعایت قانون » 
ملی شدن منابع آب « و نگهداری و بهره برداری چاه و قنوات و سایرتأسیسات آبرسانی . تهیه و تدارک و یا 
تولید مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضا از قبیل ماشین آالت و ابزار و ادوات کشاورزی و دامی و وسایل 
 حمل و نقل درون شهری جمعی اعضاء و محصوالت تولیدی شرکت . انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، 
تبدیل ، طبقه بندی ، بسته بندی وحمل و نقل درون شهری بازار یابی غیر هرمی وغیرشبکه ای و فروش 
محصوالت کشاورزی و دامی اعضا. ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی و باغی، دامداری، دامپروری 
، پرورش آبزیان ، کرم ابریشم ، زنبور عسل و تأسیسات بهداشتی ، بهداری ، آموزشی ، انبار و دفتر کار و کلینیک 
های الزم و تأسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضا - انجام خدمات به 
منظور بهبود امور حرفه ای اعضا با توجه به نوع و رشته فعالیت شرکت . ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلی 
کشاورزی اعم از زراعی و دامی و تأسیسات و تجهیزات بسته بندی ، درجه بندی ، نگهداری و انبارهای سرد 
و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری محصوالت کشاورزی با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز 
تعمیر گاهی ماشین آالت کشاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت . انجام هر گونه معامالت 
مجاز جهت تأمین نیازهای شرکت با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه مانند تهیه بذور 
مختلف ، نهال ، نشاء کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم و دفع آفات نباتی و حیوانی و همچنین تهیه خوراک 
دام و طیور ، کرم ابریشم ، زنبور عسل ، ماهی و آبزیان . اولویت تعاونی ها.تبصره1: درصورتیکه برای انجام هریک 
از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 
*به استناد مجوز شماره 8241/342/11/205 تاریخ 1398/9/13 تعاون روستایی شهرستان زیرکوه در این 
اداره به ثبت رسیده است* 2- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3-مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان زیرکوه ، بخش مرکزی ، شهر حاجی آباد، محله جهاد ، کوچه شهیدان عابدینی 3 ، خیابان شهیدان 
عابدینی ، پالک 16 ، طبقه همکف کدپستی 9767119955 4- سرمایه شرکت: سرمایه مبلغ 210000000 
ریال منقسم به 7 سهم 30000000 ریالی که تعداد 7 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 70000000 آن نقدا 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 785/2254/82 مورخ 1398/09/05 نزد بانک کشاورزی به حساب 
 شماره 934322392 پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. 5-اولین مدیران : 
آقای محسن سعادت پور با کد ملی0880061170 و آقای جواد کامکار با کد ملی0946876614 و آقای 
محمدعلی موهبتی زهان با کد ملی 6529662529 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسن میناتور 
با کد ملی0769331432 و آقای سعید حسنی با کد ملی 6520011339 به سمت اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای جواد کامکار دالکه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدعلی موهبتی زهان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن سعادت پور به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای مصطفی عباسی با کد ملی0945804776 به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات 
و اوراق بهادار با امضای آقای جواد کامکار دالکه )رئیس هیئت مدیره ( به اتفاق آقای مصطفی عباسی )مدیر 
عامل ( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مصطفی عباسی مدیر عامل و 
مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 7- بازرس شرکت: آقای علی رضا زاده آبیز 
با کد ملی 6529936521 به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 8- روزنامه 

کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
زیرکوه )704744(

تاسیس شرکت نوید آرین بنا )سهامی خاص( در تاریخ 1398/05/10 به شماره ثبت 6017 به شناسه ملی 
 14008513671 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع فعالیت: اجرای کلیه طرح های راهسازی- اجرای کلیه امور مربوط به ساختمان - اجرای کلیه امور مربوط 
به آبرسانی - اجرای کلیه امور مربوط به مشاوره تاسیسات موتورخانه - کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی مجاز 
داخلی و خارجی و تجارت کلیه کاالهای مجاز- فعالیت در زمینه تجارت هوایی - زمینی -دریایی- توزیع و پخش و 
حق العملکاری کاالهای مجاز - صادرات و واردات و نگهداری کاالی مجاز- انجام کلیه امور مربوط به امور گمرکی- 
ترخیص کاال- افتتاح حساب - اخذ وام وتسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و 
خصوصی داخلی وخارجی جهت شرکت - تهیه کاال از تولید کنندگان و توزیع آن در سراسر کشور - عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی و ایجاد شعب ونمایندگی در داخل 
وخارج از کشور -کلیه امور پیمانکاری مربوط به تولید ، توزیع و انتقال اعم از نیروگاه ها ، شبکه های برق و تاسیسات 
برقی و، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص ، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق 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، معلم ، کوچه جماران 7 ، کوچه معلم 60 ، پالک 12 ، طبقه 
همکف ، واحد غربی کدپستی 9717713343 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 54122-92 مورخ 1398/04/26 نزد بانک ملت شعبه شهید محالتی بیرجند با کد 
54122 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مهدی آکار به شماره ملی 0640004075 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای داود گلدانی به شماره ملی 0653136870 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای عباس دیدبان به شماره ملی 0889807469 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال، آقای جواد دلیری راد به شماره ملی 0932361080 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای 
محسن عنانی به شماره ملی 5239952566 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
 به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ،

قرارداد ها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضای عباس دیدبان )رئیس هیئت مدیره( 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای رضا دیدبان به شماره 
ملی 0889965846 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای مجتبی نوروزی به شماره ملی 
 0933497441 به سمت بازرس علی البدل 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 )703508(
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تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

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 
 1398/7/30  -  139860308001002838 شماره  رای  برابر 
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 خانم صدیقه 
مودی  فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3610118466  نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105 مترمربع قسمتی از 
پالک 1396 – اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد علی 
اشرفیان 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 2 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 : 13۹8/0۹/25  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹8/10/11
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044۱۱3 -0۹۱۵۱600۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

مردم  زمانی  برهه  آن  در  سرمقاله(  )ادامه 

تشخیص دادند فردی که خود را دیپلمات و 
حقوقدان معرفی می کند بهتر می تواند پای 
را ضربه  ها  تحریم  و غول  برود  مذاکره  میز 
فنی کند؟  بسیاری مردم با چنین انتظاری از 
چنین  خود  زعم  به  کردند  انتخابش  روحانی 
اند،  پنداشتند که گفتمان موثر تر را برگزیده 
باید  است؟  بیانی  و  رویکردی  چه  این  حال 
را  شعارها  و  ها  وعده  مسئوالنه،  و  داد  پاسخ 
باید  دهد  می  قول  که  مسئولی  کرد.  محقق 
شرایط را هم مدیریت کند و در هر فضا و با 
کند.  عملیاتی  را  هایش  برنامه   ، تغییری  هر 
اینکه رئیس جمهور، عامل عملی نشدن وعده 
ها و شعارهایش را تغییر شرایط کشور عنوان 
می کند، و از شرایط جنگی می گوید، پاسخ 
این شعر  به  ملت هم  نیست. خوبست  مردم 
حافظ استناد کنند و بگویند”ما غلط کردیم و 
صلح انگاشتیم؟”  توجه به انتظارات و خواسته 
های مردم ملموس نیست مگر با وفای به عهد 
و قبول مسئولیت، توجیه کردن و بهانه تراشی 
، حفره های ایجاد شده را عمیق تر می کند . 

از این نکته که بگذریم کاش حاال که رئیس 
جمهور حقوقدان مان شرایط را جنگی تشخیص 
داده است، خود و دیگر مسئوالن را مکلف کند 
در  کنند. حتی کاش  و جنگی عمل  جهادی 
این روزها که به گفته روحانی شرایط جنگی 
است به قوانین زمان جنگ عمل شود. یعنی به 
عنوان مثال وقتی یک وزیر یا مسئول از اتفاقات 
زیرمجموعه اش اعالم بی اطالعی می کند، با 
او همان گونه رفتار کنیم که یک فرمانده جنگی 
با مجموعه تحت فرماندهی اش رفتار می کند. 
مهم  برخی  برای  که  حیف  صد  و  حیف 
بر  تاثیری  چه  ها  واژه  دانند  نمی  یا  نیست 
با  را  کلمات  معنایی  بار  اگر  و  دارد  ها  ذهن 
 رفتار و خلف وعده ها بکاهیم، چه ضربه ای 
به بنیان ارتباط بین مردم و مسئوالن زده ایم. 
چگونه مفهوم اعتماد را سست کرده ایم و ذهن 
های آرمان گرایانه جوانمان را بازی داده ایم؟ 
براستی برخی مسئوالن ما به این کلید واژه ها 
فکر هم می کنند؟ گاه به این نتیجه می رسم 
برخی چقدر نسبت به این مفاهیم بی تفاوت 
هستند. و بی تفاوتی ویرانگر است به ویژه اگر 

در ذهن یک مسئول ریشه دوانده باشد.   

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید
به یاد اموات 

توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد 

و عواید آن صرف 
بیماران سرطانی 

صعب العالج  می شود.
0۹۱۵۵6۱۸4۸2 -32227۱77

موسسه خیریه 
هیئت ابوالفضلی
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پرداخت ۱۴ میلیارد تومان تسهیالت به عشایر

صداوسیما- 14 میلیارد تومان تسهیالت در اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر استان پرداخت شد. مدیرکل امور عشایر گفت: این مقدار تسهیالت از آغازامسال تاکنون به 4۶1 متقاضی پرداخت شد. حسین پور با بیان 
اینکه به ازای هر رأس دام پرواری 4۰۰ هزار تومان تسهیالت به عشایر پرداخت می شود، افزود: در این طرح، به ازای تعداد دام هر یک از عشایر، تسهیالت ارزان قیمت یک ساله برای تأمین علوفه پرداخت می شود که پس از 
گذشت دو دوره پروار شدن و فروش دام ها، امکان بازپرداخت تسهیالت فراهم می شود. وی گفت: تسهیالت طرح زنجیره تولید گوشت قرمز با کارمزد 1۰ درصد و بازپرداخت یک ساله از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

با سالم تا کی ما اهالی  اداره کل راه 
روستای شیرمنج و بیش از ده روستای 
دیگر منتظر آسفالت راه باشیم؟ حقیقت 

دیگراز چاله و چوله ها خسته شده ایم.
915...23۰

سالم آوای عزیز،گره کورهم سان سازی 
حقوق بازنشسته ها مثل ساختمان سازی 
بازنشستگان  مسکن  تعاونی  شرکت 
فرهنگی است چنددوره از متقاضیان که 
مردند. شاید مالک اشتری پیداشود وحق 

این طبقه محروم را اداکند.
915...۰11

جناب آقای استاندار سالم با توجه به نیاز 
مبرم شهروندان بیرجندی به تفرجگاهی 
درخورشأن بهتر نبود وزیر گردشگری را 
برای بازدید به تنها منطقه گردشگری 
از  تا  بردید  بند دره می  نزدیک شهر، 
نزدیک شاهد بی مهری مسئوالن به این 
 منطقه به اصطالح گردشگری داخل شهر 
برای  هم  ای  بودجه  شاید  بودند.  می 
تفریح و شادی  مردم بیرجند در این 
منطقه که دارای پتانسیل باالیی است 

اختصاص می یافت.
915...313
از همه کسانی که مجلس انس با قران 
کارشناس  برای  هفتگی،  بصورت  را 
مسئولین واحدها و مسئولین دانشگاه 
 علوم پزشکی برگزار می کنند تشکر 
می کنیم. بسیار از مشکالت مدیریتی ما 
به بی توجهی به قرآن و توجیه نفسانی 
بر می گردد.که حالل آن تفسیر خوب و 

متنوع قرآن هست.
91۰...۶73
و  محترم  شهردار  خدمت  سالم  با 
دلسوز ما اهالی منطقه الهیه، از ایشان 
خواهش و تمنا داریم اگر امکان دارد، 
یک فکری به حال پارکی که پارسال 
به  دو  کردن  درست  منطقه  این  در 
برای  بردارند.  کردند،  رها  خود   حال 
بچه ها وسایل بازی را تهیه کنند وکمی 
وسایل ورزشی برای معلولین که در آنجا 
زندگی می کنند تهیه کنند. انشاا... به 
دهه  درهمین  دارد  اگرامکان  امیدخدا 

فجر افتتاح کنید. باتشکر
938...۶۰۰
باعرض سالم این پروژه بلوار جمهوری 
از دیوار چین بیشتر طول می کشد یک 

فکری بکنید. با تشکر
93۰...۶8۰

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

 مسئولین را به هم
نزدیک کنید

یک  آوا  روزنامه  کنم  می  پیشنهاد 
نشستی برگزار کند و برخی مسئولین 
هم  از  کند  می  احساس  جامعه  که 
فاصله گرفته اند را به هم نزدیک کند 
چون اگر کسی نداند فکر می کند اینها 
با هم قهرند و این همون چیزیست که 
دشمن می خواهد در سال های قبل 
هر زمان راهپیمایی بود همه در کنار 
هم شرکت می کردیم فرماندار و امام 
جمعه و نماینده مجلس همه در کنار 
هم به نشانه وحدت جلوی جمعیت راه 
می افتادند مردم هم با انگیزه پشت سر 
شعار می دادند اما چند وقتی است که 
این اتفاقات کم رنگ شده و همین هم 
باعث حس بدی بین مردم شده است 
مسئوالن ما که برای نظام و انقالب 
خدمت می کنند ائمه جمعه هم خادمان 
مجلس  نمایندگان  نظامند  همین 
 هم برای همین مردم و نظام تالش 
می کنند پس چرا اینقدر فاصله ها زیاد 
است ؟ االن بیش از هر چیز به وحدت 
و همدلی نیاز داریم و این فرموده رهبر 
معظم انقالب است که همه باید در 
کنار هم از پس مشکالت جامعه برآییم 
پس دلیلی ندارد که مثال در نماز جمعه 
بر علیه عملکرد دولت بگوئیم در جلسه 
دولتی عملکرد مجلس را زیر سؤال 
ببریم یک مجلسی عملکرد قوه قضائیه 
را به چالش بکشاند و مردم که صاحبان 
انقالبند از این مسائل دلگیر شوند به 
نظرم یا آوا به عنوان رسانه و یا نماینده 
این  به عنوان پدر معنوی  ولی فقیه 
استان به نزدیک کردن مسئوالن برای 
ایجاد وحدت در مقابل دشمنان قسم 
انجام  اقدامی  انقالب  و  نظام  خورده 

دهند . به امید خدا
ف. م از طبس

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 جوابیه های شهرداری بیرجند
*بنابر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری در خصوص آسفالت 
کوچه های مدرس به خصوص مدرس 
روکش  رساند  می  استحضار  به   1۰
آسفالت خیابان های فرعی مدرس در 

دستور کار سال جاری قرار ندارد.
*بنا بر اعالم معاون عمران شهرداری 
در خصوص بازگشایی بهمن به خلیج 
فارس و اردیبهشت به بلوار پیامبر اعظم 
)ص( به استحضار می رساند مقامات 
بازگشایی بهمن به خلیج فارس با تملک 
زمین حاشیه خلیج فارس شروع شد که 
یکدیگر  با  مالکین  اختالف  دلیل  به 
به  نسبت  شهرداری  و  شد  متوقف 
احداث پل در خیابان بهمن و زیرسازی 
بازگشایی اقدام نموده و بازگشایی خیابان 
اردیبهشت و قدس شرقی به بلوار پیامبر 
در سطح  نیز شهرداری  اعظم )ص( 
شهر با نصب تابلو اطالع رسانی نموده 
به تملک امالک واقع در  که حاضر 
طرح می باشد لذا پس از تملک اراضی، 
نسبت به بازگشایی میدان سفیر امید تا 

خلیج فارس اقدام خواهد شد.

ساماند هی  ویژه چارترها 
برای استان در برنامه وزیر

فراهنگی،  میراث  وزیر  صداوسیما- 
گردشگری و صنایع دستی روز گذشته  
در طبس گفت: در دولت مطرح شده 
داده  سامان  چارتر ها  وضعیت  که 
و  نکند  پیدا  جهش  قیمت ها  و  شود 
برای استان خراسان جنوبی هم ویژه 
دستور خواهم گرفت. مونسان در جمع 
فعاالن حوزه گردشگری طبس گفت: 
تور های گردشگری باید ضوابط کشور 
را رعایت کنند و هر گونه عدم رعایت 
بر ما  خود  به  آن  آفت   موازین کشور 
می گردد و کسی حق ندارد از موازین 
کشور عبور کند. وزیر میراث فراهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با اشاره به 
اینکه گردشگری در ایران رونق خوبی 
دارد، گفت: صنعت گردشگری در رتبه 
اول تا دوم کشور قرار خواهد گرفت اگر 
بیش از پیش به آن توجه شود. مونسان 
نوپاست،  هم  کویر  گردشگری  افزود: 
اما با مشکالتی مواجه است. مونسان 
 افزود: استان خراسان جنوبی جاذبه های 
و  تاریخی  بخش های  در  نظیری  بی 
از مدیران وزارت  طبیعی دارد و یکی 
معرفی  پویش  پروژه  مدیر  را  خانه 

جاذبه های استان تعیین خواهیم کرد.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

یکی از کارگاه داران جمع آوری زباله: اول اشتغال ایجاد کنید بعد 2500 نفر را بیکار

یک زباله گرد هم  جذب نشد
نشست  که  بود  پیش  ماه  یک  حسیني- 
هاي  زباله  مدیریت  موضوع  با  آوا  روزنامه 
مافیاي  شد.  برگزار  گردها  زباله  و  شهري 
زباله، کارگاه هاي غیر مجاز، زباله گردهاي 
ساماندهي نشده همگی از مواردی بود که 
در این نشست از سوی مدعوین مطرح شد 
و اظهارنظرهای جنجالی هم به دنبال داشت. 
مالک  عنوان  به  جراح  پزشکی  حضور  از 
بیرجند  زباله  آوری  جمع  مرکز  بزرگترین 
زباله  از  بسیاری  مجوز  نداشتن  تا  گرفته 
گاه های شهری و گردش مالی ماهیانه 3  

میلیاردی بازیافت غیر مجاز!
پس از چاپ این نشست، یکي از کارگاه 
داران جمع آوري ضایعات در شهر خواستار 
بود  روزنامه شد، وی که معتقد  با  گفتگو 
بسیاری از گفته های این جلسه بی اساس و 
بدون مدرک توسط برخی مسئوالن مطرح 
شده، به دادخواهی از نوع فعالیت همکاران 

خود، مطالبی را عنوان کرد.

سنگ اندازی به جای حمایت!

از  با حکم دادستاني  حاجي زاده، که اخیرا 
بر  مبني  زیست  اداره کل محیط  شکایت 
شده  تبرئه  خود،  کارگاه  در  تخلف  داشتن 
با آوا بیان کرد: 2۰ سال  است، در گفتگو 
سابقه فعالیت تولیدي دارم و در تمام این مدت 
متوجه شدم مسئوالن به جاي حل مشکل، 
سنگ جلوي پاي تولید کننده مي گذارند. وي 
با اشاره به سخن مقام معظم رهبري درباره 
ادامه  تولید کنندگان،  از  اشتغال و حمایت 
داد: در راستاي تحقق این شعار، مسئوالن 
کننده  تسهیل  دارند  وظیفه  کارشناسان  و 
بینیم. را مي  این  اما در عمل غیر  باشند، 

بستگی معاش 2500نفر به ضایعات

وي با بیان این که در کارگاه خود به همراه 
5 نفر دیگر که بیمه هستند، فعالیت مي کنم، 
خاطرنشان کرد: طبق آمار، ۶۰ کارگاه جمع 
آوري ضایعات در شهر فعالیت دارند که با 
احتساب نیروها و خانواده هایشان، مي توان 
گفت بیش از هزار نفر از محل این فعالیت امرار 
معاش مي کنند. از سوي دیگر روزانه 3۰۰ نفر 
براي فروش ضایعات به کارگاه من مراجعه 
دارند، با در نظر گرفتن این افراد، زندگي بیش 
از 2 هزار و 5۰۰ نفر به این کار وابسته است. 
مسئوالن با در نظر گرفتن این افراد و ایجاد 
فرصت شغلي براي آنان، درباره پلمپ کارگاه 

هاي جمع آوري ضایعات تصمیم بگیرند!

۱8 كارگاه پلمپ شد

حاجي زاده به وعده شهرداري درباره ایجاد 
اشتغال براي زباله گردها اشاره کرد و گفت: 
کارگاه جمع آوري زباله شهرداري ظرفیت 
به کارگیري 5۰۰ نفر زباله گرد را ندارد. از 

سوي دیگر، اکنون 18 کارگاه جمع آوری 
زباله پلمپ شده ، ولی یک زباله گرد استخدام 
نشده است! به یاد دارم به یکي از زباله گردها 
گفتم “سرت را در سطل آشغال نکن” گفت: 
“اگر این کار را نکنم از دیوار خانه خودت باال 
خواهم آمد!” براي زباله گردي که نه پولي 
دارد و نه سرمایه اي ، داشتن شغلی که بتواند 

زندگی خود را بچرخاند، اولویت است.

روز صدور مجوز كجا بودید؟

از این که اعالم شده کارگاه  انتقاد  با  وی 

هاي جمع آوري پسماند غیر مجاز هستند، 
عنوان کرد: کارگروهي متشکل از 1۰ عضو 
همانند نماینده استانداري ، فرمانداري ، مرکز 
اتاق  و  بهداشت، صنعت، معدن و تجارت 
اصناف براي صدور جواز کارگاه ها تصمیم 
مي گیرند. با این جواز کسب، فعالیت کارگاه 
به مدت 5 سال قانوني است. اگر امروز از غیر 
قانوني بودن آن سخن مي گویید، روز صدور 
نکردید؟  مخالفت  چرا  و  بودید  کجا  جواز 
تکلیف سرمایه گذاري که در این حوزه فعالیت 
مي کند چیست؟این فعال حوزه بازیافت زباله، 
با اشاره به اظهارنظر مسئول بهداشت محیط 
مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی درباره 
زباله های سایت  نفوذ شیرابه  امکان  نبود 
دفن پسماند به آب های زیرزمینی ، عنوان 
کرد: به کارگاه ما که کف آن 1۰ سانتی متر 
بتن است ، اخطار دادند امکان نفوذ شیرآبه 
ها به آب های زیرزمینی وجود دارد اما در 
سایت زباله گاه شهرداری که چندین متر زیر 
زمین زباله دفن شده، این امکان وجود ندارد؟ 
چگونه است که ما مخرب محیط زیست می 
شویم امابرای شهرداری این گونه نیست؟!

ادعای بی اساس پزشک زباله ها 

حاجي زاده در بخش دیگری از سخنانش 
درباره موضوع مافیای زباله و پزشکی که  به 
عنوان مالک بزرگترین مرکز جمع آوری زباله 
بیرجند، از او نام برده شده، عنوان کرد: مافیا 
به کسانی می گویند که با کار خود بازار را 
دچار مشکل می کنند برای مثال کسی که 
دالر خرید و فروش می کند نه کسی که با 
4۰ تا 5۰ میلیون تومان سرمایه در گردش 
فعالیت دارد! از دوستان تقاضا دارم ابتدا معنای 

کلمه مافیا را متوجه شوند و اگر مافیایی وجود 
دارد معرفی کنند. در رابطه با پزشک مذکور 
از  یکی  است.  اساس  بی  ادعاها  تمام  نیز 
پزشکان شهر که سالهاست خارج از استان 
زندگی می کند، بخشی از سرمایه خود را بنا 
به درخواست بنده و با هدف اشتغال زایی 
برای ایجاد کارگاه جمع آوری و بازیافت زباله 
در اختیار من قرارداد. کارگاه من نیز سالهاست 
با رعایت مسائل بهداشتی فعالیت می کند. نه 
مافیایی این وسط وجود دارد و نه عناوینی 
همچون پزشک زباله ها! واگذاری پولی از 
شخص دوم جهت سرمایه گذاری به نفر اول 

و ایجاد اشتغال، در قانون مدنی جمهوری 
اسالمی مضاربه نام دارد و جرم نیست!

بدون اخطار، به  دنبال تعطیلی

های  اندازی  برخی سنگ  به  زاده  حاجی 
طبق  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  مسئوالن 
ماده 12 قانون هواي پاک، سازمان محیط 
مراکز  تمامی  که  است  مکلف  زیست 
عملیات  تولیدی،  صنعتی،  واحدهای  و 
معدنی،  خدماتی،  عمومی و کارگاهی را که 
آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است،  
مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، 
میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و 
حساسیت منطقه به مالکان یا مسئوالن یا 
مدیران عامل و یا باالترین مقام تصمیم گیر 
که  معینی   درمهلت  تا  کند  ابالغ  واحد 
به  نسبت  می شود  تعیین  سازمان  توسط 
تغییرفرآیند  یا  تولید  تغییر  یا  آلودگی  رفع 
تولید یا تعطیل کار و فعالیت خود )براساس 
نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی( اقدام 
این  تکلیف  تعیین  مدت  درطی  نمایند. 
واحدها، طبق مفاد  این قانون، به واحدهای 
مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق 
می گیرد. این ماده قانوني در حالیست که 
نه کارشناسي از کارگاه بنده بازدید کرد، نه 
اخطاري و نه ارشادي جهت رفع آلودگي 
که  کردند  صادر  اخطاري  فقط  شد،  داده 

ظرف 15 روز کارگاه باید تعطیل شود!
وی به شکایت اخیر اداره کل محیط زیست 
از کارگاه خود نیز اشاره کرد و گفت: بنا به 
تشخیص کارشناس دادگستری، کارگاه  ما 
هیچ نوع آلودگی برای محیط زیست ایجاد 
نمی کند و در این راستا تبرئه شدیم. از سوی 

دیگر مدیر کل محیط زیست نیز اخیرا طی 
درباره  خود  کارشناس  اظهارات  ای،  بیانیه 
پزشکان  کلیه  و  کرده  رد  را  زباله  مافیای 

استان را از این موضوع مبرا دانست. 
حاجی زاده برای تصدیق کالم خود، ادامه 
متن بیانیه مدیر کل محیط زیست استان را 
قرائت کرد: این که درآمد حاصل از فروش 
ضایعات چقدر است و یا چه کسانی این کار 
را انجام می دهند هیچ ارتباطی به دستگاه 
تخصصی مانند محیط زیست ندارد. متأسفانه 
کارشناس محیط زیست این اداره کل خارج 
نظر  اظهار  به  دستگاه،  قانونی  وظایف  از 
پیرامون مافیای زباله و امثال آن پرداخته و از 
مشارکت پزشک جراح در این زمینه صحبت 
کرده است لذا صراحتا اعالم می شود که 
جامعه پزشکی استان نسبت به سایر استانها 
عفونی،  پسماندهای  مدیریت  موضوع  در 
عمکلرد بهتری داشته و اظهارات کارشناس 
محیط زیست درخصوص ارتباط مافیای زباله 
با پزشک جراح، نظرات شخصی وی بوده و 
از سوی این اداره کل هر گونه نسبت دادن 
چنین موضوعاتی به جامعه پزشکی استان 
قویا رد شده و از عموم متخصصین حوزه 
پزشکی به خاطر توجه به مساله سالمت و 
بهداشت جامعه مخصوصا مدیریت پسماند 
های عفونی تقدیر و تشکر می گردد.”حاجی 
زاده در پایان عنوان کرد: از مسئوالن تقاضا 
دارم برای ایجاد اشتغال به ما کمک کنند، 
اگر پست و قدرت اجرایی دارند ایجاد اشتغال 
برای 1۰ نفر را ببینند نه یک نفر! کارگاه های 
داخل استان می توانند حتی قوی تر از کارگاه 

های غیر بومی عمل کنند.
در ادامه این مصاحبه، با شهرداري و اداره کل 
محیط زیست درباره برخي موارد ذکر شده از 

سوي حاجي آبادي، گفتگو کردیم.

استخدام زباله گردها مطرح نبود

مدیر امور پسماند شهرداري بیرجند در پاسخ 
به موضوع استخدام زباله گردها، بیان کرد: 
از ابتدا بحث استخدام زباله گردها در میان 
نبوده و قرار بود شرکت پیمانکار انتخاب 
شده )اکنون شرکت پدیده پاک آرمان(، از 
زباله گردها با هدف ایجاد اشتغال به عنوان 
آنجاییکه  از  اما  کند.  استفاده  کار  نیروي 
این  دارد  ادامه  گردها  زباله  فعالیت  هنوز 
موضوع اجرایي نشده است. لطایفي با بیان 
این که با خرید خط پردازش زباله و نصب 
آن، تعدادي نیرو الزم است که مي توان از 
زباله گردها استفاده کرد ، ادامه داد: با راه 
را در سایت  اندازي خط پردازش، مکاني 
شده   ساماندهي  فعالیت  براي  زباله  دفن 

زباله گردها در نظر خواهیم گرفت.

كارگاه هاي زباله  در بالتکلیفی

اکبري مدیر کل محیط زیست نیز درباره 

نحوه برخورد این اداره کل با کارگاه هاي 
استقرار  کرد:  عنوان  زباله،  آوري  جمع 
واحدهاي بازیافت و جمع آوري زباله باید 
بر اساس ضوابط و قوانین و با اخذ استعالم 
که  مواردي  در  باشد.  کل  اداره  این  از 
کارگاه غیر مجاز مستقر شده باشد، حتي 
برای  اخطاري  کارشناس،  بازدید  بدون 
گفته  به  شود  مي  صادر  کارگاه  تعطیلي 
وي ساماندهي و انتقال این کارگاه ها در 
کارگروه مدیرت پسماند نیز مطرح شده بود 

اما با تاخیر در اجرا، بالتکلیف ماند.
اکبري با بیان این که از سوي مردم و رسانه 
ها فشارها و درخواست هاي متعددي براي 
جمع آوري این کارگاه وجود داشت، اضافه 
کرد: در همین راستا و بنا به دستور کارگروه 
مدیریت پسماند، این اداره کل ورود کرد و 
پس از برگزاري جلسات متعدد با شهرداري 
و مرکز بهداشت، کارشناسان محیط زیست 
شروع به بازدید از مراکز جمع آوري زباله 
کردند. بر اساس این بازدیدها، اخطارهایي 
صادر شد، ضمن این که گزارش تخلفات 
و کارگاه هاي خالف ضوابط را به دادستاني 
ارائه دادیم .وي با اشاره به این که ماده 12 
قانون هواي پاک ، براي کارگاه هایي که 
داراي آلودگي هوا یا انتشار آالینده در هوا 
کرد:  خاطرنشان  رود،  مي  کار  به  هستند 
را  خود  خاص  قوانین  ضایعات  و  پسماند 
دارند. از سوي دیگر هیچ کارگروهي مجوز 
کسب براي فعالیت کارگاه هاي جمع آوري 
زباله را نمي دهد، ممکن است کارگاه پروانه 
کسب داشته باشد اما این موضوع نیز باید 
با نظر اداره کل محیط زیست انجام گیرد.

بایدهای زیست محیطی

مدیر کل محیط زیست همچنین با تأکید بر 
این که وظیفه داریم هر کجا که تشخیص 
با  داده شد مرکز جمع آوري زباله، همراه 
دادستاني  به  را  آن  است،  آلودگي  ایجاد 
این  بین  در  کرد:  تصریح  کنیم،  معرفي 
پرونده ها، تعدادي تبرئه مي شوند که دالیل 
مختلفي دارد، یا نظر کارشناس دادگستري با 
کارشناس محیط زیست متفاوت است و یا 
عدم سوء نیت مالک کارگاه ثابت مي شود 
و یا بنا به صالحدید دادستاني این موضوع 
به معناي  تبرئه شدن حتما  رخ مي دهد. 
نبود آلودگي نیست. اکبري در پایان با بیان 
این که باید پذیرفت فعالیت برخي از این 
واحدها، در شهر براي مردم ایجاد مشکل 
مي کند، عنوان کرد: معتقدیم نباید نسبت 
به جمع آوري این واحدها، یکباره برخورد 
کرد، چون کار آن ها در نهایت بازیافت زباله 
است و از نظر اداره کل محیط زیست این 
کار ارزشمند مي باشد. اما باید این کارگاه 
ساماندهي  شهر  حاشیه  در  مکاني  در  ها 
 شوند. دستگاه هاي متولي زمین در این باره 

مي توانند کمک کننده باشند.
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بدون پیش پرداخت
كابینت CNC وكیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

ابتدایـی تا دكتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - كمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴2 )كافی نت آسمان(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  فروزانفر  فرید  آقای  علیه  محکوم  اجرایی شماره ۹۸۰۲۶۱  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
۲/۵۰۸/۳۴۳/۶۲۳ ریال بابت اقساط معوق دادنامه اعسار در حق محکوم له اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( و پرداخت مبلغ 

۲۷۹/۳۷۹/۲۷۸ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۱- یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۷۰ کیلوولت با موتور ماک 
و ژنراتور استمفورد انگلیس و شاسی ایرانی به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است ۲- یک عدد اینورتر )جوش گل میخ( 
ایرانی ساخت شرکت نوریان قم به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است ۳- یک عدد اینورتر )جوش گل میخ( کوکو آلمان 
 مدل ۸۰۵ به مبلغ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است ۴- یک عدد اینورتر )جوش گل میخ( ویلسون انگلیسی مونتاژ ایران مدل

RSN۷ - ۳۱۵۰ A به مبلغ ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، دستگاه های موردنظر به لحاظ فنی و کارکرد کامال سالم و آماده 
به کار می باشند که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ 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. ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی فی 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 ۱۰ 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
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موفقیت و انرژی

توصیه ها

به همدیگر احترام بگذارید 

برای برقراری یک ارتباط موفق بین همسرتان 
به  باید  طرف  دو  هر  کار،  محل  و  خانه  در 
همدیگر احترام بگذارید. شما همیشه باید سر 
کار احترام همدیگر را نگه دارید و همانند یک 
همکار با هم رفتار کنید. الزم است در خانه و 
محل کار، راه های به خصوصی برای ارتباط با 
هم داشته باشید. به عبارت دیگر، نباید بگذارید 
این  کند.  غلبه  شما  احساسات  بر  عصبانّیت 
تسلط بر اعصاب، زمانی که یکی از همسران 
دارای رتبه شغلی پایین تر است به شما کمک 
می کند. بنابراین، باید به اندازه دیگر همکاران، 

برای همدیگر احترام قائل شوید.

رازهای افزایش طول عمر

محققان استرالیایی نشان دادند که احتمال مرگ 
افراد اجتماعی سالمند در یک دوره 10 ساله، در 
مقایسه با افرادی که دوستان بسیار کمی دارند، 
کمتر است.   یکی از بهترین پیش بینی کننده های 
طول عمر زیاد، شخصیت وظیفه شناس است. 
محققان صفاتی مانند دقت و توجه و پشتکار را 
ارزیابی کردند. آنها دریافتند که افراد وظیفه شناس 
کارهای بیشتری برای محافظت از سالمتی خود 
انجام می دهند و تصمیماتی می گیرند که منجر 
به روابط عاطفی قوی تر و مشاغل بهتر می شود.

عادت دوستان به شما منتقل می شود بنابراین 
به دنبال دوستانی باشید که سبک زندگی سالمی 
انتخاب کرده اند. مطالعات نشان می دهند چاقی از 
نظر اجتماعی مسری است. احتمال چاقی شما در 
صورتی که دوست چاق داشته باشید، 57 درصد 
افزایش می یابد. سیگار کشیدن نیز عادت دیگری 
است که در روابط اجتماعی گسترده می شود اما 
خبر خوب این است که ترک آن نیز مسری است. 
بر کسی پوشیده نیست که ترک سیگار می تواند 

عمر را طوالنی کند 
 تحقیقات نشان می دهد افرادی که به معنویت 
توجه می کنند، طول عمر بیشتری نسبت به 
افرادی که هیچ توجهی به آن ندارند، خواهند 
داشت. در یک مطالعه افراد باالی 65 سال که 
بیش از یک بار در هفته کارهای مذهبی انجام می 
دهند، پروتئین کلیدی سیستم ایمنی شان بیشتر 
از افراد مشابه است که هیچ اقدام مذهبی انجام 

نمی دهند. 

تلفن همراه را در ساعات
 پایانی شب فراموش کنید

نوجوانانی که در ساعات پایانی شب از تلفن همراه 
مشکالت  به  ابتال  خطر  در  می کنند،  استفاده 
سالمت روان، از جمله بی خوابی و آسیب زدن به 

خود قرار دارند. استفاده نادرست از تلفن همراه در 
ساعات پایانی شب مانند مصرف مشروبات الکلی 
و مواد مخدر بر سالمت روان تاثیر منفی می گذارد. 
تحریک مغز باعث تغییر ترشح مالتونین به عنوان 
به کیفیت خواب و  هورمون خواب می شود و 

استراحت شبانه صدمه می زند.

برای هضم بهتر غذا 
ورزش کنید

تا  دهید  انجام  می توانید  که  هست  کار هایی 
بدن تان  در  غذا  گوارش  کیفیت  و  سرعت 
افزایش پیدا کند. از جمله مرتب ورزش کنید. 

در  غذا  حرکت  به  جسمانی  فعالیت  افزایش 
ورزش کردن  می کند.  کمک  گوارش  دستگاه 
سرعت هضم غذا را افزایش می دهد و به فرآیند 
کلی هضم یاری می رساند. خواب به اندام های 
گوارشی زمان الزم را می دهد تا استراحت کنند 

و بازیابی شوند.

از گوش پاک کن برای تمیز کردن گوش 
استفاده نکنید

وقتی از گوش پاک کن استفاده می کنید، در واقع 
موم گوش را عمیق تر به داخل گوش تان و جایی 
که نباید باشد فرو می کنید و ممکن است جلو 

پرده گوش تان جمع شده، آن را مسدود کرده 
و مشکالت مختلفی ایجاد کند. قارچ، باکتری و 
ویروس های مختلف از گوش بیرونی به داخل 
گوش رفته و می تواند موجب بروز عفونت شود 
که بسیار دردناک خواهد بود. همچنین ممکن 

است موجب از دست رفتن شنوایی شود.

میوه های بنفش و قرمز خطر
 ابتال به ام اس را کاهش می دهد

و  )تمشک  قرمز  و  بنفش  میوه هاي  خوردن 
در  را  نارنجي  و  زرد  میوه هاي  و  و...(  شاتوت 
برنامه  خوراک روزانه خود قرار دهید. دسته اول 

تاثیر رادیکال هاي آزاد را بر بدن کاهش خواهد 
داد و دسته دوم باعث مي شود که اعصاب شما 
عملکرد بهتري داشته باشد.گوجه بخورید. این 
ماده خوراکي قرمزرنگ اگر روزي به اندازه یک 
عدد میل شود، کاهش خطر ابتال به ام اس را در 

پي خواهد داشت.

از نخ دندان
 استفاده نمی کنید!

اگر دندان هایتان با فاصله است، مسواک زدن به 
تنهایی باعث تمیز شدن آنها نمی شود، به خاطر 
ها  دندان  های  بخش  تمام  به  مسواک   اینکه 

نمی رسد. بقایای مواد غذایی بین دندان ها باقی 
می ماند و با مسواک تمیز نمی شود. در نتیجه 
امکان پوسیدگی های سطوح پروگزیمال دندان ها 
که به سختی قابل رویت است، ایجاد می شود. 
لذا متخصصان دندانپزشکی توصیه می کنند بعد از 

مسواک زدن، از نخ دندان استفاده کنید.

شما به روش های زیر می توانید نمک کمتری مصرف کنید: غذاهای کم نمک را انتخاب کنید و یا غذاها را با 
مقدار نمک کمتری تهیه کنید. سر سفره غذا نمکدان را حذف کنید. برای طعم دادن به غذاها، به جای نمک 
از چاشنی هایی مانند سرکه، آبلیمو، سیر، پیاز، سبزی های معطر و سایر ادویه ها استفاده کنید. تا حد امکان از 
مصرف غذاهای صنعتی )غذاهای آماده و کنسروها( که نمک زیادی دارند اجتناب کنید. سعی کنید نان های 
کم نمک یا بی نمک استفاده کنید.توجه داشته باشید که مقدار نمک موجود در نان معموال زیاد است. سعی 
کنید مواد غذایی تازه و طبیعی بخورید و مصرف مواد غذایی شور، دودی و ترشی ها را کاهش دهید. برای 
کم کردن مقدار نمک پنیرها، آنها را قبل از مصرف در آب بخیسانید. آجیل ها و مغزها )مانند بادام و پسته( را 

به صورت بی نمک یا خام )شور نشده( مصرف کنید.

دانش و آگاهی : فرد حداقل اطالعاتی را که برای حفظ و ارتقای سالمت الزم است باید بداند.  ارزش ها 
و نگرش ها : فرد سالمتی خود و دیگران برایش ارزش داشته باشد. خودکارآمدی: فرد چقدر به توانایی 
اش در مراقبت از خود و دیگران اطمینان دارد و خود را موثر بر سالمتی می داند نه عوامل دیگر مثل قضا 
و قدر.  مهارت ها :الزم است فرد رفتارها و مهارت هایی که برای حفظ ، تامین و ارتقای سالمت ضروری 
است را انجام دهد مانند نحوه صحیح مسواک زدن ، نحوه تزریق انسولین و ... محیط : نقش محیط در 
ترغیب و یا ممانعت از انجام رفتار بهداشتی بسیار مهم است . به عنوان نمونه وقتی شرایط محیط اجتماعی 

برای ورزش کردن افراد آماده باشد افراد راحت تر می توانند ورزش کننند.
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

عوامل موثر بر خودمراقبتی چگونه نمک کمتری مصرف کنیم؟

پنجم جمادی االول روز والدت باسعادت بانوی قهرمان کربال، 
 پرچم دار نهضت عاشورا پس از شهادت امام حسین )ع(، 
حضرت زینب کبری )س( است. این روز را روز پرستار می 
نامند و علت نام گذاری این روز به نام »روز پرستار« این 
است که حضرت زینب پرستاری امام زمانش حضرت زین 
العابدین )ع( و دیگر بیماران و مصیبت زدگان اهل بیت را 
برعهده داشت، ضمن این که رسالت مهم نگهداری و تبلیغ 
نهضت حسینی را به خوبی انجام داد، از پرستاری بیمار کربال 
نیز با تحمل آن همه سختی ها و نامالیمات، آنی فروگذار 

نبود و تا آخرین رمق، دین خود را به مکتب و رهبرش ادا 
کرد. درود بی پایان خداوند بر این بزرگ بانوی اسالم باد. 
نکته ای که الزم است به آن اشاره کنیم این است که حیف 
است زینب را پرستار بیمار بخوانند زیرا پرستاری از بیمار یکی 
از کوچک ترین مسئولیت های زینب)س( بود، هر چند 
پرستاری وظیفه سنگین و ارزشمندی است و پرستار متعهد 
باید با صبر و حوصله، تحمل هر نوع نامالیمات برای انجام 
خدمتش را بنماید و چنین کاری از عهده هر کس برنمی آید 
ولی با این حال مقام زینب، آن قدر واال و عظیم است که او 

را پرستار و نگهدار نهضت و انقالب حسینی باید بنامیم، زیرا 
این پرستاری به مراتب مهم تر و سرنوشت سازتر از پرستاری 
بیمار بود. حضرت زینب)س( نقش نگهداری از قیام خون بار 
 حسینی را بر عهده داشت که قطعا اگر او این بار را بر دوش 
نمی گرفت، خون حسین)ع( پایمال می شد و زینب با 
مجاهدت و قیام شجاعانه خویش در برابر زورگویان از قیام 
امام حسین )ع( دفاع کرد که تا قیام رستاخیز، همانند او نه در 
مردان و نه در زنان، وجود ندارد و این نام جاودان و مقدس 

برای همیشه با عظمت باید برده شود.

والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار مبارک

آیه روز

پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن ]هم[ باشد برای تالش او ناسپاسی نخواهد بود 
و ماییم که به سود او ثبت می  کنیم. )سوره انبیاء  / آیه ۹۴(

سخن روز

در خجسته روز میالد بانوی کربال، پرستار دل های زخم دیده خرابه های شام و در فرخنده روز 
گرامی داشت مقام پرستار، یاد همه پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم
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کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح     ساختمـانی پارسیان 
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
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نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
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3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
             جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 
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آغاز بارش ها  در خراسان جنوبی

صداوسیما-کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس اطالعیه جوی صادر شده تا عصر امروز بارش باران به صورت مالیم و خفیف و در نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می شود. لطفی افزود: این بارش ها در برخی نقاط نیمه شمالی 
از جمله بخش هایی از شهرستان های قاین، سرایان، زیرکوه و فردوس می تواند سبب جاری شدن رواناب شود.وی افزود: همچنین از روز جمعه تا ظهر شرایط جوی آرام است  و از بعدازظهر شنبه به تدریج با ورود موج بارش جدید رگبار و 

رعد و برق از سمت غرب استان پیش بینی می شود. لطفی گفت: لغزندگی سطح جاده ها به ویژه در شروع بارش، احتمال اختالل در تردد و احتمال وقوع رواناب در برخی نقاط تا عصر روز چهارشنبه قابل پیش بینی است.

۱۴ سرباز و فرمانده نمونه 
خراسان جنوبی تجلیل شدند

جشنواره  دوازدهمین  راستای  در  تسنیم- 
حضرت علی اکبر)ع( از ۱۲ سرباز نمونه نیروی 
انتظامی و دو فرمانده نمونه تجلیل شدند. در 

این مراسم که با هدف تقویت نگرش مثبت و 
ارتقاء رفتاری فرماندهان، مسئولین و کارکنان 
نسبت به سربازان و ارتقاء نشاط و پویایی و 
هویت بخشی کارکنان وظیفه، ارتقاء روحیه و 
انگیزه خدمتی کارکنان وظیفه برگزار شد ۱۲ 
سرباز نمونه نیروی انتظامی که برتر شناخته 
شده اند تجلیل شدند. همچنین از  دو  فرمانده 
نمونه که در رابطه با سربازان مسئولیت دارند 
نیز تجلیل شد. معاون هماهنگ کننده انتظامی 
سال  ابتدای  از  گفت:  مراسم  دراین  استان 
تاکنون طی ۱7 مرحله برگزاری دوره تربیت 
و تعالی استانی، 7۲9 نفر این دوره آموزشی 
را سپری کردند. سرهنگ پارسافر، اظهار کرد: 
در راستای منویات مقام معظم رهبری و ارتقاء 
ابتدای  از  جمعی  سربازان  معنوی  و  علمی 
امسال تاکنون تعداد ۲68 نفر از پرسنل وظیفه  
نیروی انتظامی خراسان جنوبی به دوره های 

مهارت آموزی اعزام شده اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس: 
پایه های تمدن اسالمی

 را در جهان ایجاد کرده ایم

مهر- نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: 
با صدور انقالب اسالمی گرایش به توحید 
و  است  گسترش  به  رو  جهان  سطح  در 
پایه های تمدن اسالمی را ایجاد کرده ایم. 
حجت االسالم علی شیرازی دوشنبه شب در 
نشست تبیین بیانیه گام دوم که در محل دفتر 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برگزار شد، 
اظهارکرد: دشمن برای فتنه انگیزی های خود 
برنامه ریزی می کند.  از سال های بسیار دور 
نماینده ولی فقیه در سپاه قدس ادامه داد: هر 
چند در جامعه ما ایرادات و اشکاالتی وجود 
دارد ولی در مجموع ملت ایران با بصیرت و 
نقشه های  خود  موقع  به  تصمیم گیری های 

چندین ساله دشمن را نقش برآب می کنند.

حوادث

ورزشی

بحران روز صفر
مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان : تدبیر نکنیم روزصفر به شهرها می رسد

 محمود آبادی - روزی که دیگر آبی در یک 
منطقه نباشد ، روز صفر برای آن مکان به 
شمار می رود. در استان خراسان جنوبی که 
خشکسالی ها دسترسی به آب را به عمق 
بارها در  این روز   ، برده  ۳۰۰ متری زمین 
نقاط مختلف تکرار شده است و گسترش 
روز صفر نزدیک است.  مدیر عامل آب و 
فاضالب شهری خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه در بسیاری از روستاهای استان  روز 
صفر رسیده است گفت:  دغدغه روز صفر 
یکی از موضوعات مهم جهان است، روزی 
که دیگر منبع آبی وجود نداشته باشد.  این 
در حالی است که ما در استان خراسان جنوبی 
همینک در تعداد زیادی از روستاها به روز 
صفر رسیده ایم.  هاشمی مقدم ادامه داد: اگر 
تدبیر نداشته باشیم روز صفر به شهرها نیز 

نزدیک خواهد رسید.

جستجوی آب در عمق 200 متری
 وی شرایط خراسان جنوبی را به لحاظ  تأمین 
اینک  آب دشوار توصیف کرد چرا که هم 
منابعی که از آن آب استحصال می شود به  
۲۰۰ متر رسیده است.عمر مفید شبکه توزیع 

آب به طور متوسط ۲۵ سال است این در حالی 
است که در خراسان جنوبی به خصوص شهر 
بیرجند ۲۵ درصد شبکه های توزیع عمری 
باالی ۳۰ سال را دارند.  مهندس هاشمی مقدم  
با اشاره به هدر رفت ۳۰ درصد از آب شرب در 
شبکه توزیع افزود: چون منابع دولتی محدود 
برای کاهش  مردمی  از ظرفیت  باید  است 
هدر رفت آب در شبکه توزیع استفاده کنیم.

شورا به کمک مدیریت آب بیاید
 وی تبصره ۳ و تبصره ۱۴ را یادآور شد و 
گفت:  این تبصره ها به عنوان تسهیالت 
برای توسعه و بازسازی شبکه فاضالب و آب 
شهری به کمک شرکت های آب و فاضالب 
آمده است که باید توسط شورای اسالمی 
شهرها اجرای شود.وی تفاوت قیمت فروش 
و قیمت تمام شده  آب در خراسان جنوبی 
هر  که  رقمی  کرد.  اعالم  تومان   7۰۰ را 
چند کوچک اما در هر متر مکعب می تواند 
درآمد شرکت  افزایش  در  به سزایی  سهم 
آب و فاضالب خراسان جنوبی داشته باشد. 
هاشمی مقدم یادآور شد: مانند دیگر شهر ها، 
درآمد حاصل از این تفاوت قیمت در حساب 

جداگانه ای نگهداری خواهد شد و اعضای 
شورای شهر می توانند به طور کامل هزینه 

کرد این درآمد را بررسی کنند.
مدیرعامل آب و فاضالب شهری خراسان 
جنوبی اضافه کرد:  با اجرای این دو تبصره در 
شهرهای دیگر استان توانستیم بخش زیادی 
از هدررفت آب در شبکه توزیع را کنترل کنیم. 
وی اعالم کرد:  انتظار ما از اعضای شورای 
شهر این است که توجه ویژه ای به  منافعی که 
از افزایش اندک قیمت آب بها برای شهرداری 
به وجود خواهد آمد داشته باشند و البته این 
موضوع که با کاهش هدر رفت آب منافع 

مستقیم آن برای مردم خواهد بود.
هاشمی مقدم افزود: هم اکنون در بسیاری 
از خیابان های اصلی و فرعی بیرجند نشت 
یابی انجام شده به طور حتم با تصویب تعرفه 
تکمیلی تبصره ۱۴ می توانیم میزان اعتبارات 
را در این بخش افزایش دهیم و اصالح و 
از  بگیرد.وی  بازسازی ها روند سریع تری 
تعامل اعضای شورای شهر بیرجند با شرکت 
آنها  از  و  قدردانی  شهری  فاضالب  و  آب 
خواست مانند بسیاری از شهر های کشور با 

این تبصره ها موافقت کنند.

مذاکره با اوقاف برای بحران آب
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
آوا  خبرنگار  به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان 
درباره همکاری اوقاف با این شرکت گفت:  
افتخار ما این است که در این شهر روزگاری 
خیرانی آب سالم را مورد توجه قرار داده اند.  
هاشمی مقدم ادامه داد:  اما انتظار ما این 
است که بتوانیم بعد از مشکالتی که با بنگاه 
آبلوله ی خیریه داشتیم .  به طور مستقیم 
با اوقاف برای رفع بحران های آبی شهر 

بیرجند وارد مذاکره شویم.
وی در باره ی برخی مشکالت با بنگاه آبلوله 
به نکاتی اشاره کرد به عنوان مثال تا قبل از 
این شرکت آب و فاضالب شهری بیرجند 
 به بنگاه آبلوله ی خیریه اجاره بها  پرداخت 
می کرده که این موضوع هزینه های شرکت 
را صعودی کرده بود.  هرچند هاشمی مقدم 
به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر 
اوقاف رویکرد مثبتی نسبت به شرکت آب و 
فاضالب شهری بیرجند دارد و در ماه های 
اخیر از آنها مبلغی دریافت نشده است اما 
خواستار همکاری بیشتر شد. وی با اشاره 
به سقاخانه هایی که در  بیرجند احداث شده 

است. گفت:  صد در صد اداره کل اوقاف 
فرصت های سرمایه گذاری بیشتری در سطح 

شهر بیرجند داشته باشد.

افتتاح تصفیه خانه فاضالب در 1399
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
خراسان جنوبی با اشاره به اعتبارات خوبی 
که طی سال های گذشته در حوزه تصفیه 
خانه  فاضالب بیرجند دریافت شده است 
افزود: با مساعدتی که به استان شده است 
و تخصیص اعتبارات بین المللی امیدواریم 
خانه  تصفیه  آینده  سال  شهریور  پایان  تا 
فاضالب بیرجند به بهره برداری برسد. وی 
ادامه داد: سال گذشته شرکت آب و فاضالب 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۵۰ جنوبی  خراسان 
داشت که از این مبلغ حدود ۳۰ میلیارد تومان 
تخصیص یافته است. وی افزود امسال نیز 
اعتبارات این شرکت ۵۱ و نیم میلیارد تومان 
مصوب شده است تاکنون ۲۲ میلیارد و 6۰۰ 

میلیون تومان آن تخصیص یافته است.
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امام جمعه بیرجند: نیروهای مسلح 
دارای عقیده و آرمان هستند

گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا   
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
ایمان، اعتقاد و تقوا برخوردار هستند و وجه 

تمایز آنها این است که عقیده، آرمان و بصیرت 
دارند. حجت االسالم عبادی روز سه شنبه در 
دیدار امیر سرتیپ دوم محمودی فرمانده جدید 
ارتش جمهوری  لشکر ۳۰  قرارگاه عملیاتی 
اسالمی ایران مستقر در بیرجند، با قدردانی 
از حضور باشکوه مردم در مراسم بزرگداشت 
و راهپیمایی 9 دی اظهار کرد: 9 دی امسال 
بیش از هر سال از جهت کمی و کیفی، چشم 
منافقین را کور و آنها را مبهوت کرد. وی به نطق 
شهید دکتر مصطفی چمران در مجلس شورای 
اسالمی درخصوص انحالل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: کسانی که از 
خودشان مشکل داشتند یا مسائل دیگر، دم از 
انحالل ارتش می زدند حال اینکه شهید چمران 
می گوید ”من با کمال جرات و جسارت پشت 
آنها نماز خوانده ام و می خوانم.” فرمانده جدید 
ارتش جمهوری  لشکر ۳۰  قرارگاه عملیاتی 
ایران مستقر در بیرجند نیز در این  اسالمی 
دیدار گفت: اصطالحی بین یگان های نظامی 
ارتش وجود دارد که گفته می شود فرماندهان، 
اگر  یعنی  هستند  خودشان  یگان  شناسنامه 
لیست فرماندهان یگان را مشاهده کنیم متوجه 
عملکرد یگان می شویم، لذا ما شما را به عنوان 
بزرگ و شناسنامه خراسان جنوبی می دانیم. امیر 
سرتیپ دوم محمودی با اشاره به اینکه امروز 
ارتش جمهوری اسالمی در اوج آمادگی قرار 
دارد افزود: نیروهای مسلح و لشکر ۳۰ بیرجند 
با دو تیپ سازمانی در مرز، آمادگی دارد تا در هر 
کجا که الزم باشد امنیت صد درصدی مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران را برقرار کند.

افزایش یارانه مراکز نگهداری 
شبانه روزی سالمندان و معلوالن 

گروه خبر- رئیس سازمان بهزیستی کشور در 
طبس از افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه 
معلوالن خراسان جنوبی  و  روزی سالمندان 
خبر داد. رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر 
به طبس گفت: برای مراکز نگهداری شبانه 
روزی سالمندان، بیماران روانی مزمن، بیماران 
ذهنی و جسمی حرکتی افزایش ظرفیت یارانه 
برای استان خراسان جنوبی را خواهیم داشت.
قبادی دانا افزود: بهزیستی در کشور حدود 6۵۰ 
مرکز شبه خانواده دارد که ماهانه به ازای هر 
کدام از فرزندان مبالغی را به عنوان یارانه به 
مجموعه هایی که متولی اداره این خانه ها هستند 
پرداخت می کند. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
نوبت  پشت  خانوار  هزار  اینکه ۲۰۰  بیان  با 
دریافت خدمات مستمری هستند، گفت: به 
دلیل محدودیت های مالی نمی توانیم این افراد 
را به لیست مستمری بگیران اضافه کنیم. وی 
بیان کرد: کل مبلغ مستمری که در سال 97 
مددجویان بهزیستی دریافت کردند هزار و 7۰۰ 
میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 
دو هزار و 76۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

ضعف جدی استان در تولید غذا

دادرس مقدم- خامه زر، عضو هیئت رئیسه 
بیرجند  ومعادن  وصنایع  بازرگانی  اتاق 
بابیان اینکه استان خراسان جنوبی دربحث 
غذابسیارناموفق عمل می کند، گفت: ازآنجاکه 
مرزی  استان  یک  جنوبی  خراسان  استان 
است، باید تولیداتی داشته باشیم که صادرات  
واردات  از  بتوانیم  همچنین  و  باشند  محور 
کشور مجاور استفاده کنیم اما استان ما دراین 
زمینه نیزضعیف عمل میکند. دهقانی، رئیس  
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در همایش 
برگزیده  تولیدی  ازواحدهای  تجلیل  استانی 
با  ومسئوالن فنی برترصنایع غذایی استان 
اشاره به محورهای مهمی که درحوزه ی تولید 
محصوالت غذایی درسطح کشور مطرح شده 
است، بیان کرد: چنانچه محصولی تراریخته 
تولیدشود، الزاماباید روی آن عبارت تراریخته 
حک شود و نظارت براین امررا ازجمله وظایف 
دانشگاه علوم پزشکی دانست.  دکترآهنی،  
دانشگاه علوم پزشکی  داروی  معاون غذا و 
بیرجند، هم  گفت: استان خراسان جنوبی در 
زمینه محصوالت غذایی بیشترنقش مصرف 
مراسم  این  درپایان  کند.  می  ایفا  را  کننده 
نیزاز۱۰واحدتولیدی برگزیده و۱۴مسؤل فنی 

برتراستان درزمینه صنایع غذایی تجلیل شد.

باند توزیع مواد مخدر صنعتی 
در بیرجند متالشی شد 

باند  گفت:  بیرجند  انتظامی  فرمانده   - ایرنا 
توزیع مواد مخدر صنعتی در این شهرستان با 
دستگیری سه عضو اصلی آن متالشی شد. 
سرهنگ شاهوردی افزود: با دریافت اطالعاتی 
از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی با یک 
موتورسیکلت مواد مخدر صنعتی را در محالت 
بیرجند توزیع می کنند، موضوع شناسایی و 
دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در دستور 
کار ماموران قرار گرفت. وی گفت: در بازرسی 
از پاتوق متهمان دستگیر شده در حاشیه شهر 
بیرجند 68۰ گرم هروئین به همراه آالت و 
ادوات مصرف و فروش مواد مخدر کشف شد 
و یکی دیگر از اعضای این باند نیز در مکانی 

دیگر شناسایی و دستگیر شد.

مصاف ۰۴ بیرجند با تازان تهران 

فارس- در چهارمین هفته از سری مسابقات 
لیگ دسته ۳ فوتبال کشور تیم مرکز آموزش 
۰۴ امام رضا)ع( بیرجند میزبان تازان تهران 
می شود. این تیم  ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۱ 
دی ماه در استادیوم آزادی بیرجند از تیم تازان 

تهران میزبانی می کند.

گروه خبر- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
معاونت گردشگری  و صنایع دستی گفت: 
برنامه مجزایی را برای استان خراسان جنوبی، 
با محوریت طبس طراحی خواهد کرد. مونسان 
صبح سه شنبه در دومین روز سفر به استان 
خراسان جنوبی در بازید از باغ گلشن طبس 
اظهار کرد: از دیدن جاذبه های گردشگری این 
منطقه خوشحال شدم و فکر نمی کردم که 
این شهرستان این میزان جاذبه های بی نظیر 
گردشگری داشته باشد. وی افزود: باغ گلشن 
طبس از نظر زیبایی مشابه باغ شاهزاده ماهان 
است اما به خوبی معرفی نشده که باید در این 

جهت اقدامات بیشتری انجام شود.

مونسان با اشاره به بازدید از محل نمایشگاه 
عکس این شهرستان، بیان کرد: طبس یک 
شهر بی نظیر برای گردشگری بوده که جا 
دارد گردشگری روز به روز در این شهر رونق 
پیدا کند. او با اشاره به مشکالت موجود در باغ 
گلشن گفت: این باغ موقوفه است و انتظار 
برای  بهتری  اوقاف حضور  می رود سازمان 
نگهداری آن داشته باشد، دانشکده کشاورزی 
را  باغ  گل های  و  درختان  زدایی  آفت  کار 
انجام می دهد و بقیه دستگاه ها هم باید پای 
کار باشند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: چشمه »مرتضی علی« 
در طبس نیز از نمونه های نادر گردشگری در 

کشور است و افسوس که نتوانستیم در این 
سفر از این چشمه بازدید کنیم.

سهم نامعلوم استان
 از تسهیالت گردشگری

 مونسان همچنین روز سه شنبه در نشستی که 
با فعاالن گردشگری خراسان جنوبی در طبس 
داشت، بیان کرد: 6۰۰ میلیارد تومان منابع 
از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت 
تسهیالت با نرخ چهار درصد در اختیار است که 
همه فعاالن گردشگری می توانند از آن استفاده 
کنند. وی  بیان اینکه این منابع در اختیار 
بانک های عامل قرار می گیرد تا به صورت 

تسهیالت کم بهره به فعاالن حوزه گردشگری 
پرداخت شود افزود: در این ارتباط برای خراسان 
جنوبی بدون محدودیت تسهیالت در نظر 
گرفته می شود. مونسان با بیان اینکه بیش از ۲ 
هزار و ۴۵۰ پروژه گردشگری در کشور دست 
اجرا است اظهار کرد: در این میان حدود ۵۰۰ 
پروژه هتل و اقامتگاه است که رکوردی در 

تاریخ صنعت گردشگری محسوب می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
محتوا،  تولید  حوزه  در  باید  افزود:  دستی 
تحقیقات و تالش ها بیشتر  شود و همانند 
پویش استان سیستان و بلوچستان اگر این 
پویش در خراسان جنوبی هم راه اندازی شود 

حمایت می کنیم. وی گفت: مدیرکل بازاریابی 
وزارت میراث فرهنگی به عنوان مدیر پروژه 
ماموریت  جنوبی  خراسان  در  پویش  این 
می گیرد تا شاهد افزایش آمارهای گردشگری 

مثل سیستان و بلوچستان باشیم.

پی گیری افزایش سهمیه بنزین نوروز
وی که در بخشی از سخنانش ارتباط تلفنی 
زنده ای با شبکه خبر داشت و در خصوص 
سهمیه بنزین برای سفرهای نوروزی با مردم 
سخن می گفت این اطمینان را داد که بعد از 
این سفر این موضوع را حتما با هیات دولت 

مطرح کند و هیچ نگرانی از این بابت نیست.

گی
 گر

س :
عک

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد

طرح ویژه گردشگری برای طبس      

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، 
استان  گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خراسان جنوبی یکی از مناطق توانمند کشور 
در حوزه صنایع دستی است که نمونه آن را 
در روستای جهانی خراشاد و شهر خوسف 
بابت پنبه و پارچه مله می توان دید و در 
برای  زیرساخت ها  شدن  فراهم  صورت 
پنبه  عنوان شهر  به  جهانی خوسف  ثبت 
مله تالش خواهیم کرد. به گزارش مهر، 
پویا محمودیان صبح سه شنبه در بازدید از 
بازارچه دائمی صنایع دستی در حال ساخت 
جهانی  ثبت  کرد:  اظهار  خراشاد  روستای 
دستی  صنایع  حوزه  در  خراشاد  روستای 
وظیفه ما را افزون کرده است. وی بیان کرد: 
بازارچه صنایع دستی باید در شأن روستای 
محمودیان  شود.  ساخته  خراشاد  جهانی 
اندکی  در سال گذشته بخش  یادآور شد: 
از منابع مالی ساخت بازارچه تأمین شد و 

تالش خود را برای تأمین باقی منابع مالی 
پروژه خواهیم کرد.

معاون صنایع دستی  وزیر میراث فرهنگی 
گفت: ۱۴6 میلیون دالر صنایع دستی در 
هشت ماهه سال جاری فروش رفت که 

بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
عراق صادر شده است. محمودیان با بیان 

در راستای حمایت از هنرمندان تسهیالت با 
نرخ ۱۰ درصد به آنان اعطا می شود، ادامه داد: 
صنایع  پتانسیل های  معرفی  با  امیدواریم 

دستی کشور شاهد جلوه این محصوالت 
جهیزیه  ویژه  به  و  ایرانی  خانه های  در 

جوانان ایرانی باشیم. محمودیان اظهار کرد: 
همکاری و تفاهم میراث فرهنگی و وزارت 
صمت در راستای جلوگیری از خام فروشی 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز در آینده 
بافت  از  بازدید  می گیرد.  صورت  نزدیک 

قدیمی، رنگرزی خوش آب و خانه پدری 
خراشاد و همچنین خانه برک مود از دیگر 

برنامه های محمودیان بود.

معاون وزیر در بازدید از روستای جهانی خراشاد خبر داد 

رایزنی برای ثبت جهانی  پارچه مله  خوسف 

ثبت  از  شرق  آهن  راه  *مدیرکل 
باالترین رکورد بارگیری در این اداره 
کل از ابتدای تاسیس تا کنون خبر داد.

زیرپوشش  ۲8۵مددجوی  و  *۲هزار 
کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی 
از آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای 

بهر ه مند شدند.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
۵۴۳هکتار از اراضی کشاورزی استان 

برای احداث گلخانه شناسایی شد.
*مدیر آموزش و پرورش بیرجند گفت: 
جشنواره و نمایشگاه خاوران شناسی 
امروز با حضور دانش آموزان و اولیای آنها 
در دبستان شهید سندروس برگزار شد.
*فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از 
دستگیری اعضای باند ۴ نفره سرقت 

کابل برق در این شهرستان خبر داد.
*مأموران انتظامی زیرکوه در بازرسی 
از یک خودرو ۵۵ قطعه انواع پرندگان 

شکار شده غیرمجاز کشف کردند.
دارج  روستای  اراضی  از  هکتار   ۳۰*

سفلی در زیرکوه جنگل کاری شد.

اخبار کوتاه
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امام رضا علیه السالم فرمودند:

َمن َرضى عن ا... تعالى بالَقلیل مِن الّرزق رَضى ا... منه بالَقلیل مَِن الَعمل
هر کس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.

(بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357)
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دنیـاى فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش هاى ماشینى دست دوم
 (در حد نو) و انواع فرش نو (استوك) 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - على زارع

آگهى مناقصه عمومى
مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: احداث پروژه 10 واحد مسکونى در روستاى دشتغران / طبس و 32 واحد مسکونى شهر دیهوك به شرح جدول ذیل:

تعداد شهرستان
واحد

تعداد 
طبقات

مدت 
اجراى 

کار

متراژ 
تقریبى 
زیربنا 

برآورد تقریبى 
به ریال

مرحله انجام 
کار

نحوه 
واگذارى کار

رشته و پایه  
پیمانکار

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه (ریال)

طبس/ 
دشتغران

قیمت سفت کارى 1510208/160/000/000 ماه101
مقطوع

پایه 5  ابنیه و باالتر 
و پیمانکارى حقیقى

22/020/000

طبس / شهر 
دیهوك

قیمت سفت کارى 18354427/456/000/000 ماه321
مقطوع

پایه 5  ابنیه و باالتر 
و پیمانکارى حقیقى

25/700/000

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 98/10/11 لغایت 98/10/25 محل خرید اسناد: امور مالى اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبى - بیرجند - خیابان 
پاسداران 30 * آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/24  * محل تحویل پاکات: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمى خراسان جنوبى - بیرجند - خیابان پاسداران 30 *  تاریخ بازگشایى پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 ساعت 10 صبح 
روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى خراسان جنوبىهزینه آگهى مناقصه به عهده برنده فراخوان مى باشد.

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه اي، با باالترین رتبه در حوزه فناوري 
اطالعات و امور مالی بازرگانی در استان خراسان جنوبی، با 17 سال سابقه آموزشی 

  مجتمع آموزشی پادمیرا 

آدرس : مدرس 15 - پالك 17

“آموزش مهارت را به ما بسپارید”

تلفن تماس : 32239440 -32228023

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

شماره تماس مرکزى: 05631101
فــروش مغـــازه ســانـدویچــى بـا موقعیــت عــالى       09155612892 

اعطاى تندیس ملى فداکارى به کانون رنگین مهر دانشگاه صنعتى بیرجند
تندیس  اعطاى  آیین  نهمین  مراسم  در 
که  ایران  دانشجویان  به  فداکارى  ملى 
برگزار  تهران  دانشگاه  فردوسى  تاالر  در 
گردید، از کانون خیریه رنگین مهر دانشگاه 
صنعتى بیرجند به عنوان گروه دانشجویى 
آمد. کانون خیریه  به عمل  تقدیر  فداکار 
 12 از  یکى  صنعتى  دانشگاه  رنگین مهر 
در  که  است  فداکارى  دانشجویى  گروه 
این آیین به عنوان کانون برگزیده انتخاب 
و  فرهنگى  معاون  وفایى فرد  است.  شده 
اجتماعى دانشگاه صنعتى بیرجند با اعالم 
این خبر افزود: آیین اعطاى تندیس ملى 
سازمان  همکارى  با  ساله  همه  فداکارى 
جهاد دانشگاهى تهران، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى، سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر، وزارت عتف، سازمان 
ایران،  خون  انتقال  سازمان  بهزیستى، 
بسیج دانشجویى کشور و کمیته امداد امام 

(ره) برگزار مى شود.
زنده کردن و پاسداشت ارزش هاى الهى، 
انسانى و اخالقى در جامعه به ویژه میان 
فداکارى  فرهنگ  ترویج  دانشجویان، 
و  وترغیب  دانشجویى  جامعه  در  ایثار  و 
کنش هاى  در  مشارکت  به  آنان  تشویق 
از  نیکوکارانه  و  خیرخواهانه  و  امدادى 
اهداف این رویداد مهم فرهنگى است، در 
حوزه مصادیق فداکارى مى توان به حضور 
انقالب،  و  کشور  از  دفاع  در  داوطلبانه 
امدادرسانى   و  پیشگیرانه  خدمات  ارائه 
امور  در  داوطلبانه  فعالیت هاى  داوطلبانه، 
سازندگى  در  داوطلبانه  مشارکت  خیریه، 

و  کشور  محرومیت زدایى  و  آبادانى  و 
فعالیت داوطلبانه در حوزه هاى سالمت و 

توانبخشى اشاره نمود.
وفایى فرد اظهار کرد: مسیر اصلى شناسایى 
دانشجویان و گروه هاى دانشجویى فداکار 
و  سازمان ها  تأیید  و  معرفى  طریق  از 

دستگاه هاى اجرایى بوده است.
دالیل معرفى کانون رنگین مهر دانشگاه 
صنعتى بیرجند از طرف سازمان بهزیستى  
موارد  فداکار  دانشجویى  گروه  عنوان  به 

ذیل بوده است:
محروم  مدرسه  در  مستمر  فعالیت   -  1
کالس هاى  برگزارى  و  بیرجند  تکتم 

آموزشى رایگان
2 - تهیه و توزیع لوازم التحریر و جمع آورى 

لباس گرم براى نیازمندان
3 -  فروش صنایع دستى معلوالن جسمى 

- ذهنى موسسه حضرت على اکبر (ع) 
4 - اهداى عواید فروش بلیت برنامه هاى 
فرهنگى و کمک هاى نقدى دانشجویان به 

نیازمندان تحت پوشش نهادهاى خیریه
ویژه  بسته هاى  توزیع  و  تهیه   -  5
و  مختلف  مناسبت هاى  در  غذایى 
گرم  غذاى  پرس  هزار  سه  توزیع 
گفتنى است، در نهمین آیین اعطاى تندیس 
ملى فداکارى به دانشجویان ایران که 20 
آذر ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید از 
12 گروه دانشجویى، 18 دانشجوى فداکار، 
استاد  یک  و  فداکار  شهید  یک  خانواده 
لوح  فداکارى،  تندیس  اهداى  با  فداکار 

تقدیر و جایزه نقدى تقدیر به عمل آمد.

شرط معافیت یک ساله 
از پرداخت قبوض برق

قبوض  حذف  طرح  اجراى  از  پس  ایسنا- 
کاغذى برق، این شائبه به وجود آمد که دولت با 
اجراى این طرح قصد افزایش تعرفه برق را دارد؛ 
از این رو به تازگى از سوى مسئوالن این حوزه 
اعالم شده که اگر با ارائه دالیل کافى، اشتباه 
صنعت برق آشکار شود، مشترك تا یک سال از 

پرداخت قبض برق معاف خواهد شد.

پیشنهاد پرداخت وام ازدواج
 2 میلیارد تومانى به جوانان

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان درباره 2 میلیاردى شدن وام ازدواج  
مناطق  در  اشتغال  توسعه  بودجه   اگر  گفت: 
محروم، وام هاى مسکن، ساخت و ساز ارزان، 
حوزه بهداشت یا فرهنگ سازى، آموزش فنى 
صندوق  در  را  مهارت  سرباز  و  اى  حرفه  و 
اندوخته جوانان یا هر محل دیگرى تجمیع 
نشده  اجرایى  قانون  به  حدودى  تا  کنیم 
مبلغ  پرداخت  و  جوانان  ازدواج  امر  تسهیل 
رسید. خواهیم  جوانان  به  تومانى  میلیارد   2

جزئیات اختصاص سهمیه بنزین 
براى سفر هاى نوروزى

فرهنگى  میراث  وزیر  مونسان،  اصغر  على 
جزئیات  درباره  گردشگرى  و  دستى  صنایع 
سفر هاى  براى  بنزین  سهمیه  اختصاص 
سوخت  نگران  اصال  مردم  گفت:  نوروزى 
مصرفى خود براى سفر در ایام نوروز نباشند 
و دولت حتما همراهى خواهد کرد، ولى هنوز با 

دولت در این رابطه مکاتبه نکرده ایم.

گره کور همسان سازى
 حقوق بازنشستگان

آن طور که از الیحه بودجه 99 بر مى آید، سهم 
بازنشستگان براى قانون همسان سازى حقوق 
شان با شاغالن از الیحه 99 با کسرى حداقل 5 
تا 6 هزار میلیاردى مواجه است و این یعنى سال 
99 نیز براى بازنشستگان همچنان با دشوارى 
این وضعیت،  احتساب  با  بود.  خواهد  همراه 
قانونى که قرار است فاصله حقوق بازنشسته و 
شاغل را تا سال 1400 به 10 درصد برساند، 

چندان عملیاتى نخواهد شد.

حضور اصالح طلبان در مجلس 
آینده مقتدرتر است

صادقى نماینده مردم تهران در مجلس، با اعالم 
اینکه اصالح طلبان در مجلس آینده حضور 
مقتدرترى دارند، گفت: وقتى التهابات فعلى 
بخوابد، مردم تصمیم درستى درباره انتخابات 
است. تندروى  رد  بر  نظرشان  و  مى گیرند 

ظریف: بعید مى دانم اروپا
 از برجام خارج شود

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش 
به شایعه احتمال خروج اروپا از برجام اظهار 

کرد: بعید مى دانم اروپا از برجام خارج شود.

گرانى بنزین کار نظام بود
 ولى به دولت حمله مى کنند!

فاضل میبدى فعال اصالح طلب با بیان اینکه 
در واقع برخى ها در عرصه  سیاسى توجه و 
حواس مردم را با تندروى ها پرت مى کنند، 
گفت : در همین ماجراى افزایش قیمت بنزین، 
برخى به سرعت وارد فاز حمله به دولت شدند 

درحالى که تصمیم نظام بود.

آقاتهرانى:  خواب دیدم رهبرى
 گل رز والیتمدارى به من دادند

پایدارى  جبهه  دبیرکل  تهرانى  آقا  مرتضى 
گفت: خواب دیدم رهبرى آمدند و هفت گل 
رز بزرگ دست آقا بود گفتند مى دانید چیست 
گفتم نه، گفتند گل است که مى خواهم جایزه 
به والیتمدارترین ها بدهم و سومینش را به تو 

مى دهم و آقا رفتند و من از خواب پریدم.

سى ان بى سى: تحریم ایران
 در سال آینده تشدید مى  شود

شبکه خبرى سى ان بى سى آمریکا به نقل 
از مقامات وزارت خارجه این کشور گزارش 
کرده است که ایاالت متحده در نظر دارد در 
راستاى سیاست ”فشار حداکثرى“ بر ایران، 
تحریم هاى خود علیه این کشور را در سال 

آینده میالدى گسترش دهد.

على مطهرى: حفظ برجام با همین 
وضع فعلى هم به نفع کشور است

على مطهرى در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه 
این احتمال وجود دارد که ایران با توجه به عمل 
نکردن وعده هاى خود به کلى از برجام خارج 
شود ،گفت: حفظ برجام با همین وضع فعلى هم 
به نفع کشور است، مگر اینکه طرف هاى مقابل 
به طور کامل از برجام خارج شوند که در این 

صورت خود به خود منتفى خواهد شد.
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