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   »استان کویری نیستیم که هستیم، مرزنشین 
و مرزنگهدار نیستیم که هستیم، گیسو به باد صد 
و بیست روزه ی سیستان پریشان نکرده ایم که 
داریم،  که  نداریم  محرومیت  و  فقر  ایم،  کرده 
برنداشته  ترک  تشنگی  و  خشکسالی  از  لبانمان 
ومیر  مرگ  رسیده،  که  نرسیده  لب  به  جانمان  و 
جاده ای نداریم که داریم، مشکل پرواز و هواپیما 
نداریم که داریم، انتظار انتقال آب و کشیدن ریل 
راه آهن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان نداریم 
هیچ  باز هم  ولی  داشتن،  این همه  با  داریم.  که 
هفتاد  شاید  بود،  روشنی  پیرمرد  نداریم...«... 
داغ  آفتاب  زیر  اش  چهره  داشت،  سن  سالی 
روی  بود،  سوخته  کاماًل  نهبندان  دهسلم  کویر 
پله های بانک نشسته بود تا رمقی بگیرد و برود 
دنبال زندگی. پرسیدم: دولت هم کمکی به شما 
آنقدر  »وضعمان  گفت:  و  کشید  آهی  کند؟  می 
در صفحه ۲ ( )ادامه سرمقاله    . . . از دست  است که  گی بد 
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   حسینی- مدیرکل میراث فرهنگی با انتقاد از “ندانم کاری های” گذشته عنوان کرد: ما میراث دار 8 سال اقدامات بسیار اشتباه 
دولت گذشته هستیم، در دو منطقه نمونه، 6 میلیارد تومان سرمایه دولت را زیر زمین کردیم! آب و برق و گاز و فاضالب به این دو 
منطقه بردیم ولی هیچ اتفاقی نیافتاده است.رمضانی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اشاره به کارهای انجام شده در 4 سال دولت 
تدبیر و امید عنوان کرد: در این مدت دو اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و اکنون که نامزدی آسبادهای استان 
نیز در یونسکو پذیرفته شده به زودی به مجموعه آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی اضافه خواهد شد. وی از ثبت ۵6 اثر در 
فهرست ملی خبر داد و افزود: در دو سال گذشته خراسان جنوبی مقام اول ثبت میراث طبیعی را کسب کرده است. ) مشروح  در صفحه 3 ( 

هزینه های
 “ندانم کاری” گذشتگان

انتقاد مدیر کل میراث فرهنگی از:

تجدید میثاق مدیران استان خراسان جنوبی با شهدا:

خلوص و صداقت رجایی و باهنر رمز محبوبیت آنها   / صفحه7

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 
و صندوق تعاون و رفاه

 سازمان نظام پزشکی ایران
 در دوره های ذیل از عموم و منشی مراکز درمانی ثبت نام می کند.
دوره فوریت های پزشکی- تکنسین داروخانه - نمونه گیری و مسئول 

پذیرش آزمایشگاه - دستیار مطب دندانپزشک - کاربر گیاهان دارویی
دوره سالمندیار و مددیار

آدرس: طالقانی 2 ، مجتمع آلما ، واحد 404    تلفن: 32230062

اتاق بازرگانی بیرجند در نظر دارد: در جهت حمایت از 
بخش خصوصی و تأمین بخشی از هزینه های بازاریابی 
نسبت به دریافت غرفه در نمایشگاه اختصاصی ایران در 

آلماتی قزاقستان و واگذاری رایگان به فعاالن اقتصادی اقدام نماید.
لذا با توجه به محدودیت زمانی از فعاالن اقتصادی استان درخواست 
می گردد حداکثر تا تاریخ 96/06/06 در صورت تمایل به شرکت در 
نمایشگاه  مذکور مراتب را به اتاق بازرگانی )امور بین الملل( اعالم نمایند.

4-32400591-056 داخلی 107و 108  

  اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب  آقای مهندس دیمه ور
 مصیبت درگذشت پدر خانم گرامی تان

 شادروان کربالیی غالمرضا صابری نیا
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم. 
 مرتضی مقری

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری مهربان و بزرگ خاندان

مرحوم کربالیی غالمرضا صابری نیا
امروز شنبه 96/6/4 از ساعت 17:30 الی 18:30 در محل هیئت  جلسه ترحیمی 
محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور پر محبت شما دوستان 

و سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های صابری نیا و سایر فامیل وابسته

خانواده محترم جانباز
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج محمد جانباز 
را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم

 از خداوند منان صبر و سالمتی مسئلت می نمایم. 
محمد نژاد

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
 به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد حسین صابری 
جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/6/4 از ساعت 5/30 الی 6/30  

بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های صابری وسایر بستگان

جناب آقای مهندس حمیدرضا جانباز
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

با کمال تاسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای محمد علی لطفی
سرپرست محترم شعب بانک صادرات خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به سرپرستی شعب بانک صادرات 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری می باشد

 را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیرعامل محترم شعب بانک سپه  خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به مدیریت شعب بانک سپه 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری می باشد

 را صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

کلیه ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین قیمت نقدا خریداریم.
کیلویی 1000 تومان )به مدت محدود(  بین رجایی 21 و 23 / 09036240644

اتاق اصناف در نظر دارد: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
 و شرکت نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش پاییزه( را 

از تاریخ 96/6/21 لغایت 96/6/27 
در زمینه: لوازم التحریر- کیف  و کفش- پوشاک- مواد پروتئینی - مواد غذایی )برنج، 

قند، شکر( - مواد شوینده و بهداشتی- میوه و تره بار و ... برگزار نماید.

ساعات کار نمایشگاه: 9 الی 12   -  16/30 الی 21

مکان: خیابان غفاری - محل نمایشگاه بین المللی استان خراسان جنوبی

اطالعیــه
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کاهش ۲۵درصدی بیماری در میان زائران حج امسال

مهر - معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر از کاهش ۲۵ درصدی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی زائران ایرانی در شهرهای مدینه و مکه در مقایسه با 
حج ۹۴ خبر داد. دکترپیرحسین کولیوند دراین باره افزود: با وجود افزایش قابل مالحظه تعداد حجاج نسبت به سال ۹۴ ، رعایت بهداشت فردی و عمومی ازطرف زائران و ارائه 

آموزش های الزم توسط کادر پزشکی موجب شده است که بحث پیشگیری به نحو مطلوب اجرایی شود.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

مردم در کنار دولت 

*هرم پور

آید.  نمی  بر  کاری  هم  دولت  دست  از  که   
آمد  نظرم   به  بکند.«  تواند  نمی  که  معجزه 
این  بزرگ  گوید.تراژدی  نمی  راه  بی  که 
مشکالت  شدن  بزرگ  ما،  استان  سالهای 
ها  دولت  دست  از  حتی  که  است  حدی  به 
کاستی  بعضی  با  دولت  نیاید!  بر  کاری  هم 
کشد،  می  را  زحمتش  اما  ها،  غفلت  و  ها 
که  است  مشکالت  بزرگ  غول  این  و 
و  بر  ما،  روزگار  مصائب  مدد  به  روز  هر 
به  برای  و  شود  می  تر  پهلوانی  بازویش 
طلبد. می  تراز  هم  حریِف  انداختنش،   خاک 
 مثل پارسال، امسال هم در سیاهه ی برنامه ها

های  برداری  بهره  و  ها  افتتاح  لیست  در  و 
بزرگ  کار  یک  دنبال  به  دولت،    هفته 
می چرخیدم. امسال هم افسوس! خبری نبود. 
این  آنانی که در  از  خواستم گالیه ای بکنم؛ 

استان می دانند و می توانند و نمی کنند.
 اما پشیمان شدم... و شاید دلم سوخت برای 
با هزار مشقت  مسؤولینی که همینقدر را هم 
و انبوهی از مشکالت به اینجا رسانده اند. به 
قوی  غوِل  پشِت   زدن  بر خاک  برای  باورم، 
پیکِر مشکالت، کمی دیر شده، اما فرصت هنوز 
پنجه ی قوی  غول  این  نرفته.  دست  از   هم 

کریه منظر، یک شبه اینچنین بی شاخ و دم 
نشده، ماهها و سالها بر او رفته و از ُگرده ی 
مظلومیت و مهجوریت مردم این سامان آنچه 
امروز  اینچنین  که  گرفته  توانسته  و  خواسته 
دست  و  گذاشته  ها  زندگی  ی  همه  روی  پا 
برای شکستن   . برده  آرامش مردم  به حلقوم 
بازوی  و  دولت  تنهای  دسِت  فقراتش،  ستون 
ها  تحریم  تسمه  که  باریکش  کمر  و  الغر 
برایش  رمقی  نفت  قیمت  نوسان  شالق  و 
باید  همه  توان.  نه  و  دارد  تاب  نه  نگذاشته، 
ای  سرمایه  اگر  باشیم،  هم  پشت  به  پشت 
آغاز  تا  کنیم  بذل  و  بیاوریم  گود  به  داریم، 
باشد،  استانی  و  ملی  الصالحات  باقیات  یک 
نگیریم  بغل  غم  زانوی  داریم،  کار  توان  اگر 
و  وارد عرصه شویم، اگر فکر خوب و خالق 
قلمی  اگر  و  نکنیم  دریغ  مدیران  از  داریم، 
داریم، قدمش کنیم تا دیگرانی که در صحنه 
جمله  بودم؛  مسؤول  اگر  بگیرند.  قوتی  اند، 
بزرگ  را  دهسلمی  روستایی  پیرمرد  همان 
را  خودش  یا  و  نوشتم  می  کاغذی   روی 
بدانند  تا    بگوید  همه  برای  تا  آوردم  می 
برای  زیاد شده که  آنقدر  ما  استان  مشکالت 
باشند.  دولت  کنار  در  همه  باید  قطعًا  حلّش، 
انتقاد به جای خود، نقد منصفانه به جای خود، 
از  کشی  یقه  خود،  جای  به  انتظار  و  مطالبه 
اما  خود،  جای  به  هم  غافل  و  ناالیق  مدیِر 
صحنه  باید  دولت،  از  انتظار  کنار  در  مردم 
برای  و  استان  آبادانی  برای  و  پرکنند  را  ها 
فردای  در  فرزندانشان  آینده  زندگی  تضمین 
باشند.  داشته  این  از  بیش  همتی  استان،  
حضور  کارهای  و  ساز  و  بسترها  هم  دولت 
را  هایشان  مساعدت  و  ها  همکاری  و  مردم 
بیش از پیش فراهم کند، و نمایندگان محترم 
و نخبگان استان کمی قوی تر و پرهیمنه تر 
و مطالبه گر تر در صحنه ی ارائه مشکالت و 
گرفتن راهکار از مسؤولین ظاهر شوند. شاید 
زیباترین دستاورد همه ی هفته های  دولت، 
از  مردم  و  دولت  متقابل  درک  به  رسیدن 
همدیگر باشد، درکی که اگر واقعی و منطقی 
باشد ومنجر به کار و عمل و اقدام شود، حتمًا  

معجزه خواهد کرد. 

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3831 ارسال فرمایید(  

11 محصول ایران خودرو
 هم گران می شوند 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران 
خودرو براساس مصوبه تیرماه شورای رقابت مبنی بر 
افزایش تعدادی از خودروها لیست جدید قیمت های 
خود را اعالم کرد.در مصوبه تیرماه امسال شورای 
 ۹0 تندر  و  پژو  سمند،  خودروهای   قیمت  رقابت 
غیراتومات ۲.۵ تا 3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتنی است در لیست منتشر شده 11 محصول این 

شرکت افزایش قیمت داشته است.

ظرف ۳ سال آینده از واردات
کود بی نیاز می شویم

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  عامل  مدیر 
سوپر  و  پتاسیم  سولفات  کود  داخل  تولید  گفت: 
فسفات تریپل کفاف تقاضای بخش کشـــاورزی 
را نمی دهد اما تا سه سال آینده این دو نوع کود 
شود.  می  تولید  کشور  داخل  در  کامل  بطور  نیز 
سهم  و  اولویت  بیانگر  اعداد  و  گفت:آمار  رسولی 
تدارک  و  تأمین  برنامه  در  داخلی  تولیدات  باالی 
برای  ما  است.  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت 
تأمین کودهای ابالغی  مناقصات داخلی را طی چند 
مرحله برگزار نموده و پس از جذب کامل ظرفیت 
تولیدات داخلی در صورت وجود کسری و نیاز نسبت 

به مناقصات بین المللی اقدام می کنیم.

جامعه کارگری و بازنشستگان از خدمات 
درمانی تأمین اجتماعی رضایت دارند

عصر اعتبار- معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با 
بیان اینکه جامعه کارگری و بازنشستگان از خدمات 
درمانی سازمان تأمین اجتماعی رضایت دارند، گفت: 
در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول سالمت 
شاهد ارتقای همه جانبه خدمات مراکز درمانی سازمان 
تأمین اجتماعی هستیم. مهدی درخشان  در ادامه 
اظهارکرد: برای اجرای برنامه های مختلف و ارتقای 
سازمان  ملکی  مراکز  در  درمانی  خدمات  کیفیت 
تأمین اجتماعی، پزشکان بیشترین همکاری را داشته  
خدمات  از  مردم  شده  انجام  اقدامات  نتیجه  در  و 
بسیار مناسب تری برخوردار شده اند.وی اجرای برنامه 
حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین 
اجتماعی را گامی ارزشمند در راستای تحول و ارتقای 
با  برنامه  این  ارزیابی کرد و گفت:  خدمات درمانی 

همکاری همه جانبه پزشکان به اجرا درآمد.

صدور  با  حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  تسنیم/ 
داد.  خبر  اربعین  متقاضیان  نام  ثبت  از  اطالعیه ای 
و  آزاد  مردم  عموم  برای  سماح  سامانه  در  نام  ثبت 

صدور  با  حسینی  اربعین  مرکزی  است.ستاد  رایگان 
توضیحاتی  اربعین  زائرین  نام  ثبت  درباره  ای  اطالعیه 
سماح  سامانه  در  زائرین  از  نام  ثبت   -1 داد.  ارائه 
شود. می  انجام    samah.haj.irآدرس به 
عراق  سفارت  که  محدودیت هایی  به  توجه  -با 
می شود  توصیه  دارد  اربعین  روادید  صدور  در 
روادید  صدور  در  تسریع  جهت  عزیز  زائرین 
کنند. نام  ثبت  گروهی  صورت  به  االمکان  حتی 
- در هنگام ثبت نام در سامانه اولین نفر در هر گروه به 
تعریف می شود و کلیه موارد  عنوان سرگروه در سامانه 
برای  پیامک  طریق  از  عملیات  طول  در  مهم  نکات  و 

سرگروه  است  شایسته  لذا  شد  خواهد  ارسال  فرد  این 
اطالع  -تا  باشد.  پذیر  مسئولیت  و  فعال  متعهد،  فردی 
شخصی  از  )اعم  نقلیه  وسیله  تهیه  مسئولیت  ثانوی 
بلیط هواپیما  تهیه  یا  و  به مرز  اعزام  برای  یا عمومی( 
برای آن دسته از متقاضیانی که قصد عزیمت به صورت 
سالجاری  در  است-  زائر  شخص  برعهده  دارند  هوایی 
اربعین  مرکزی  ستاد  مصوبه  طبق  گذشته  سال  همانند 
اجباری  اربعین  زائرین  بیمه  کشور  وزارت  در  مستقر 
از زائرین دریافت  نام  با ثبت  بوده و هزینه آن همزمان 
زیر  اربعین  زائرین  که  جغرافیایی  محدوده   - می شود 
پوشش بیمه هستند از فاصله ۲0 کیلومتر مانده به مرز 

عراق و داخل خاک عراق در شهرهای زیارتی می باشد 
لذا دقت شود که چنانچه خدای ناکرده زائری در فاصله 
یا  و  رفت  در  مرز  تا  ایران  در  مبداء  شهر  از  عزیمت 
برگشت دچار سانحه ای شود باید از بیمه شخص ثالث 
بیمه تأمین اجتماعی،  از  یا برای درمان  نقلیه و  وسیله 
نام در سامانه  استفاده کنند.- ثبت   .... و  بیمه سالمت 
سماح برای عموم مردم آزاد و رایگان است لیکن چنانچه 
ثبت نام زائر در سامانه توسط دفتر زیارتی انجام پذیرد 
به  نام  ثبت  الزحمه  حق  مبلغ  پرداخت  به  موظف  زائر 
مبلغ ۲1 هزار 800 ریال خواهد بود لیکن این وجه هم به 
اینترنتی قابل پرداخت است. از درگاه  صورت متمرکز و 

ثبت نام اینترنتی متقاضیان اربعین در سامانه سماح رایگان است

باشگاه خبرنگاران - مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  شهری  ترافیک  و 
خودرو های  ویژه  فنی  معاینه  داشتن  گفت:  کشور 
اجباری  سراسری  صورت  به  شنبه  روز  از   CNG
جاری  هفته  شنبه  از  داشت:  اظهار  می شود.جعفرپور 
  CNG با سوخت  خودروهای  برای  فنی  معاینه  داشتن 
فنی  معاینه  کنار  در  رانندگان  باید  و  شود  می  اجباری 
اولیه خود یک معاینه فنی دیگر که در آن تست مخزن 

گاز خودروها انجام می شود را دارا باشند.

سیمفا،  سامانه  به  اتصال  با  افزود:  ادامه  در  وی 
معاینه  فاقد  که  سوز  دوگانه  یا  سوز  گاز  خودروهای 

فنی هستند ۵00 هزار ریال جریمه خواهند شد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری 
گفت:  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
معاینات  ابتدا   CNG خودروهای  فنی  معاینه  برای 
تست  به  نسبت  سپس  و  شود  می  انجام  چشمی 
آزمون  این  در  که  شود  می  اقدام  هیدرواستاتیک 
نشستی  اگر  و  گیرد  می  قرار  آب  فشار  تحت  مخزن 

به  نسبت  مالک خودرو  باید  باشد،  داشته  فرسودگی  یا 
اقدام کند. تعویض قطعه 

تا    CNG سوخت  با  صفر  خودروهای  افزود:   وی 
گاز  خودروهای  ویژه  فنی  معاینه  داشتن  از  سال   3
در  کرد:  عنوان  پایان  در  هستند.جعفرپور  معاف  سوز 
تولید    CNG خودروی  میلیون   ۴ حدود  کشور  کل 
کارخانه ای و یک میلیون خودروی گاز سوز شده داریم 
هیدرواستاتیک  فنی  معاینه  باید  نقلیه  وسایل  این  که 

اخذ کنند. را 

الزامی شدن معاینه فنی برای خودرو های CNG از امروز

پرداخت تسهیالت با سود 1۵ درصد
 برای توسعه کشت گلخانه ای

عصر اعتبار- وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تسهیالت توسعه گلخانه 
ها با سود 1۴ تا 1۵ درصد بدون محدودیت پرداخت می شود گفت: در 
چهار سال گذشته ۴00 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های 
نوین آبیاری تجهیز شده است.وی عنوان کرد:دولت برای توسعه روش 
های نوین آبیاری 8۵ درصد هزینه ها را یارانه می دهد و بدون محدودیت 
گلخانه  های  کشت  توسعه  حجتی،  کند.  می  پرداخت  تسهیالت 
ای،نشاکاری به جای بذرکاری،گسترش کشاورزی حفاظتی،بکارگیری بذور 
و نهال های مقاوم و زودرس را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
برای بهره برداری بهینه از منابع آب عنوان و تاکید کرد:تسهیالت توسعه 

گلخانه ها با سود 1۴ تا 1۵ درصد بدون محدودیت پرداخت می شود.

ساخت 1۵0 هزار مسکن برای 
محرومان تا ۵ سال آینده 

با  گفت:  مسکن  بنیاد  استان های  و  پشتیبانی  معاون  اعتبار-  عصر 
تامین منابع مالی این طرح توسط دولت، آورده مردم و محل حساب 
100 امام، امکان بهره مندی تعداد زیادی از محرومان فاقد مسکن از 
سرپناه مناسب و آبرومند در طول برنامه ششم توسعه کشور فراهم 
خواهد شد.وی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون واحد مسکونی کم دوام 
و غیرمقاوم روستایی در کشور وجود دارد افزود: طبق برنامه هر سال 
باید ۲00 هزار واحد مسکونی جدید و مقاوم در مناطق روستایی کشور 
ساخته شود. هادی درفشی گفت: این نهاد انقالب اسالمی 1۵0 هزار 
واحد مسکونی برای محرومان سراسر کشور طی برنامه ۵ ساله ششم 

در نقاط شهری و روستایی احداث می کند.

دریافت خدمات »پرستار در منزل« 
فقط از طریق سایت دانشگاهها 

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به 
چگونگی دریافت خدمات پرستاری در منزل اظهار داشت: دریافت خدمات 
پرستار در منزل فقط از طریق سایت دانشگاههای علوم پزشکی امکانپذیر 
است. محمد میرزابیگی ادامه داد: مراکزی که خدمات دریافت پرستاری 
در منزل ارائه خواهند کرد باید در وبگاههای دانشگاههای علوم پزشکی 
مشخصات و جزئیات خدمات خود را به مردم و بیماران اطالع رسانی کنند.
وی تصریح کرد: مردم نیز باید از این وبگاه دانشگاههای علوم پزشکی که 
خدمات پرستاری در منازل را اطالع رسانی خواهند کرد، این نوع خدمات را 
دریافت کنند.وی خاطرنشان کرد: مردم در زمان مراجعه پرستاران برای خدمت 
در منزل شان حتما کارت و مشخصات رسمی پرستار را مشاهده کنند.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تابلونویسان و خطاطان شهرستان بیرجند 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ 96/6/4 
جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات، واقع در 

خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به 
مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2سری( - عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم 

اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960511 دعوی خانم طاهره جوقه ساالر فرزند غالم به طرفیت علیرضا رحیمی فرزند 

غالمحسین بخواسته فروش پالک ثبتی به شماره 1777 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی واقع در معلم 
24 )عدل 28( - پالک 16 که ملک مذکور دارای 2 سند تک برگی به نام طرفین پرونده که مساحت عرصه طبق سند برابر با 200 متر 
مربع و اعیان ملک فوق به صورت جنوبی در 2 طبقه، زیر زمین حدود 24 مترمربع  و همکف شامل پارکینگ به مساحت 15 متر مربع 
و یک واحد مسکونی به مساحت حدود 125 متر مربع جمعا دارای 164 متر مربع زیربنای مسکونی نما سنگ دارای امتیازات منصوبه و 
اسکلت ساختمان آجری باربر و سقف ها آهنی از نوع طاق ضربی و کابینت ها فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی 
کولر آبی و ملک با قدمت باال و کلنگی که بنا به مراتب فوق به مبلغ 2/850/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه تاریخ 1396/06/15 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد . 10 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 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 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای محمد علی هدایتی فرزند رحمت اله به شماره ملی 0651818281 دارنده شناسنامه شماره 46 
صادره بیرجند ابالغ می شود: تعاونی اعتبار در حال تصفیه صالحین خراسان به شناسه ملی 10380278542 با مدیریت 

آقایان محمدرضا باقری و محمدرضا زاغری ثبت شده به شماره 12162 ثبت شرکت های مشهد با وکالت بانک آینده به شناسه 
ملی 10220894878 طی وکالتنامه رسمی شماره 13665 مورخ 93/11/8 دفترخانه 939 تهران به استناد چک بال محل شماره 
2462/269083-92/6/17 عهده بانک تجارت شعبه بیرجند به مبلغ چهار میلیارد ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان 
صادرکننده چک را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600298 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است 
چون برابر گواهی عدم پرداخت چک مذکور آدرس شما تعیین نگردیده و ابالغ مفاد اجرائیه بر طبق گزارش مورخ 1396/5/14 مامور اجرا 
)نماینده شرکت پست( در آدرس معرفی شده از سوی متعهد له به نشانی: بیرجند، بلوار خلیج فارس، بعد از جایگاه سوخت شعله، گروه 
خودرویی هدایت میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد لذا با تقاضای بانک آینده به عنوان قائم مقام 
متعهدله برابر نامه وارده به شماره 96002453-96/5/23 و مستند به ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/6/4        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

صورت مجلس افرازی قسمتی از پالک 227- اصلی بخش 2 بیرجند
در اجرای دستور شماره 1011150 -1396/6/2 ریاست محترم اداره متبوعه ذیل تقاضای آقای محمدرضا درانی پور فرزند 
عبدا... مبنی بر افراز حصه مشاعی نامبرده از ششدانگ قسمتی از پالک 227- اصلی بخش 2 بیرجند که برابر سند رسمی 

شماره 56619-1395/09/09 دفتر اسناد رسمی 8 بیرجند میزان 250 سهم مشاع از ششدانگ پالک به نام وی انتقال رسمی یافته و 
آگهی افراز نوبت اول آن در روزنامه شماره 3838- 1396/05/1 آوای خراسان جنوبی منتشر و در وقت مقرر در متن آگهی اینجانبان سید 
هادی هاشمی و احمد عبداللهی به عنوان نماینده و نقشه بردار در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از استقرار در محل و 
تطبیق حدود و مشخصات مندرج در صورتجلسه تحدید حدود با وضع موجود محل و اینکه مورد تقاضای افراز داخل در محدوده ثبتی سند 
مالکیت می باشد ابتدا نقشه بردار نسبت به برداشت قطعه افرازی اقدام و سپس نقشه مربوطه طی شماره 301/96/6832 -1396/05/28 
به شهرداری منطقه 2 بیرجند ارسال و طی نامه وارده به شماره 1010997-1396/6/01 از جانب مرجع مذکور مراتب افزاز تایید وعودت 

گردیده است که پس از طی مراحل فوق و موافقت مراجع ذیصالح با افزاز حدود و مشخصات قطعه افرازی به شرح ذیل می باشد:
مشخصات قطعه افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 250 متر مربع پالک 1466 فرعی از 227 اصلی بخش 2 
بیرجند با حدود: شماال به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه شرقا: به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 1169 فرعی از 227 اصلی 
جنوبا: به طول 10 متر پی دیواریست به اراضی باقیمانده پالک 227- اصلی غربا: به طول 25 متر پی دیواریست به اراضی باقیمانده پالک 
227- اصلی حقوق ارتفاقی ندارد. ضمنا با توجه به مشخص نبودن میزان باقیمانده سهام مشاعی پالک و اراضی متعلقه اعالم وضعیت 

باقیمانده پالک امکانپذیر نمی باشد. سید هادی هاشمی )نماینده ثبت(      احمد عبداللهی )نقشه بردار ثبت(        مالک
نظریه ریاست محترم واحد ثبتی : با افراز به شرح فوق موافقت می گردد. بدینوسیله مراتب در اجرای مادتین 2 و 6 قانون و آیین 
نامه افراز  و فروش امالک مشاع به علت عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی آگهی می گردد تا هر شخصی از مالکین رسمی مشاعی 
اعتراضی دارند، ظرف مهلت 10 روز از انتشار آگهی در دادگاه ذیصالح محل وقوع ملک مطرح نمایند در غیر این صورت عملیات ثبتی 

برابر مقررات انجام خواهد شد.
علی فضلی -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اول  نوبت  نیافتن  رسمیت  به  نظر 
کانون  نوبت دوم مجمع عمومی عادی 
روز  بیرجند  دانشگاه  بازنشستگان 
چهارشنبه 96/6/8 ساعت 10 صبح در 

دانشکده هنر برگزار می شود.

دستور جلسه:
 انتخاب بازرس - گزارش ساالنه

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950079 به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بیرجند آقای سیدرضا 
هاشم آبادی فرزند جعفر محکوم است به پرداخت مبلغ 114/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/520/000 

بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له علیرضا رمضانی و پرداخت مبلغ 5/700/000 بابت حق االجرای صندوق؛ لذا با عنایت به معرفی ملک 
زراعی پالک 2660 فرعی از 172 اصلی بخش 3 بیرجند به مساحت 2196 متر مربع از سوی شخص ثالث با مالکیت خانم نساء محمدپور، واقع 
در خوسف اراضی گودال روستای سیوجان که توقیف شده است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس کشاورزی زمین دارای شخم و شیار به 
گونه ای که مورد کشت و کار محصوالت زراعی قرار گرفته است بافت زمین قابلیت کشاورزی آبی دارد این ملک بدون سهمیه آب از چاه، ولی 
آبگیر از چاه موتور موسوی اول می باشد. در این زمین اشجار کاشت نشده است با توجه به مراتب فوق هر متر مربع از ملک مذکور 60/000 
ریال و در مجموع 131/760/000 ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ  1396/06/22 از ساعت 9 
الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
فردی  که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد ثمن معامله فی المجلس  از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است 
مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده 
وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم 
اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادره کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا 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.   
   مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف 

فکس لیزری 
خریداریم.

090316143۲0

آگهی اخطاریه افراز پالک 3689 فرعی
 از 249- اصلی بخش 2 بیرجند

نظر به اینکه خانم سیده ریحانه حسین پور مالک 
مشاع یک ممیز نه صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3689 
فرعی از 249- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند خواستار افراز سهام 
مشاعی خود از پالک مذکور را شده و چون دسترسی به مالکین 
مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد، مراتب به کلیه مالکین اعالم 
که در تاریخ 96/6/21 ساعت 10 صبح در محل این اداره یا وقوع 
ملک مذکور به آدرس بیرجند - پاسداران 40  پالک 5 حاضر ضمنا 

عدم حضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
 می شود. در اسرع وقت 

)شهر و روستا(  
09904712042

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

091۵963906۵ 
  علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*4 شهریور 1396* شماره 3867

بهره مندی 274 خانوار روستایی از خدمات طرحهای کشاورزی و عمرانی
گروه خبر-13 طرح کشاورزی و خدماتی با 997 میلیون تومان هزینه ، دراولین روز از هفته دولت در طبس به بهره برداری رسید. فرماندار طبس گفت: این طرحها شامل  12 طرح کشاورزی در 10 روستا 
و طرح بهسازی معابر روستای تشکانان است که با بهره بردای از آنها 274 خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.طالیی مقدم طرحهای کشاورزی را  شامل آبیاری کم فشار، انتقال آب با لوله، احیاء و 
مرمت قنات، احداث استخر، تجهیز و جابجایی چاه  در روستاهای رحمت آباد، خسروآباد، نجات آباد، قاسم آباد، چیروک، مشاع شهیدزمانی حومه طبس، کریت، محمدآباد قدیم، مرغوب و ملک آباد  دانست.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

به  نیاز  گمنام  شهدای  پارک  شمشاد  های  بوته 
لطفا  شهرستان  سبز  فضای  مسول  دارد  اصالح 

رسیدگی فرمایند ..
915...315
واقعا جای تاسف دارد شرکت ها،آژانس ها ،اتوبارها 
جعبه  را  مردم  ودیوار  در  و......  ها  شوئی  ،،قالی 
اعالنات می کنند وآگهی تبلیغاتی خودشونو باچسب 
به در و دیوار مردم نصب می کنند.آوا جان  چاپ کن 

وبگو بکی باید شکایت کرد ؟
915...267
خواهشاً یک مسئولی به این نانوایی ها رسیدگی کنه 
هر چند وقت وزن چانه ها کمتر و نون ها کوچک 

تر میشه.
915...443
برق  های  ها،سیم  مغازه  از  بعضی  سالم.درب 
روشنایی به دور درختان کاج پیچیده شده که بدون 
باشد.مثال معلم و عدل.لطفا شهرداری  نمی  ضرر 

پیگیری نماید.متشکرم.
915...537
کلیه  از  گذرا  یه سرکشی  :لطفا  بیرجند  شهرداری 
بازی بچه  بازی و سرسره ها وتاب های   وسایل 
مقابل مسجد  پارک  در سطح شهر مخصوصا  ها 
امام حسین )ع(داشته باشید بی ثمر نخواهد بود.در 
پارک مقابل مسجد امام حسین انسان دلش نمیاد 
بچه شوبذاره که سرسره بازی کنه؛از بس که تلی 
از کثافات و میکروبها بر روی بدنه ی تابها و سرسره 
ها در پی گذرسالها بر روی هم انباشته شده است.
ایا تماس دست بچه ها با این سرسرها و تاب های 
انباشته از تلی از سیاهی و کثیفی موجب انتقال انواع 
بیماریهای گوارشی و غیره ... برای بچه ها نمی شود؟ 
901...170
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم  
شورای شهر بیرجند اقای دکتر ابراهیم تقی زاده لطفا 
مشکالت ما مردم مهرشهر رو هم رسیدگی کنیدما 
اهالی  چندین بار بابت اسفات کردن مسیر ورودی 
مهرشهر به سمت پمپ بنزین مراجعه کردیم همیشه 
قول و قرار میگذارند که درحال بررسی است اما هیچ 
اقدامی نمیشود بخدا هر چند مدت پول زیادی بابت 
جلو بندی ماشین پرداخت میکنیم لطفا مارو هم 

دریابید با ارزوی موفقیت شما
915...151
سالم دوست عزیز  بند دره با ده سال پیش واقعا 
! ولی متاسفانه  فرقی نکرده ؟ االچیق که هست 
حمایت از سرمایه گذار نیست.فقط سرمایه گذار های 

خارجی رو تحویل میگیرن خودی رو تو سر میزنن
915...395

یی
ضا

ز ر
ها ا

س 
عک

انتقاد مدیر کل میراث فرهنگی از: 

برگزاری جشن ملی »توبافی« در استان 

جوابیه شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
پارکها  سازمان  اعالم  بر  بنا  مورخ 96/5/23  شما 
و فضای سبز شهرداری در خصوص نبود صندلی 
و آب سردکن  در پارک انتهای خیابان وحدت به 
استحضار می رساند در محدوده زمین بازی صندلی 
نصب شده و با توجه به تقاضای شهروندان تعداد 

صندلی افزیش خواهد یافت
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
و  پارکها  سازمان  اعالم  بر  بنا   96/5/23 مورخ 
فضای سبز شهرداری در خصوص روشنایی بوستان 
رساند  می  استحضار  به  پاسداران  گمنام  شهدای 
آسیبهای عمومی به چراغهای پارک باعث کاهش 

روشنایی شده بود که بر طرف گردیده است
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/23 بنا بر اعالم سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری در خصوص اینکه پاییز نشده درختان 
از بی آبی برگهاشون میریزد به استحضار می رساند از 
این شهروند گرامی درخواست می گردد موقعیتهای 
و  نمایند  اعالم  پارکها  سازمان  به  را  درختان  این 
باقی بمانند به  چنانچه ترجیح می دهند ناشناس 
صورت تلفنی با شماره های 3-32308731 اعالم 
آبیاری  اند  داده  تشخصی  اینکه  ضمن  در  نمایند 
 کافی نیست نیز دلیل و مصداق آن را بیان نمایند

جوابیه  اداره کل امور مالیاتی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/5/31 احتراما پیرو مطالب مطرح شده از 
سوی یکی از هم استانی های عزیز در خصوص 
مالیات بر ارزش افزوده جهت روشن شدن واقعیت 
و تنویر افکار مردم شریف استان به استحضار می 
رساند :برابر ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده 
عرضه کاالها و ارائه خدمات و هم چنین واردات 
بر  مالیات  نظام  ایران مشمول  در  آنها  و صادرات 
ارزش افزوده می باشد و بنا بر اختیار ماده 18 قانون 
فراخوان مشمولین مرحله 4 ثبت نام د رنظام مالیات 
بر ارزش افزوده صاحبان بنگاههای امالک از اول 
مهر سال 1389 مکلف به اجرای قانون می باشند.
،در  استرداد  اجرای دستورالعمل رسیدگی و  لذا در 
صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارکه 
مالیاتی الزم است  از سوی مودیان محترم  مثبته 
مامورین مالیاتی بر اساس در امد یا فروش قطعی 
شده عملکرد مالیاتهای مستقیم نسبت به تشخیص 
ماخد مشمول مالیات و عوارض واقعی مودیان اقدام 
نمایند.لذا با توجه به دستورالعمل مذکور تعیین ماخذ 
درامد  مبنای  بر  اغلب  افزوده  ارزش  مطالبه  اوراق 
ابزاری مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد مودیان 
صورت پذیرفته که مراجعه مودیان محترم مالیاتی 
ماخذ مشمول به میزان قابل مالحظه ای تعدیل و 
بدهی و بخشودگی  تقسیط  همکاری الزم جهت 

جرایم صورت پذیرفته و می پذیرد 

روند  روزها  این  اوتیسم،که  رضایی-اختالل 
در  رشدی  اختالل  نوعی  دارد  هم  افزایشی 
زندگی  اولیه  3سال  در  است،که  مغز  عملکرد 
رخ می دهد و در رفتارهای اجتماعی و ارتباط 
کالمی و چشمی تاثیر می گذارد و فرد مبتال 
در برقراری ارتباط با محیط  پیرامون خود دچار 
مشکل است.همان طور که از واژه ی،در خود 

ماندگی،بر می آید،افراد مبتال افراد گوشه گیر و 
اطراف هستند. محیط  از  متفاوت  درک  دارای 

آموزش به این افراد امری بسیار ضروری می 
باشد،زیرا در صورت عدم آموزش،به مرور تمام 
توانی های ارتباطی خود را از دست می دهند 
و هر چه بیشتر در انزوا وگوشه گیری فرو می 

روند.

تنها مرکز اوتیسم استان
تنها مرکز اوتیسم در استان با نام،مرکز آموزشی 
اداره  نظر  زیر  افزا،در سال 93  توان  درمانی  و 
کل بهزیستی استان،شروع به کار کرده است.

توان  افزایش  و  آموزش  زمینه  در  مرکز  این 
و  خانواده  آگاهی  وهمچنین   اوتیسم  کودکان 
برای شناسایی  برگزاری دوره های غربالگری 

مبتالیان فعالیت دارد ولی با وجود تمام  فعالیت 
های موثر در زمینه آموزش وشناسایی و جذب 
است،خانم  زیادی  مشکالت  دچار  مبتالیان 
ای  گوشه  مرکز  این  پرسنل  از  یکی  صباغی 
آوا  با  گو  گفت  در  را  مرکز  این  مشکالت  از 
بیان کرد . به گفته وی این  مرکز در سال 93 
شروع به کار کرده است،در ابتدا تعداد بچه ها 

زیر ده نفر بودند واالن به تعداد26 نفر رسیده 
اند ،که بیشتر بچه ها 2تا7 سال سن دارند وبه 
مدرک  دارای  بیشترشان  که  مربیان  وسیله 
کارشناسی و یا کارشناسی ارشد ،گفتار درمانی 
و روانشناسی هستند،آموزش های الزم را می 
بینند.وی افزود،ما در اینجا با مشکالت فراوانی 
دست و پنجه نرم می کنیم،که به عمده ترین 

آن ها،نداشتن مکان وساختمان و هزینه باالی 
اجاره وکمبود فضای مناسب آموزشی می باشد.

به طور مثال،چون مکان اجاره ای است،تجهیز 
کردن حیاط واتاق ها که بچه ها در آن هستند 
دوباره  مکان  نقل  با  و  ندارد  اقتصادی  ،توجیه 

مجبور خواهیم بود هزینه کنیم. 
شرایط  علت  به  اوتیسم  :کودکان  افزود  وی 

وسایل  و  ها  آموزش  از   دارند،باید  که  خاصی 
کنند،که  استفاده  ای  ه  ویژ  آموزشی   کمک 
های  هزینه  هم  وسایل  این  کردن  فراهم 
از  صد  در  کرد،95  اشاره  دارند.وی  باالیی 
خانواده های مراجعه کننده،دچار مشکالت مالی 
هستند و قادر به پرداخت شهریه نیستند و تنها 
پشتوانه مالی مرکز ،یارانه ای است که از طرف 

بهزیستی دریافت می کند که کفاف همه هزینه 
ها را نمی دهد.

استان مراجعه کننده دارد  از سراسر  این مرکز 
حتی  و  دارند  اسکان  مشکل  شان  بیشتر  که 
هزینه  پرداخت  توانایی   ها  خانواده  از  بعضی 
ایاب و ذهاب،دو روز در هفته را به مرکز ندارند 
و از آوردن کودکان خود ،خود داری می کنند.

همچنین هزینه های باالی درمانی،این کودکان 
به عنوان مثال برای یک عمل ساده دندان باید 
مبلغ بسیار باالتری را نسبت به یک فرد عادی 
پرداخت کنند و حتی برای بیشتر درمان ها باید 
به خارج از استان سفرکنند ،که این هزینه ها بر 
عهده خانوادها و بخشی هم بر دوش مرکز می 
باشد.برای حل این مسایل،مراجعه ی زیادی به 

با بی  اما  ایم  اداره ها استان داشته  مسولین و 
توجهی  ایشان روبه رو شده ایم و حمایت قابل 
اصلی  است.دغدغه  نشده  ما  مرکز  از  توجهی 
افرادی  و  خیرین  جذب  حاضر  حال  در  مرکز 
است که ما را در پیشبرد هدفمان،که آموزش به 
کودکان اوتیسم ، برای افزایش توانمندیشان و 
برداشتن باری از دوش خانواده شان است یاری 

اوتیسم  کودکان  مخصوص  مکان  هم  کنند،تا 
داشته باشیم و هم با فراغ بال بیشتری به امر 
آموزش واطالع رسانی به این طیف از اجتماع  

بپردازیم.
خانم صباغی در پایان گفت و گو،با توجه به این 
که مرکز وابسته به موسسه خیریه توان فازا می 
باشد ،از تمام خیرین و مردم که قادر به کمک 

به  این مرکز میباشند،خواست تا  با کمک های 
را در تجهیز مرکز  ،ما  انسان دوستانه ی خود 

یاری کنند.
خیریه: موسه  حساب   شماره 

400030120332931
شماره کارت:5029081014050195 

)Ava.news25@gmail.com(

تنها مرکز اوتیسم استان 
نیازمند یاری ویژه مسئولین و خیرین

از  انتقاد  با  فرهنگی  میراث  مدیرکل  حسینی- 
“ندانم کاری های” گذشته عنوان کرد: ما میراث 
دولت گذشته  اشتباه  بسیار  اقدامات  دار 8 سال 
تومان  میلیارد   6 نمونه،  منطقه  دو  در  هستیم، 
سرمایه دولت را زیر زمین کردیم! آب و برق و 
گاز و فاضالب به این دو منطقه بردیم ولی هیچ 

اتفاقی نیافتاده است.
رمضانی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اشاره 
به کارهای انجام شده در 4 سال دولت تدبیر و 
امید عنوان کرد: در این مدت دو اثر در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و اکنون 
یونسکو  در  نیز  استان  آسبادهای  نامزدی  که 
پذیرفته شده به زودی به مجموعه آثار ثبت شده 
در فهرست میراث جهانی اضافه خواهد شد. وی 
از ثبت 56 اثر در فهرست ملی خبر داد و افزود: 
در دو سال گذشته خراسان جنوبی مقام اول ثبت 

میراث طبیعی را کسب کرده است.

راه اندازی موزه عکاسی در قائن
در  هایی که  موزه  به  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
این 4 سال فعال شده اند اشاره کرد و ادامه داد: 
موزه مشاهیر و مفاخر ملی استان، موزه مشارکتی 
عروسک، موزه مردم شناسی طبس، موزه تاریخ 
طبیعی و موزه فرش  باغ اکبریه به لیست موزه 
های استان اضافه شده است. به گفته رمضانی 
امسال نیز موزه عکاسی در قاین راه اندازی خواهد 
شد . وی از مرمت 78 بنای مشارکتی فقط در 
یادآور شد: طی چهار سال  داد و  سال 95 خبر 
بیرجند،  در  تاریخی شهری  بافت  چهار  گذشته 
خوسف، فردوس )تون(، بشرویه و قاین و بافت 
های روستایی نیز در نایبند، اصفهک مرمت شده 
است. مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به 670 
اثر تاریخی شناسایی شده در استان عنوان کرد: 
این آثار به ترتیب در ردیف ثبت ملی قرار خواهند 
گرفت و اکنون نیز 40 پرونده آماده برای ثبت 
در فهرست اثار ملی به تهران ارسال شده است. 
رمضانی تعداد حرائم بناهای تاریخی مصوب شده 
را 34 حریم اعالم کرد و افزود:  در این بخش 

استان برتر در کشور هستیم.

کسب مقام دوم خدمات سفر کشور
در نوروز امسال

به گفته وی طی چهار سال گذشته 12 میلیارد 
تومان اعتبارات ملی در بخش میراث فرهنگی 
تامین  و  گذاری  سرمایه  در  و  ایم  کرده  جذب 
منابع حوزه گردشگری 800 میلیون تومان  در 6 

ماهه اول سال 96 اعتبار هزینه شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، با اشاره به تجهیز10 
خانه بوم گردی به عنوان اقامتگاه ادامه داد: یک 

از محل صندوق  میلیارد و 500 میلیون تومان 
قرض الحسنه به این اقامتگاه ها وام داده شده 
بوم  اقامتگاه  کرد:  خاطرنشان  رمضانی  است. 
در  معماری  دوساالنه  یک  در  اصفهک  گردی 
ونیز ایتالیا شرکت کرده و در سال 94 نیز جایزه 
تاریخی  بافت  احیای  خاطر  به  را  کشور  معمار 
کسب کرد. وی با اعتقاد بر این که قبل این 4 
سال حتی یک تور خارجی نیز به استان نیامده 
بود عنوان کرد: طی 4 سال گذشته بیش از هزار 
تور  برگزار شده  که 67  استان  در  تور  و 400 

خارجی عمدتا از کشورهای اروپایی بود. مدیرکل 
میراث فرهنگی از هزینه کرد 6 میلیارد و 500 
میلیون تومان برای جهیز زیرساخت ها سخن 
گفت و افزود: دو سال است که استان ما دهمین 
مقصد گردشگری شناخته شده و نوروز امسال نیز 
مقام دوم خدمات سفر در کشور را کسب کردیم.

برگزاری جشن ملی »توبافی« در استان
رمضانی با اعالم این خبر که خراسان جنوبی 

ملی  نمایشگاه  میزبان  جاری  سال  آذرماه  در 
کرد:  اضافه  بود  خواهد  ایران  دستی  صنایع 
سه   ،96 تیر  پایان  تا  یازدهم  دولت  ابتدای  از 
میلیارد تومان صنایع دستی به فروش رسانده 
بیمه  از  گر  صنعت   256 وی  گفته  به  ایم. 
مصوبه  با  جاری  سال  از  و  اند  شده  برخوردار 
دوباره  گران  صنعت  بیمه  مجلس،  و  دولت 
فرهنگی  میراث  مدیرکل  شد.  خواهد  شروع 
با اشاره به این که روستای خراشاد به عنوان 
روستای حوله بافی ثبت جهانی شده است بیان 

کرد: طی سال جاری جشن ملی »توبافی« در 
قربان تا غدیر نیز برگزار خواهد شد.

ارگ کاله فرنگی موزه
فرهنگی سیاسی می شود

رمضانی با اشاره به این که تاکنون برای مرمت 
هزینه  تومان  میلیون   300 فرنگی  کاله  ارگ 
شده است خاطرنشان کرد: این بنا برای مرمت 
کامل به 200 میلیون تومان اعتبار دیگر نیازمند 

است و تا آخر سال به عنوان اولین موزه فرهنگی 
سیاسی استان از آن استفاده خواهد شد.وی به 
در  زنی  کلنگ  پروژه  یک  و  پروژه   10 افتتاح 
هفته دولت اشاره کرد و افزود: این پروژه ها در 

بیرجند،قائن، بشرویه و سرایان می باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی،
نشان دهنده آینده رو به رشد

گردشگری استان
مدیرکل میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال 

که تمام این تالش ها هنوز نمودی نداشته و 
استان های دیگر حتی از نداشته های خود برای 
جذب گردشگر استفاده می کنند عنوان کرد: این 
را قبول ندارم، زیرا که استان ما قابل قیاس با 
استان های بزرگ و حتی تفت و شهرکرد که در 
مسیر گردشگری قرار گرفته نیست و در مقابل 
آنان هیچ رتبه ای نداریم. رمضانی افزود: ما را 
با گذشته خودمان مقایسه کنید، آمار گردشگران 
در سال 92 ، 130 نفر و سال 95، 3 هزار و 500 
این که نوروز  با اشاره به  نفر بوده است.  وی 
امسال 3 میلیون گردشگر از استان عبور کرده و 
1 میلیون و 800 هزار نفر اقامت کردند ادامه داد: 
هنرمندان صنعت گر استان در 15 روز توانستند 
600 میلیون تومان صنایع دستی بفروشند و این 

در جایگاه خود رقم کمی نیست. 
برای  از صدور مجوز  مدیرکل میراث فرهنگی 
20 واحد اقامتگاه بوم گردی در یک سال و نیم 
گذشته خبر داد و اضافه کرد: در طبس 10 واحد 
بومگردی مجوز گرفته و هنوز متقاضی داریم، 
این یعنی سرمایه گذار بخش خصوصی دریافته 
که این صنعت رو به رشد است. رمضانی سرمایه 
گذاری در باغ معصومیه با بیش از یک میلیارد 
تومان ، در باغ شوکت آباد با اجاره ماهیانه بیش 
از 6 میلیون تومان و در خانه علوی خوسف را از 
جمله مواردی دانست که سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای آن اقدام کرده اند. وی با اعتقاد 
بر این که کاستی هایی هم داریم ، استفاده بهتر 
توجه  و  عزم  به  مشروط  را  تاریخی  بناهای  از 

بیشتر بخش خصوصی دانست.

اقدامات زیرساختی بی نتیجه
دیگر  بخش  در  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
این که ما میراث دار 8  بر  تاکید  با  سخنانش، 
اشتباه دولت قبل هستیم،  بسیار  اقدامات  سال 
میلیارد   6 نمونه،   منطقه  دو  در  کرد:  تصریح 
کردیم!  زمین  زیر  را  دولت  سرمایه  تومان 
رمضانی با اشاره به این که در منطقه بند دره 
تومان هزینه خدمات رسانی  میلیارد  بیرجند 3 
نیز،  قاین  بوذرجمهر  در  داد:  ادامه  است،  شده 

700 میلیون تومان برای انتقال گاز ، برق ، آب و 
فاضالب هزینه شد ولی کاری انجام نشده است. 
به گفته وی این دو منطقه با مشارکت دولت و 
سرمایه گذار بوده و باید روزی که برق کشیدیم 
به بخش خصوصی اعالم می کردیم که حاال 
باقی  بعد  تا  کن  شروع  را  کار  از  گوشه  یک 
االن  که  این  بیان  با  وی  بیاوریم.  را  خدمات 
را  قاین  بوذرجمهر  منطقه  فاضالب  خروجی 
کسی حساب نکرده زیرا که هیچ تاسیساتی روی 
خروجی  حجم  فردا  اگر  داد:  ادامه  ندارد  زمین 
فاضالب بیشتر از لوله ای باشد که گذاشتیم باید 
دوباره یک پروژه دیگر تعریف کنیم و این ها 

ندانم کاری است!

کسی قول سرمایه گذاری داده
که اصال مالک نیست!

مدیرکل میراث فرهنگی با بیان این که معتقدم 
و  ندارد  کجا  هیچ  را  قائن  کوه  قلعه  جذابیت 
بنای ارزشمند بوذرجمهر و ابوالمفاخر شناسنامه 
استان است تاکید کرد: ولی باید به این مناطق 
به اندازه توجه شود. رمضانی با انتقاد از قرارداد 
 15 مالک  فقط  که  با شهرداری  گذار  سرمایه 
افزود:  باشد  می  گردشگری  منطقه  از  هکتار 
کسی که مالک نبوده قول سرمایه گذاری در 
500 هکتار را داده است! وی خاطرنشان کرد: 
به  بستند  قرارداد  که  گذارانی  سرمایه  باید  یا 
لیست  از  که  این  یا  و  کنند  عمل  خود  تعهد 
منطقه نمونه حذف شود، زیرا که جلوی ضرر 
را از هرجا بگیریم فایده است. مدیرکل میراث 
توانیم  می  که  این  بیان  با  فرهنگی همچنین 
از  درصد   1 بودجه  قانون  براساس  امسال 
اعتبارات را در راستای تبلیغات با صدا و سیمای 
ملی قرار داد ببندیم، افزود: البته تبلیغات زیاد 
مانند دعوت کردن به جشن عروسی است که 
برای همه شام تدارک ندیده ایم! معتقدم تبلیغ 

و زیرساخت باید متناسب باشد.
گفتنی است سرمایه گذار بند دره، منتظر تایید 
تا  طرح در شورای عالی معماری کشور است 

کار خود را شروع کند.

هزینه های “ندانم کاری” گذشتگان
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هواپیمای خودران کمک حال کشاورزان می شود 

مهر-  یک هواپیمای خودران ساخته شده که می تواند بر فراز مزارع کشاورزی و باغ ها، مواد شیمیایی اسپری کند. یک استارت آپ در سیلیکون ولی به نام Pyka مشغول ساخت هواپیمای خودران است 
که استفاده از مواد شیمیایی را برای مصارف کشاورزی ایمن تر و سریع تر می کند. این هواپیمای تک سرنشین که خودران نیز هست، می تواند با پرواز بر فراز زمین های کشاورزی و باغ ها مواد شیمیایی 
روی آنها اسپری کند. حسگرهای موجود در هواپیما وضعیت آن را تنظیم و مسیر پرواز را مشخص می کنند. به این ترتیب در صورت وجود باد و طوفان هواپیما مواد شیمیایی کمتری اسپری می کند. شنبه *4 شهریور 1396 * شماره 3867

یادداشت

ول کن اون لعنتی را 
با من حرف بزن! 

* قاسم یزدان پناه 

همه  بودم،  میهمانی  جایی  پیش  وقت  چند 
دیدم  کردم  نگاه  بودیم،  نشسته  دور هم  فامیل 
با  و  نشسته اند  افرادی  منزل  نقطه  سه  در  که 
هیچ کسی  هستند.   مشغول  هایشان  لپ تاپ 
آن طرف هم صدای  نداشت،  توجه  دیگری  به 
فامیل  مسن های  از  نفر  دو  بود.  بلند  تلویزیون 
تلویزیون  به  نیم نگاهی  گاهی  و  بودند  نشسته 
داشتند و نگاهی به گروه های مشغول کامپیوتر، 
را  همدیگر  با  زدن  حرف  حوصله  هم  آنها 
مسافرت  به  هواپیما  با  پیش  ماه  چند  نداشتند. 
هدفون  بود.  نشسته  جوانی  کنارم  می رفتم، 
mp3 را روی گوش هایش گذاشته و موسیقی 
گوش می داد. وقتی نشستم به من توجه نکرد، 
یک  از  دریغ  حتی  نشد،  بدل  و  رد  هم  حرفی 
سالم؛ من هم که سالم کردم پاسخی نشنیدم 
نکرد.  هم  نگاه  من  به  پرواز  طول  در  اصال 
رفت.  و  پایین  انداخت  را  سرش  پرواز  پایان 
تا  شدیم  جمع  هم  دور  دوستان  از  نفر  چند 
جمع  همه  وقتی  بزنیم،  گپی  مدت ها  از  بعد 
هر  شد  بلند  موبایل ها  زنگ  صدای  شدند 
دوستان  از  یکی  شدند،  صحبت  مشغول  کدام 
بعدی  زنگ  می شد  تمام  تلفن  با  که  صحبتش 
به صدا در می آمد. اصال فرصتی نشد که چهار 
کالم با هم حرف بزنیم بعد از صرف غذا همه 
همراه  هم  خوردن  غذا  تازه  شدند.  متفرق 
از  استفاده  اینگونه  با  بود.  تلفن  با  صحبت 
تکنولوژی نه تنها به هم نزدیک نشده ایم بلکه 
هم  وقتی  و  شده  بیشتر  هم  از  فاصله هایمان 
در  است.  ارتباط های مان سطحی  یکدیگریم  با 
بیشتری  بودن  هم  با  فرصت  انسان ها  گذشته 
عشق،  و  می شد  عمیق  ارتباطات  لذا  داشتند 
عاطفه  و  احساس  در  دوستی  و  محبت  عالقه، 
روابط  چطور؟  حاال  ولی  می کرد،  پیدا  ریشه 
عمق.  کم  ریشه ای  با  یا  بی ریشه  و  سطحی 
بیایید هرجا که با هم هستیم تلویزیون، موبایل 
و کامپیوترها را خاموش کنیم و با هم حرف بزنیم 
به صورت هم نگاه کنیم، غم و شادی را در چهره 
یکدیگر ببینیم، ا حساساتمان را به هم گره بزنیم.

یک روز بـا شهـدا

اسدزاده، جم- چندروز پیش بود یکی از دوستانم 
گروه  عنوان یک  با گروهی تحت  دارد  گفت که قصد 
جهادی،صبح چهارشنبه به مزار شهدا بروند قبور شهدا 
تا  بود  جالب  برایم  کنند.  آمیزی  رنگ  و  روبی  غبار  را 
عالقه  دالیل  از  و  ببینم  را  گروه  این  کار  نزدیک  از 
حوزه  سازندگی  مسئول  شوم.   جویا  کار  این  به  شان 
نیز  جهادی  گروه  این  مسئول  که  بسیج  آموزی  دانش 
هست،در توضیح عنوان کرد: استقبال دانش آموزان در 
آشنایی  با محوریت  آموزی  دانش  قالب طرح  هجرت 
سال  هر  شهدایی  و  جهادگری  روحیه  با  جوان  نسل 

تابستان بیشتر و پرشورتر از سال قبل می شود.

هدف خودسازی و انس با شهدا
تابستان  اول  از  که   )3( هجرت  طرح  در  گفت:  وی 
امسال شروع شده است، طبق برنامه ریزی  ها، دیدار با 
خانواده های شهدا، رنگ آمیزی مدارس و دیوار نویسی 
این طرح حدودا  بار در طول  انجام شد. و برای دومین 
10 نفر از دختران دانش آموزکه به این کار عالقه دارند 
به مزار شهدا می آیند و  مزار شهیدانی که اسم یا فامیل 
و اطالعات روی سنگ قبرشان کمرنگ شده را دوباره 
می نویسیم همچنین غبارروبی از مزار شهدا می کنیم. 
با  بیرجند  بسیج  آموزی  دانش  حوزه  سازندگی  مسئول 
بیان اینکه  در طول روز از یکی از مادران شهدای دفاع 

مقدس هم دعوت می کنیم که از خاطرات جبهه و فرزند 
شهیدش برای ما بگوید،  ادامه داد: همچنین دعوت از 
روحانی که روحیه جهادگری را در بچه ها تقویت کند 
جمله  از  دهند  ادامه  کار  این  به  بیشتری  روحیه  با  تا 
است. وی  انجام شده  این طرح  در  که  است  کارهایی 
با شهدا  گرفتن  انس  و  را خودسازی  کار  این  از  هدف 
شهادت  فرهنگ  و  گروهی  کار  با  ها  بچه  آشنایی  و  
عنوان کرد و گفت: اینکه ادامه دهنده راه شهدا باشیم 
شهر  این  در  خاطر  اطمینان  با  اگر  نکنیم  فراموش  و 

زندگی می کنیم، مدیون شهدا هستیم.

تمام درد و دل هایم را به شهدا می گویم
جمع  به  تازه  که  جهادی  گروه  این  اعضای  از  یکی 
که  نبودم  مقید  آنچنان  قبال  گوید:من  اضافه شده  می 
حتما سر مزار شهدا بیایم ولی از وقتی که کتاب »ابراهیم 
هادی« را مطالعه کردم  و راهیان نور رفتم ،بیشتر مشتاق 
شدم به شهدا نزدیک شوم.حاال طوری شده که تمام درد 
و دل هایم را به شهدا می گویم و از آنها انتظار کمک 
دارم و واقعا هم تاثیرش را در زندگیم دیدم و به شکرانه 
تا  بپوشم  چادر  گرفتم  تصمیم  انها  با  روحی  ارتباط  این 
سر  هم  را  جمله  باشم.این  راهشان  دهنده  ادامه  بتوانم 
لوحه زندگیم قرار دادم: »بانوی چادری تو خودت حرم 

زینبی و چادرت مدافع حرم...«

بعد از اتمام کارم احساس خستگی نمی کنم
بانوی دیگری که به عنوان یک بسیجی جهادگر، برای 
چندمین بار بود در این طرح فعالیت می کرد، با بیان اینکه 
من فقط وفقط به عشق شهدا آمده ام ، می افزاید: احساس 
می کنم که به این حضور در کنار شهدا نیازمندم؛ وی می 
گوید: معتقدم اگر فقط کارهای زندگیمان را به نیت شادی 
شهدا انجام دهیم، حتما تآثیرش را در زندگی خواهیم دید.
همانطور که من دیدم و هر بار مصمم تر از بار قبل با عشق 
بیشتری این کار ناقابل را برای شهدا انجام می دهم.بعد از 
اتمام کار اصال احساس خستگی نمی کنم و حتی انرژی 

بیشتری برای فعالیت های روزمره ام دارم.

رنگ کردن مزار شهدا 
به من احساس تازه ای می دهد

نیز  طراحی  رشته  آموز  دانش  که  بانوان  این  از  یکی 
هست،می گوید: رنگ کردن مزار شهدا به من احساس تازه 
ای می دهد.احساسی که تا بحال آن را درک نکرده بودم، 
احساس آرامشی که هر بار با  حضورم در مزار شهدا بیشتر 
و بیشتر می شود. احساسی که ناخودآگاه در وجودت می آید 
و وقتی متوجهش میشوی انگار شهدا کنارت مینشینند و تو 
گرمای وجود آنها را حس می کنی. این حس و حال را فقط 
در مزار شهدا دارم و وقتی برای اولین بار با یکی از مادران 
شهدا صحبت کردم انگار دوباره این حس و حال عجیب به 

سراغم آمد؛ مادر شهید با من درد و دل میکرد از بی معرفتی 
دخترانی که حجاب نادرستی دارند و اصال یادشان نیست که 
این آزادی و این حس امنیت اصال از کجا به وجود آمده 
است. پسر من در راه خدا و در راه آرامش ما جانش را فدا 

کرد.او همچنین  از ما بابت این کارمان تشکر کرد.

شهدا زنده اند و حرفهای ما را می شنوند 
یکی دیگر از این بانوان ، دانشجویی است که تابحال در 
کارهای فرهنگی زیادی شرکت کرده و به گفته خودش از 
زمان دانش آموزی اینگونه فعالیت ها را انجام می دهد،می 
گوید: »این فرصتی که شهدا در اختیارم گذاشته اند تا با آن 
ها کمی خلوت کنم را از دست نمی دهم و به همه جوان 
های هم سن و سال خودم می گویم که حتما در طول 
هفته برای آرامشی که در اینجا پیدا می کنیم به این مکان 
ها بیاییم و با شهدا حرف بزنیم، شهدا زنده اند و حرفهای 

ما را می شنوند.من به این قضیه ایمان دارم.«

شهدا می خواهند ما جوان ها صدایشان کنیم
 وی پیشنهاد می کند همه یک دوست شهید داشته باشیم 
و می افزاید: من با مطالعه کتاب هایی در مورد زندگی شهدا 
و سخنرانی های استاد پناهیان در مورد شهدا مخصوصا 
شهید هادی، به این نتیجه رسیدم که شهدا در بین ما حضور 

دارند فقط می خواهند ما جوان ها صدایشان کنیم.

خبرها از گوشه و کنار

خواب دیدن سودی برای انسان دارد؟ 

علوم  در  مطالعات  ترین  تازه  روزپالس- 
زیاد خواب می بینند،  افرادی که  نشان می دهد 
کمتر در معرض ابتال به زوال عقل قرار دارند. 
توسط  سال   12 مدت  به  که  تحقیقاتی  پی  در 
انجام  بوستون  دانشگاه  در  آمریکایی  محققان 
گرفت، مشخص شد حرکات سریع چشم افراد، 
بیماری های  به  ابتال  خطر  با  نزدیکی  ارتباط 
تحقیقات  این  در  دارد.  صعب العالج  عصبی 
 60 باالی  داوطلب   321 خواب  الگوی  ابتدا 
و  گرفت  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  سال 
وضعیت سالمت  ساله   12 بازه  یک  در  سپس 
این داوطلبان پیگیری شد تا میزان خطر ابتال 
شود.  مشخص  آن ها  بین  در  عقل  زوال  به 
درصد  یک  ازای  به  تحقیقات  این  اساس  بر 
حرکت  صرف  خواب  در  که  زمانی  کاهش 
زوال  به  ابتال  احتمال  می شود،  چشم ها  سریع 

می یابد.  افزایش  درصد   9 عقل 
چشم  سریع  حرکت  دانید  می  که  همانطور 
خواب  آن  در  که  است  خواب  از  مرحله ای 
دمای  مغز،  فعالیت  و  می افتد  اتفاق  دیدن 
افزایش  قلب  ضربان  و  تنفس  سرعت  بدن، 
با  عقل  زوال  ارتباط  این  از  می یابد.پیش 
اما  است،  رسیده  اثبات  به  خواب  اختالل 
این  از  یک  کدام  که  نمی دانند  محققان  هنوز 
گفته  به  می شود.  دیگری  بروز  موجب  عوامل 
تاثیرات  خواب  مختلف  مراحل  محققان،  این 
برجای  آلزایمر  اصلی  ویژگی های  بر  متفاوتی 
مکانیزم  تحقیقات  این  نتایج  و  می گذارند 
برای  ابزاری  عنوان  به  را  چشم  سریع  حرکت 
می کند.این  شناسایی  عقل  زوال  پیش بینی 
محققان اوایل سال جاری میالدی دریافتند در 
افرادی  ابتالی  خطر  ساله   10 زمانی  بازه  یک 
که بیش از 9 ساعت خواب مستمر شبانه دارند 
برابر  دو  سایرین  با  مقایسه  در  عقل  زوال  به 
آلزایمر  انجمن  رسمی  آمار  اساس  بر  است.  
افراد  ابتالی  احتمال  کلی  حالت  در  انگلیس، 

14 است. 65 سال به آلزایمر یک به  باالی 

عکس از : توال

مناسبت ها

چهارم  شهریور؛

روز کارمند

ویستا- همه ساله در هفته دولت روز 4شهریور 
در  و  یابد  می  اختصاص  کارمند  روز  عنوان  به 
دولت  کارگزاران  از  تجلیل  منظور  به  روز  این 
 جمهوری اسالمی و ارج نهادن به خدمت، با تبیین 
عنوان  به  نمونه  کارمندان  انتخاب،  های  مالک 
نمایندگان خیل عظیم کارکنان نظام در اقصی نقاط 
کشور، انتخاب و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند. 
باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت 
باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم 
 به اینکه، انسانیت انسان در رابطه با کار به وجود 
می آید. انسان می تواند به وسیله کاری که انتخاب 
می کند خالق خود باشد. )شهید رجایی )اسفند 1359((
فرمایشی و  از جهت  آنکه  از  بیش  روز کارمند 
مناسب  است  فرصتی  باشد  اهمیت  حائز  شعاری 
برای تبیین جایگاه و رفع مشکالت کارمندان. از 
نیت  حسن  و  دلسوزی  با  کارمندان  که  آنجا 
نظام  و  مردم  به  خدمت  صرف  را  خود   وقت 
نسبت  ای  ویژه  توجه  باید  دولت  کنند  می 
های  برنامه  طراحی  با  و  دارد  مبذول  آنان  به 
نیروی  این  از  را  استفاده  بیشترین  صحیح 
صادق و زحمتکش جهت پیشبرد اهداف خود ببرد.

وفات سید جمال الدین گلپایگانی

آباد  در سال 1295 هـ . ق. کودکی در سعید 
گلپایگان، در یک خانواده روحانی متولد شد که 
اسم او را »جمال الدین« گذاشتند. جمال الدین 
فراگرفت  خود  روستای  در  را  نوشتن  و  خواندن 
خود  برادران  پیش  در  را  حوزوی  دروس  و 
حوزه  عازم  تحصیل  ادامه  برای  سپس  آموخت. 
علمیه اصفهان شد. پدرش، آیت ا... سید حسین 
فقیه  فرزند  ق.(   . هـ   1304 )متوفا:  گلپایگانی 
گلپایگانی  علی  محمد  سید  گلپایگان،  بزرگوار 

)متوفا: 12۸0 هـ . ق.( است.
کودکی  دوران  گلپایگانی  الدین  جمال  سید 
از  سال   9 از  بیش  کرد.  آباد سپری  سعید  در  را 
عمر پربرکتش نمی گذشت که پدر بزرگوارش دار 
در سعیدآباد  سالی  چند  وداع گفت. وی  را  فانی 
از  بلندی که  بوده؛ ولی روح  به چوپانی مشغول 
داشت  آن  بر  را  او  بود،  برده  ارث  به  خود  پدر 
دوازده  در  او  کند.  اقتدا  خود  بزرگ  اجداد  به  تا 
سالگی، در همان سامان نزد برادران بزرگوارش 
درس را آغاز کرد و مقداری از دروس مقدماتی 
را در وطن خود فراگرفت و برای ادامه تحصیل 
عربی،  علوم  بیش تر  وی  شد.  گلپایگان  راهی 
آموخت.  گلپایگان  از علمای  را  و منطق  بالغت 
و  آباد  سعید  بین  مسافت  روز  هر  می گویند: 
می پیمود.  پیاده  علم  آموختن  برای  را  گلپایگان 
او چند سالی را در گلپایگان به تحصیل اشتغال 
داشت. در سال 1311 هـ . ق. در حالی که 16 
عازم  تحصیل  ادامه  برای  نداشت،   بیشتر  سال 
اصفهان گردید. در مدرسه علمیه الماسیه ثبت نام 
نمود و در همان جا به کسب علم پرداخت. مدتی 
گذشت تا این که به مدرسه شیخ محمد علی ثقة 
االسالم منتقل گردید و سطوح عالی حوزوی را 
آغاز نمود و »قوانین« را پیش مرحوم حاجی میرزا 
بدیع آموخت و سپس »رسائل« و »مکاسب« را 
نزد بزرگانی هم چون شیخ عبدالکریم گزی، سید 
محمد خاتون آبادی، شیخ محمد علی ثقة االسالم، 
شیخ محمد تقی مدرسی و آیت ا... سید محمد باقر 
ُدرچه ای فرا گرفت. سرانجام آیت ا... العظمی حاج 
سید جمال الدین گلپایگانی در عصر روز دوشنبه 
سالگی  در ۸2  ق   . هـ  الحرام 13۷۷  محرم   29
چشم از جهان فانی فرو بست. وی وصیت کرده 
بودند که مرا در مقبرة العلما دفن کنید. اگر نشد 
در وادی السالم. وقتی جنازه را به عللی نتوانستند 
در مقبرة العلما دفن کنند، آن را به قبرستان وادی 
السالم آوردند، اّما جای مناسبی پیدا نکردند که او 
را دفن کنند، غیر از مکانی که در زمان حیاتش 
همیشه می آمد و در آنجا می نشست و فاتحه و دعا 
می خواند. از این رو،  ایشان را همان جا دفن کردند.

افتتاح راه آهن سراسری ایران

ایران در حدود سال 126۷ ش   اولین راه آهن 
کیلومتر  هشت  طول  به  ري  شهر  و  تهران  بین 
توسط یک شرکت بلژیکي احداث شد. در سالیان 
نصب  آهن  خطوط  کشور  از  نقاطي  در  نیز  بعد 
گردید. اما این میزان راه آهن پاسخ گوي نیازهاي 
که  این  تا  نبود.  ایران  همچون  پهناوري  کشور 
ساختمان راه آهن سراسري ایران در 23 مهر سال 
1306 آغاز گردید و در سوم شهریور سال 131۷ 
سراسري  آهن  راه  طول  رسید.  بهره  برداري  به 
ایران در سال 131۷، 1392 کیلومتر بود که بندر 
از  جنوب  در  را  سابق(  )شاهپور  خمیني)ره(  امام 
طریق اهواز، دزفول، اراک، قم، تهران، گرمسار، 
فیروزکوه، قائم  شهر و بهشهر به بندر ترکمن در 
شمال متصل مي کرد. طول خطوط آهن کشور در 
مرداد 136۷ در حدود ده هزار کیلومتر بوده است.

کاریکاتور عمارت قدیمی روستای آرک - قاسمیعباس گودرزی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

ورزشی سریع برای سفت شدن ران
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تکرار این جمالت تاکیدی، جادو می کند

مثبت اندیش بودن یکی از راههای نجات بشر در این 
دنیای بی رحم است. زمانی که ما احساس شکست یا 
ناراحتی می کنیم، به دنبال راهی برای فرار از افکار 
این شرایط ،گاهی برخی جمله ها  منفی هستیم. در 
زندگی ما را از این رو به آن رو می کنند.  این شمایید 
بهترین  به  را  آنها  پس  سازید،  می  را  خود  روز  که 
است،  عادت  بودن  افسرده  بسازید.  ممکن  شکل 
شاد بودن هم عادت است. این انتخاب شماست که 

کدامیک را قبول می کنید. 
انسان یک  که  بود  این  بشر  کشف  ترین   بزرگ 

می تواند سرنوشت خود را تنها با تغییر رفتارش، تغییر 
باقی  اکتشاف  و  برای کشف  دهد. در دیروز جایی 
نمانده است اما فردا برای ماست، می توانیم برنده یا 
ما  رفتار  مهمترین  خوشبینی  باشیم.  بازی  این  بازنده 
آدم هاست، از این رو که به ما قدرت پیشرفت و امید 
برای آینده می دهد. هر روز 1440  بهتر  به زندگی 
دقیقه است. بدین معنی که شما هر روز 1440 فرصت 
دارید تا تاثیری مثبت از خودتان بر جای بگذارید. ما 
توانایی فرار از درد را نداریم، ما نمی توانیم از طبیعت 
زندگی خالص شویم، اما می توانیم انتخاب کنیم که 
یا تسلیم شویم و شکست بخوریم یا بجنگیم و زندگی 

ارزشمندی برای خود بسازیم. 
درد یک حقیقت است اما نحوه برخورد ما با او یک 
انتخاب است که تماما به خودمان بستگی دارد. برای 
هر چیزی خدا را شکر کنید. اگر فرصت کافی برای 
برای داشتن همان  را  نداشتید، خدا  تحصیالت عالی 
تحصیالت ابتدایی شکر کنید. اگر تحصیالت ابتدایی 

هم نداشتید، برای سالمتی تان شکرگزار باشید.

نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون

طرف  به  سرکشی  و  گردش  برای  الرشید  هارون 
یکی  کنار  در  رفت.  خود  جدید  های  ساختمان 
خطی خواست  او  از  برخورد،  بهلول  به  قصرها   از 

بر دیوار قصر چیزی بنویسد. 
گل  نوشت:  و  برداشت  زغال  از  ای  پاره  بهلول 
پست  و  خوار  دین  ولی  شده  انباشته  هم  روی  بر 
گردیده. گچ ها بر هم مالیده شده اما دستور صریح 
و  پول  از  را  کاخ  این  اگر  است.  رفته  بین  از  دین 
اسراف و زیاده روی  ای  ثروت حالل خود ساخته 
دوست  را  کنندگان  اسراف  خداوند  که  ای  نموده 
ها ستم  به آن  باشد  مردم  مال  از  و چنان چه  ندارد 

کرده ای که خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
آگاه شویم، اسراف و سخت گذرانی چرا ...؟!

کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته 
افسوس نخورد، از نایافته به رنج نباشد، چون در طلب 

مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد.

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی
 به این دارد که تا چه حد می تواند 

همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

امشب شب هجران و وداع و دوری ست
فردا دل را بدین سبب رنجوری ست
ای دل تو همی سوز تو را فرمان ست

وای دیده تو خون گری تو را دستوری ست

برای لذت بردن از سالمتی، ایجاد شادی
 در خانواده، و خلق آرامش برای همه، باید
 اول ذهن خود را کنترل کنید و نظم دهید.

اگر کسی بتواند ذهنش را به کنترل درآورد، 
می تواند راه آرامش را بیابد، و تمام حکمت

 و فضیلت به سمت او روانه خواهد شد.

هر انسانی كم و بیش اشتباهاتی دارد ولی در این میان 
آنهایی برنده هستند كه می دانند چگونه آن را جبران كنند 
و بار دیگر سعی كنند آن اشتباه تكرار نشود. چون رفتارهای 
انسانها در تعامل با یكدیگر است، پس خطای یكی به آزرده 
شدن دیگری می انجامد. حاال كه همه انسانها احتمال دارد 
خطا كنند و در روابط شان باعث دلخوری كسی شوند، پس 

باید عذرخواهی كردن را بیاموزند.
هنر  یك  كردن  »عذرخواهی  گویند:  می  كه  اید  شنیده 
دارد.  زیادی  معنایی  بار  با خود  این جمله كوتاه،  است«؟ 
یادتان هست نخستین هنری را كه یاد گرفتید، چه بود؟ 
 بیشتر كودكان با رنگ آمیزی شروع می كنند و اول یاد
می گیرند متناسب، موزون و زیبا رنگ آمیزی كنند تا مرحله 
بعد به نقاشی برسند. مهمترین چیزی كه در آن دقت می 
كردید این بود كه از خط بیرون نزنید و همین طور داخل 
تصویری كه باید رنگ می زدید، حتی نقطه ای سفید نماند. 

بنابراین توازن دارد و گرفتار افراط و تفریط نمی شود. 
عذرخواهی  هم یك هنر رفتاری است كه باید دقت كنید 
نه بیش از حد باشد كه به عزت نفس تان و وجهه ای 
كه نزد دیگران دارید لطمه بزند و نه آنقدر درعذرخواهی 
كردن بخیل باشید كه اشتباهاتتان را بدون جبران كردن و 

همچنین بدون ترمیم دلگیری دیگران باقی بگذارید. 
كسی را تصور كنید كه در محل كار برای آنكه همكارانش با 
او ارتباط خوبی داشته باشند، مدام برای كارهای كرده و ناكرده 

خود عذرخواهی كند. بعد از یك مدت دیگران چه قضاوتی از 
او خواهند داشت؟ یا كسی كه حتی در یك اختالف جدی كه 
خطایش محرز هم شده است، حاضر نباشد عذرخواهی كند. 

واضح و صریح بگویید
واضح و صریح بگویید كه برای كدام رفتار و اشتباه تان 
میخواهیددلجویی كنید. همان اشتباهی كه قلبا پذیرفته اید 
و باعث دلخوری طرف مقابل شما شده است را نام ببرید. 

این جمله در بیشتر مواقع استفاده می شود: اگر باعث ناراحتی 
ات شده ام، مرا ببخش. درحالیكه این جمله و جمالتی شبیه 
به آن به قدری كلی است كه مشخص نمی كند شما متوجه 
شده اید چرا او ناراحت است یا خیر. باید خیلی ساده، صریح 
و مصداقی عذرخواهی كنید. مثال بگویید: برای اینكه به 
فالنی گفتم تو آدم خسیسی هستی، مرا ببخش. بهتر است 
در چنین مواقعی اگر كارتان علتی داشته آن را هم بیان 
كنید. علتش الزم نیست محكمه پسند باشد اما بگویید كه 

چرا چنین خطایی را مرتكب شده اید. 
ممكن است طرف مقابل شما فكر كند از او متنفر هستید 
كه پشت سر او گفته اید آدم خسیسی است اما شما یك 
دلیل داشته اید: او ماشینش را به شما قرض نداده است و 
چون خودتان ماشین ندارید، حس حسادت باعث شده است 
بخواهید مقابله به مثل كنید. در چنین شرایطی همین كه 
بگویید: تو حق داشتی ماشینت را به من ندهی اما من آن 
لحظه عصبانی شدم و كار خطایی كردم. عذرخواهی هر 

چه موضوعی تر و صریح تر باشد بیشتر به دل شنونده 
خواهد نشست.

شیوه عذرخواهی مؤثر
اگر می خواهید از كسی عذرخواهی كنید، درست و به موقع 
این كار را انجام دهید.ببخشید اما من مقصر نبودم گاهی 
انجام غلط یك كار آسیب بیشتری دارد از اینكه آن كار 
را انجام ندهید. پس اگر می خواهید از كسی عذرخواهی 
كنید، درست و به موقع این كار را انجام دهید. زمان واقعی 
عذرخواهی وقتی نیست كه كسی از شما رنجیده است بلكه 
زمانی است كه خودتان قبول كرده اید كه كار خطایی انجام 
داده اید. اگر فقط وقتی دلخوری كسی را می بینید و به 
خاطر اینكه رابطه تان خراب نشود، عذرخواهی كنید، در این 
كار چندان موفق نمی شوید.حتی ممكن است باهم بحث 
تان بشود و كار به جاهای باریكتر و دلخوریهای عمیق تر 
بكشد. شما باید زمانی برای عذرخواهی پیشقدم شوید كه 
بدانید و قبول كرده باشید كه كارتان خطا بوده است. حتی 
ممكن است طرف مقابل شما دلخور نشده یا بروز نداده 
باشد اما همین كه متوجه خطای خود شدید، پیشقدم شوید. 
علت اینكه باید خطای خود را قبول كرده باشید احساسی 
است كه با زبان بدن و بار معنایی كلمات به طرف مقابلتان 
القا می كنید. ممكن است یك جمله ببخشید، من اشتباه 
كردم را زمانی كه در حال نقش بازی كردن هستید، بگویید: 
»ببخشید دیگه، باشه من اشتباه كردم!« كه این جمله كامال 

نشان دهنده این است كه به نوعی می خواهید موضوع 
را تمام كنید و به اصطالح از سر خود واكنید. حتی اگر 
در انتخاب كلمات هم دقت كافی داشته باشید، زبان بدن 
رسواكننده است و احساس طرف مقابلتان در این زمینه 
اشتباه نخواهد كرد. پس برای آنكه كار را خراب تر نكنید 

زمانی عذر بخواهید كه واقعا اشتباه خود را پذیرفته اید.
تغییر رفتار در دراز مدت

به كار بردن كلماتی مانند »ببخشید«، »معذرت میخواهم« 
یا »وای! اشتباه كردم« و غیره، به هیچ وجه عذرخواهی 
واقعی محسوب نمی شود بلكه پیش زمینه های عذرخواهی 
هستند. این نوع عذرخواهیها شاید در زمانی كه ناخواسته به 
كسی تنه میزنیم یا به میان حرف كسی میپریم مثمرثمر 
باشد اما در موارد دیگری كه احساسات طرف مقابل را عمیقا 

جریحه دار كرده ایم، به هیچ وجه مؤثر نیستند.
 معذرت خواهی صحیح و مؤثر آن است كه به كسی كه 
سبب ایجاد رنجش یا كدورت در قلب او شده ایم، پاسخی 
عاطفی، همدالنه و از صمیم قلب بدهیم. در واقع معذرت 
خواهی باید از ته قلب و برای رفتار خاصی باشد كه انجام 
داده ایم وگرنه بی معنا و بی اثر خواهد بود. این كار با بحث 
جبران فرق می كند. شما یكبار موقع عذرخواهی از طرف 
مقابل می پرسید كه چگونه خطایم را جبران كنم كه این 
حرف كامال ضروری است اما بعد از آن و در حیطه های 

مشابه باید تغییر رفتار در شما ایجاد شود.
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آموزشگاه  شمشیرزن-   - فروش 
خانه  یك  در  كه  نفر  چند   -11
قالب   - یار  كنند-  مي  زندگي 
رنگ-  كم  صورتي   -12 كفش 
پیچ و تاب - نوعي جواهر- جبه  
دخترانه  نام  آلماني-  بله   -13
 -14 عصب  شگفتي-  حرف   -
همیشه  و  بزرگ  درختي  رونده- 
و  سینما  كمدین   -15 سبز 
تاریخي  ایران- شهري  تلویزیون 

در استان مازندران
از   - نامعلوم   -1 عمودي: 

پایتخت   -2 آشپزخانه  وسایل 
نوعي   -3 آشكار   - كنیا 
 - محلي  لغت  در  آب   مجازات- 
 -4 سرچشمه  فلز  دار-  ریشه 
كالمي براي شگفتي- ستارگان- 
فرو رفتن ظرف- حسرت 5- نام 
پاكبازي  دروغین-  ادعاي  گلي- 
ماه  كننده-  6- رسم  در دوستي 
میالدي- نگاتیو 7- صدمه- نام 
این  كه  منچستر  گلزن  روني 
روزها اوج گرفته است- پوسته- 
موسیقایي  اثر   -8 ها  اندیشه 

نامدار  آهنگساز  موتزارت 
وحشت  خالكوبي-   -9 اتریشي 
ابر   -10 كردن  داغ   - سربها   -
صخیم  كاغذ   - صدر  سفید- 
 - بلغارستان  ورزشي  شهر   -11
عدد ترتیبي-  ضروري 12- مادر 
بزرگ- دریا - هماهنگ - پاسخ 
اداري-  تنبیه  او-   -13 منفي 
نكرده  پاك  پنبه  بدن-  شریان 
مقدونیه  مركز   - نیكبختي   -14
آهنگران-  از محمد  فیلمي   -15

نوعي ماشین كشاورزي
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دنموربیهوکیوها1
یزورینغمفالوی2
ودکراکمتسنوتس3
ایتوتتافنکنل4
نکایلهناویان5
شلیلدافلالاد6
مقراوتسابابی7
ساماداتسادادح8
یلینراتهسلهس9
نمیامیندولوی10
گناقاخمارودن11
رگردهاننامرف12
انربریسکلاحار13
ندنامبترمیدمک14
یموبکرسپاضیبدی15

کار خوب اتفاقی نیست

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروش باغ منزل ییالقی 3000 متر 
واقع در روستای فنود

 شامل انواع درختان میوه مثمر
 به همراه سه ساعت آب قنات
امالک محمد     32445216 

09151630672-هاشم آبادی

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به یک شاگرد جهت کار گچ کاری 
ساختمان نیازمندیم.
09151637130

به یک نیروی خانم دارای مدرک روان 
شناسی ، مشاوره و دارای سابقه کار ، ترجیحا 

باالی 30 سال نیازمندیم.   32252276

به یک نیروی فنی آقا آشنا با 
جوشکاری، برشکاری، برق  نیازمندیم.

32255221

به چند نفر کارگر ساده جهت کار 
در کارگاه درب و پنجره سازی 
با مزایای ببمه و حقوق مناسب 

نیازمندیم.
09155624784 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

فروش مغازه تجاری پشت بازار سرپوش 
فی کارشناسی    09153636762

فروش نیسان آبی رنگ، مدل 96، 
صفر کیلومتر، سند آزاد، فی توافقی 

09150903570

مدرک تحصیلی اینجانب علی امینی 
فرزند روح اله رشته حسابداری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917



رئیس انجمن قلب و عروق ایران عنوان کرد: اگر 
بیماران دچار سکته قلبی در کمتر از ۴ ساعت پس 
از سکته به بیمارستان منتقل شوند، با ارائه خدمات 
سکته  از  ناشی  عوارض  بروز  از  می توان  درمانی 
پیشگیری کرد. دکتر فریدون نوحی گفت: از عوامل 
ابتال به سکته های قلبی می توان به افزایش فشار 

خون، چربی خون، کاهش تحرک، چاقی، ژنتیک 
اینکه متاسفانه در  با بیان  و غیره اشاره کرد. وی 
کشور ما سکته قلبی در جوانان شایع تر است، افزود: 
زمانی که قلب دچار سکته قلبی می شود با عالئمی 
از قبیل درد بسیار شدید در قفسه سینه، تهوع، درد 
در اعضای سمت چپ بدن، عرق سرد، رنگ پریدگی 

و غیره همراه است که البته باید گفت تمام افراد 
مبتال به سکته قلبی دچار این عالئم نمی شوند، یعنی 
برخی افراد ممکن است در هنگام سکته هیچ گونه 
عالئمی نداشته باشند. درد قفسه سینه در هنگام 
سکته مغزی بیش از ربع ساعت طول می کشد، یعنی 
تمام دردهای قفسه سینه جزء عالئم سکته نیستند.

 پس از سکته قلبی ۴ ساعت فرصت دارید اگر ... 
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تیم پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی
 بر سکوی سوم کشور

تیم 7 نفره ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای بیرجند با کسب امتیاز 3۴7 در 
مسابقات قهرمانی پهلوانی و زورخانه ای جوانان کشور، مقام سوم را بدست 
آورد. به گزارش صدا و سیمای مرکز استان، در این مسابقات تیم های 
کردستان و کرمان، مقام های اول و دوم را بدست آوردند. بخش انفرادی 
این رقابتها نیز صبح روز پنجشنبه در رشته هنرهای فردی که شامل چرخ 
تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده، میل بازی و میل گیری سنگین آغاز شده 
است. الزم به ذکر مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کشور یادبود پهلوان 
شهید حججی از 30 مرداد به میزبانی کردستان شهرستان سنندج آغاز شد.

2 مدال نقره ورزشکاران استان در جشنواره ملی روستا

ملی  جشنواره  نخستین  نقره  مدال   2 جنوبی  خراسان  ورزشکاران 
به گزارش خبرگزاری صدا  را کسب کردند.  فرهنگی ورزشی روستا 
کدخدا  مهدی  و  میرکاظمی  فاطمه  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و 
نمایندگان خراسان جنوبی در نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی 
روستا جام ریاست جمهوری، 2 مدال نقره رشته چوب کشی را از آن 
خود کردند. 27 ورزشکار استان از 1 تا 3 شهریور در این مسابقات 
به مصاف حریفان خود رفتند. مسابقات بومی و محلی جام ریاست 
در  بانوان  و  آقایان  بخش  در 2  ورزشکار  با شرکت 1500   جمهوری 
رشته های هفت سنگ، دال پالن، تیرکمان سنتی، الختر، غازقلنگ، کشتی 
محلی و چوب کشی در ورزشگاه ملت شاهین شهر اصفهان، برگزار شد.

درخشش بانوان ووشوکار استان در مسابقات کشوری

بانوان ووشوکار استان در مسابقات قهرمانی بانوان کشور سانداسنتی 
و  صدا  گزارش  به  درخشیدند.  خوش  دباغ  مرضیه  مرحومه  یادواره 
بانوان  سیمای استان، 2 مدال طال، 3 نقره و 3 برنز حاصل تالش 
ووشوکار خراسان جنوبی در این مسابقات است. در بخش تالو در رده 
نونهاالن کوثر خدادادی در فرم دست نقره گرفت، در رده نوجوانان در 
وزن منفی 31 طیبه اسماعیلی صاحب نقره شد و در منفی ۴3 فاطمه 
قربانی و در منفی 56 یگانه بهرامی نژاد طال گرفتند. در رده جوانان 
در وزن منفی ۴8 سیده زینب حسینی مدال نقره  و  الناز بهرامی نژاد 
برنز  اسماعیلی  فاطمه   52 منفی  در  کردند،  خود  ازآن  را  برنز  مدال 
گرفت. سمیه فالحی نسب در وزن منفی ۴8 صاحب گردن آویز برنز شد.

کلسیم برای داشتن استخوان های قوی 

اگر در سنین جوانی استخوان های محکمی 
با  استخوان  پوکی  به  ابتال  خطر  بسازیم، 
افزایش سن را کم کرده ایم. بنابراین ساختن 
کردن  تغذیه  با  که  است  مهم  ها  استخوان 
و  کلسیم  ی  وسیله  به  مستمر  و  مناسب 
ویتامین دی حاصل می شود. فراورده های 

لبنی همیشه به عنوان بهترین منبع کلسیم 
مورد تأکید قرار گرفته اند. اما در صورتی که 
لبنیات را دوست ندارید یا به الکتوز حساسیت 
استفاده  دیگری  منابع  از  توانید  می  دارید، 
کنید، مانند ماهی )ساردین(، سبزیجات سبز 
برگ پهن، شیر سویا ، توفو )خمیر سویا که 
بادام و دانه های  سفید و پنیر مانند است( 

گردان. آفتاب  تخم  و  کنجد  مثل  روغنی 

زمان مناسب آب نوشیدن 
چه موقع است؟

است.  بدن  برای  العاده  فوق  ترکیبی  آب   
و  ها  آسیب  بدن  آبی  کم  که  طوری   به 
بیماری های زیادی را برای ما به دنبال خواهد 
داشت. آشامیدن آب در زمان صرف غذا مضر 
است،  البته این مسئله برای افراد دارای مزاج 

گرم و خشک و کودکانی که نوشیدن آب در 
آنها سبب اعتدالل حرارت معده و هضم خوب 
غذا می شود مستثنی است. با آشامیدن آب در 
حالت ناشتا به علت تهی بودن معده از غذا آب 
سریعاً به اعضای اصلی بدن نفوذ کرده و موجب 
ضعف حرارت غریزی می شود. نوشیدن آب بعد 
از فعالیت بدنی، بعد از حمام، بین خواب و بعد از 
خواب مضر است  چون باعث ضعف قوا می شود.

سرقت در غفلت فروشنده

سارق سابقه دار که ۴00 هزارتومان وجه نقد و 10 مثقال زعفران را سرقت کرده بود به تحمل 6 ماه زندان 
محکوم شد.  آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ۴3 ساله که ۴00 هزار تومان به عالوه 10 مثقال 
زعفران سرقت کرده بود برگزار شد. بنابراین گزارش شاکی پرونده در مقابل قاضی گفت: من در یکی از 
شهرک های حومه بیرجند و در جلوی منزلم اقدام به فروش محصوالت کشاورزی می کردم که خودرویی 
مقابل من توقف کرد و راننده قیمت اجناس را پرسید و سپس همراه شخص دیگری از خودرو پیاده شد و 
تقاضای پیچ گوشتی کرد و بعد از اتمام کار دست های خود را در حیاط منزل شست و دوباره تقاضای آب کرد 
اما وقتی با پارچ آب برگشتم هیچ اثری از آن ها نبود. چون شک کرده بودم سراغ کتم که در حیاط بود رفتم 
که متوجه شدم  ۴00 هزار تومان وجه نقد و 10 مثقال زعفران سرقت شده بود که موضوع را به پلیس 110 
اطالع دادم. در ادامه متهم ۴3 ساله سابقه دار در دفاع از خود گفت: من حاضرم خسارت شاکی را پرداخت 
کنم و او مرا مورد بخشش قرار دهد. در نهایت متهم پرونده با توجه به اقرار صریح، گزارش نیروی انتظامی، 
شکایت شاکی و کیفرخواست صادره به حکم قانون به تحمل 6 ماه حبس و 7۴ ضربه شالق محکوم شد.

مامور ناجا ناجی کودک ۳ساله

سرهنگ سید مجتبی اشرفی فرمانده انتظامی شاهرود 
در خصوص خبر درج شده در کانالهای تلگرامی مبنی 
برنجات جان یک کودک توسط مامور فرماندهی انتظامی 
شاهرود گفت: گروهبانیکم حسین مدرسی پس از شنیدن 
فریادهای چند مرد و زن از یک بلوار در محل استقرارش، 
به سرعت به محل عزیمت که مشاهده نمود یک کودک 
3ساله براثر انسداد مجاری تنفسی ناشی از وجود جسم 
خارجی درحال فوت میباشد. که مامور پلیس سریعا مسیر 
هوایی دهان وی را باز کرده وبا استفاده از آموزشهای 
امدادی ضمن خدمت موفق به خروج جسم خارجی داخل 
گلوی کودک شده و او را از مرگ حتمی نجات می دهد.

کالهبرداری 170 میلیون تومانی با یک تماس

اعضای باند کالهبرداری حرفه ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان در تهران  دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی استان گفت: با طرح شکایت یک کارمند بانک مبنی براین که مثل روال همیشگی 
با تماس تلفنی مدیر شرکت مبلغ قابل توجهی شامل 170 میلیون تومان را به حساب چند تن از 
پیمانکاران واریز کردم رسیدگی به پرونده شروع شد. به گفته سردار مجیدشجاع بنا به اظهارات کارمند 
بانک این موضوع هر روز انجام می شد و پایان وقت آن روز مدیر شرکت برای دریافت اسناد بانکی 
به شعبه مراجعه می کرد اما در آخرین واریزی و بعد از پایان روز کاری مدیر به بانک مراجعه نکرد و از 
بانک با صاحب حساب تماس گرفته شد ولی او از موضوع اظهار بی اطالعی کرد و عنوان داشت که 
با بانک تماسی برقرار نکرده است. این مقام انتظامی افزود: با طرح این موضوع، بانک در بررسی های 
درون سازمانی خود متوجه شد که تماس برقرار شده رنگ و بوی کالهبرداری دارد بنابراین موضوع 
را به پلیس آگاهی اطالع می دهند. سردارشجاع افزود: متهم 50 ساله 8 سابقه و متهم 3۴ ساله ۴ فقره 
ارتکاب جرم را در پرونده دارند. یکی از متهمان نیز 130 چک برگشتی دارد که تا پیش از این متواری بود.

خروج  خودروی نیسان از جاده در کیلومتر ۳5 فردوس - بشرویه دو مصدوم بر جای گذاشت.

فکر کردن به این موضوع 
باعث مرگ می شود!  

پژوهشی نشان میدهد که حتی زمانی که افراد 
واقعا بی تحرک تر نبودند، اما تصور اینکه بی 
آنها  در  را  زودرس  مرگ  خطر  بودند،  تحرک 
افزایش داد. مطالعه ای جدید ادعا میکند، فکر 
کردن به اینکه نسبت به دیگران کمتر فعال 

هستید، خطر مرگ را در سن جوانی افزایش 
میدهد. آلیا کروم، دستیار نویسنده این پژوهش، 
گفت: “یافته های ما که در راستای بخش در 
حال رشدی از پژوهش هاست نشان میدهند 
که عادات فکری ما میتوانند نقش مهمی در 
سالمت ما داشته باشند، که عادات فکری در این 
مورد، اعتقادات ما نسبت به ورزش و تحرکی 
که نسبت به دیگران انجام میدهیم، است.”

قبل از صبحانه مسواک بزنیم 
یا بعد از آن؟!  

عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان ایران 
شاخه اصفهان، بر ضرورت مسواک زدن قبل از 
صبحانه تاکید کرد و گفت: استفاده از نخ دندان 
نیز از خراب شدن دندان ها پیشگیری می کند. 
بنکدارچیان در خصوص ضرورت مسواک زدن، 

صبحانه  خوردن  از  قبل  دارد  ضرورت  گفت: 
دندان های خود را مسواک بزنیم چرا که این 
امر سبب می شود میکروب های داخل دهان 
رفع شده و صبحانه با لذت بیشتری خورده شود 
همچنین مسواک زدن دندان ها پس از خوردن 
صبحانه، ناهار و قبل از خواب نیز ضرورت دارد. 
وی عنوان کرد: نخ کشیدن 1 الی 2 بار در طول 
روز نیز از خراب شدن دندان ها پیشگیری می کند.

چگونه در عرض 2 دقیقه 
پوست تان را زیبا کنید 

پوست  روی  بر  زیادی  تاثیر  دادن  ماساژ 
می گذارد. این کار باعث جریان یافتن خون و 
انرژی در نواحی مختلف صورت شده و پوستتان 
می خواهید  اگر  می دهد.  جلوه  درخشان تر  را 
افتادگی پوست خود را برطرف کنید، بر خالف 

جهت خطوط و چین و چروک صورت ماساژ 
بینی  اطراف  و  پیشانی  و چروک  چین  دهید. 
سریع تر از سایر نقاط ظاهر می شوند. بنابراین، 
در این نقاط به سمت باال و پایین ماساژ دهید. 
پس از آن از ژل های روغنی مخصوص جهت 
کار  این  کنید.  استفاده  صورت  پاک سازی 
عضالت را نیز گرم نگه می دارد. شما می توانید 
از هر روغن یا مرطوب کننده ای استفاده کنید.

۳1104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
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این شماره حتمًا ذخیره شود!
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امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 

دینام، باطری، 
تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری
 ایرانی و خارجی 

نبش 17 شهریور 29 
تلفن: 32220423
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مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32۴23766  سعیدی

روابط عمومی اداره کل دامپزشکیکشتار دام در معابر و اماکن مسکونی سبب گسترش عوامل بیماری زا می شود.
خراسان جنوبی
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ایسنا- همزمان با آغاز هفته دولت، نخستین هایپر مالی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور رییس این سازمان، نایب رییس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و 
عشایر کشور و جمعی از مدیران سازمان افتتاح شد. ولی پورمطلق ضمن تبریک آغاز هفته دولت گفت: به منظور حمایت از روستاییان و تکمیل چرخه عملیات مالی و بانکی برای نخستین بار در کشور و به همت 

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، این هایپر مالی افتتاح  شد. وی افزود: در این هایپر مالی تمامی عملیات مالی روستاییان و تولیدکنندگان کشاورزی استان به صورت همزمان انجام می گیرد.

استفاده از مسئوالن فنی واحدهای تولیدی
برای ایجاد امنیت محصوالت غذایی

حسینی- رئیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی 
ومنابع طبیعی از برگزاری دومین آزمون مسئوالن 
با  همزمان  طور  به  تولیدی  واحدهای  فنی 
سراسرکشور در استان خبر داد و عنوان کرد: این 
آزمون با هدف به کارگیری مسئوالن فنی مدیریت 
واحدهای  در  عملکرد  افزایش  برای  تولید  بر 
دامپروری، گلخانه، قارچ خوراکی و مرغداری های 
گوشتی و تخم گذار برگزار شد. جاده گی با بیان 
این که  45 داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده 
بودند ادامه داد: از این تعداد 5 داوطلب در گرایش 
گیاه پزشکی، 14 داوطلب گلخانه، 1 داوطلب قارچ 
خوراکی و 25 داوطلب در گرایش دامپروری بودند. 
به گفته وی متقاضیان پس از کسب نمره قبولی 
عنوان  به  تخصصی  مصاحبه  انجام  و  آزمون  در 
مسئول فنی به واحدهای تولیدی معرفی خواهند 
شد.که با این کار عالوه بر اشتغال فارغ التحصیالن، 
شود. می  فرآهم  نیز  غذایی  محصوالت  امنیت 

برگزاری جشن »پیوند آسمانی« 
در امامزادگان باقریه)ع( بیرجند

امام  فرخنده  ازدواج  سالروز  با  هم زمان  حسینی- 
علی)ع( و حضرت فاطمه )س( و روز ملی ازدواج، 
جشن »پیوند آسمانی« در آستان مقدس امامزادگان 
باقریه)ع( بیرجند برگزار شد. حجت االسالم قاصری 
از  بیرجند، هدف  امور خیریه  اوقاف و  اداره  رئیس 
اجراای این مراسم را تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و 
اجرای امینانه نیات واقفان دانست و عنوان کرد: برای 
استفاده از فضای معنوی امامزاده ها و بقاع متبرکه 
برگزار می شود و  اماکن  این  ازدواج در  جشن های 
با  امامزاده ها  در  آنها  زندگی  شروع  که  زوج هایی 
با  را  ائمه شکل می گیرد مسیر سعادت  به  توسل 
لطف الهی در پیش خواهند گرفت. وی با تاکید بر 
این که باید همه مسئوالن و متولیان زمینه ازدواج 
آسان و به هنگام جوانان را فراهم کنند ادامه داد: در 
این مراسم به 8 زوج جوان 8 سری جهیزیه به ارزش 

10 میلیون تومان اهدا شد.

امکان بارور سازی دوباره ابرها در استان

 پیشه ور- مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
 خراسان جنوبی در پاسخ به درخواست تعدادی از 
همشهریان که مبنی بر مدتی است که بحث کمبود 
از  چرا  و   است  مطرح  استان  در  خکسالی  و  آب 
تکنولوژی باروری ابرها که در کشور های همسایه 
انجام      بارندگی  افزایش  درصد  با 20  فارس  خلیج 
می گیرد توسط مسئوالن پیگیری نمی شود گفت 
:در سالهای اخیر که با کاهش  بارندگی در کشور و 
به خصوص خراسان جنوبی مواجه بودیم که با روش 
های مقابله با کم آبی و بارور کردن ابرها که برای 
نخستین بار در اوخر سال 95 و اوایل سال جاری در 
خراسان جنوبی به مرحله اجرایی رسید . حمیدیان فر  
افزود: با اجرای این طرح  شاهد افزایش بارندگی در 
استان بودیم . وی خاطر نشان کرد:اجرای این طرح 
در فصول بارندگی و در صورت مساعد بودن شرایط 
آب و هوای و تامین منابع مالی و نصب تجهیزات 

راهداری امکان پذیر است.

بی برنامگی هیئت فوتبال شهرستان 
دلیل انجام نشدن مسابقه

قاسمی- پنج شنبه 96/6/2 در استادیوم 15 هزار 
نفری غدیر بیرجند قرار بود مسابقه فوتبال بین تیم 
باشگاه فرهنگی- ورزشی شهرداری و تیم پیشگامان 
برگزار شود اما این مسابقه لغو شد. در همین راستا 
با  مدیرعامل باشگاه فرهنگی- ورزشی شهرداری 
بیرجند در گفت و گو با آوا دلیل برگزار نشدن آن را 
پرسدیم که »عدل« اظهار کرد: از دالیل اصلی آن 
بی برنامگی هیئت فوتبال شهرستان دانست که یک 
روز قبل از برگزاری شروع به انجام کارها و اطالع 
رسانی کردند.»عدل« عنوان کرد که روز پنج شنبه 
در ساعات آخر اداری هیئت فوتبال اداره ورزش برای 
هماهنگی با نیروی انتظامی، پزشک، نصب تور و 
خط کشی به شهرداری نامه فرستادن که ما هم 
تمام تالش خود را برای انجام آن کردیم. به گفتۀ 
وی به دلیل همکاری نکردن بهداری با ما آمبوالنس 
را آتش نشانی شهرداری تأمین کرد و پزشکیار را هم 
از هیئت ورزشی آوردیم ولی حراست هیئت فوتبال 
اداره ورزش و جوانان تماس گرفتند که هماهنگی 
الزم با نیروی انتظامی را انجام داده اند که متأسفانه 
نیامدند و آن را نیز اگر به ما می سپردند حتماً پیگیر 
ورزشی  فرهنگی-  باشگاه  مدیرعامل  شدیم.  می 
است  قرار  نشان کرد که  بیرجند خاطر  شهرداری 
و  برگزار  ای  برای همین موضوعات شنبه جلسه 

مسابقه هم در همین روز انجام شود. 

شرکت چند منظوره اساس سازه شرق
 در خوسف مورد بهره برداری قرار گرفت

دولت،  هفته  از  روز  اولین  با  غالمی-همزمان 
شرکت چند منظوره اساس سازه شرق درشهرستان 
خوسف با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری و جمعي از مسئولین استاني و 
شهرستاني با اعتباري بالغ بر40میلیارد ریال مورد 
کیلومتر  در  پروژه  گرفت.این  قرار  برداري  بهره 

6محور خوسف- ماژان واقع شده است.

توسعه شبکه ریلی از اولویت هاي کاري 
دولت دوازدهم است

امیرآبادیزاده-استاندار در برنامه زنده تلویزیوني شبکه 
از  استاني خاوران، عنوان کرد: توسعه شبکه ریلي 
مهمترین اولویت هاي کاري دولت دوازدهم است 
و خراسان جنوبي نیز در این بین جایگاه ویژه اي 
اینکه اتصال خراسان جنوبي  با بیان  دارد.پرویزي، 
به شبکه ریلي از درخواست هاي مهم مسئوالن و 
مردم استان است، گفت: در سفر دکتر روحاني به 
استان نیز این مهم مورد توجه قرار گرفت و بعد از 
برگزاري جلسات تخصصي با مسئولین وزارت راه 
در مرکز، امیدواریم هر چه سریعتر عملیات اجرایي 
اشاره  با  استان شروع شود.وی  پروژه مهم در  این 
به اینکه قطعه اول این پروژه شامل 49 کیلومتر از 
کال شور به گناباد است، گفت: از سمت بیرجند نیز 
تالش مي کنیم عملیات اجرایي این پروژه آغاز گردد.
استاندار، با بیان اینکه محورهاي مواصالتي استان 
داراي مشکالت عدیده اي بود، گفت: از بدو ورود به 
استان این مشکل مورد توجه قرار گرفت و تاکنون 
اقدامات مناسبي در زمینه بهسازي، روکش و آسفالت 
راه هاي اصلي و فرعي استان به انجام رسیده که 
سال  در  اینکه  بیان  با  است.پرویزی،  تقدیر  قابل 
هاي اخیر در تمامي شهرستان هاي استان اقدامات 
در حوزه بهسازي و آسفالت راه ها به انجام رسیده 
است، گفت: بهسازي 110 کیلومتر از مسیر ارتباطي 
نهبندان- سربیشه بخشي از اقدامات در این حوزه 
است.وی تسریع در دو بانده کردن محور ارتباطی 
بیرجند- قاین را مورد تأکید قرار داد و افزود: با تالش 
هاي صورت گرفته دولت 50 میلیون تومان اعتبار 
عالوه بر اعتبارات مصوب به این پروژه اختصاص 
داد که در حال حاضر پیشرفت فیزیکي آن رضایت 
بخش است.پرویزی، انتقال آب به استان را از دیگر 
مطالبات مهم مردم استان دانست و گفت: تأمین آب 
برخي از شهرستان هاي استان از محورهاي خاص، 
انتقال آب از دشت خوشاب و دشت آهنگران و نیز 
انتقال آب از دریاي عمان از جمله طرح هایي است 
که در این زمینه در دست اقدام است.وی با بیان اینکه 
اجراي طرح انتقال آب از دریاي عمان نیازمند 1500 
میلیارد تومان اعتبار است، افزود: مقدمات این کار در 
وزارت نیرو به انجام رسیده است که امیدواریم این 
طرح نیز هر چه سریعتر وارد عملیات اجرایي شود.

کاروان های حج استان به موقع می رسند

امین جم- معاون حج و زیارت استان با بیان این که 
طی جمعه و شنبه 12 کاروان با 6 پرواز از بیرجند به 
عربستان می روند عنوان کرد: هزار و 600 زائر از 
شهرستان های استان با این پرواز ها عازم سرزمین 
وحی می شوند. غالمپور ظرفیت هر پرواز را 270 نفر 
دانست و افزود: مدت اقامت 28 یا 29 روز است و 
زائران 5 شب هم در مدینه خواهند بود.به گفته وی 
زائران طبس، قائن، زیرکوه، فردوس هرکدام با یک 
کاروان جداگانه و سرایان و بشرویه با هم در یک 
کاروان حرکت خواهند کرد و بیرجند و سربیشه و 
نهبندان نیز در 5 کاروان مشترکا پرواز خواهند داشت.

معاون حج و زیارت استان با اشاره به این که اهل 
سنت از بیرجند با یک کاروان حرکت خواهند کرد 
اضافه کرد: یک کاروان اهل سنت از استان نیز هفته 
گذشته از مشهد پرواز داشت.غالمپور در پاسخ به این 
به کشور  استان نسبت  آیا کاروان های  سوال که 
تاخیر داشته است و زمان حضور در عربستان کمتر 
خواهد شد، بیان کرد: سازمان حج و زیارت برابر تاریخ 
اسکان، زمان پیشنهادی خود را که زمان شروع اجاره 
هتل ها بوده است، یکم و دوم شهریور اعالم کرد. 
وی خاطرنشان کرد: بعد از هماهنگی های ایران ایر 
با عربستان، زمان اعالم شده، 3 و 4 شهریور بوده 
است که این مسئله مربوط به تاخیر کاروان های 
استان نمی شود.وی همچنین علت تاخیر در پرواز 
صبح جمعه زائران استان را این گونه عنوان کرد: پرواز 
ابتدا در گرگان تاخیر داشته و پس از رفتن به جده به 
فرودگاه بیرجند آمده و همین تاخیر اولیه موجب تاخیر 
در این جا نیز شد.وی  توصیه کرد: همراه زائران از 

حضور در فرودگاه برای بدرقه پرهیز کنند.

پروژه لوله گذاری بین مزارع
 شهرستان خوسف افتتاح شد

دادرس مقدم-همزمان با اولین روز از هفته دولت 
حضور  با  خوسف  مزارع  بین  گذاری  لوله  پروژه 
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري 
مورد  شهرستاني  و  استاني  مسئوالن  از  جمعي  و 
بهره برداري قرار گرفت. این پروژه به طول 2هزارو 
140متر با اعتباري بالغ بر 800 میلیون ریال به بهره 
برداري رسید. با بهره برداری از این پروژه در کوشه 
علیا بخش مرکزي شهرستان خوسف 60 خانوار از 

مزایاي این طرح برخوردار شدند.

افتتاح خط انتقال آب به مزارع چاه 
و قنات علی آباد از توابع شهرستان درمیان

دولت  هفته  از  روز  اولین  با  همزمان  غالمی- 
اجرای خط انتقال آب به مزارع چاه و قنات علی 
آباد از توابع شهرگزیک با حضور معاون سیاسي، 
از مسئولین  استاندار و جمعي  اجتماعي  امنیتي و 
استاني و شهرستاني مورد بهره برداري قرار گرفت. 
اعتبارهزینه شده براي این طرح 487 میلیون تومان 
است که با بهره برداري از آن تعداد 20 خانوار از 

آب شرب سالم و بهداشتي برخوردار شدند.

بهره برداری از ساختمان امور عشایری خوسف

دولت  هفته  از  روز  اولین  با  خبر-همزمان  گروه 
ساختمان امور عشایری خوسف با حضور سرپرست 
معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و جمعي از 
مسئولین استاني و شهرستاني مورد بهره برداري قرار 
گرفت.این پروژه با اعتباري بیش از1700میلیون ریال 

از منابع مختلف ملي، به بهره برداري رسید.

رئیسسازمانبهزیستیکشور

ازدواج های فامیلی علت اصلی بسیاری از معلولیت هاست

خلوص و صداقت شهیدان رجایی و باهنر رمز محبوبیت آنها است

همایش  گذشته   چهارشنبه  عصر   - کاری 
محسنی  دکتر  حضور  با  مشارکتها  معاونان 
استاندار،  بهزیستی،  سازمان  رئیس  بندپی 
و  فردوس  بشرویه  طبس  مردم  نماینده 
مقام  قائم  و  مشارکتها  مقام  قائم  سرایان، 
شد.در  برگزار  کشور  بهزیستی  توانمندسازی 
بیان  استان  بهزیستی  کل  مدیر  مراسم  این 
نفر  هزار  دارای  768  جنوبی  خراسان  کرد: 
جمعیت  و 151 هزار کیلومتر وسعت است. 
 11 در  بهزیستی  اینکه  بیان  با  نژاد  عرب 
پرسنل   400 و  نمایندگی   8 و  شهرستان 
از  استان  این   95 سال  در  و  است  فعال 
کسب  را  کشوری  اول  مقام  عملکرد  لحاظ 
کرد. وی خاطر نشان کرد: در تدوین برنامه 
تاکید به سالمت روان توصیه  توسعه ششم 
از آسیب های  شده است که ریشه بسیاری 
است. طالق   اعتیاد،  جمله  از  اجتماعی 
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه حوزه مشارکت های مردمی از اهمیت و 
جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: باید در 
این حوزه به برنامه مدون کاربردی توجه شود.
وی  خاطرنشان کرد: در حوزه مشارکت های 
مردمی نیازمند به روزرسانی هستیم که باید 

در این راستا اقدام شود.

خشکسالی و سرمازدگی چندین ساله 
باعث مشکالت عدیده مردم شد

سرایان  بشرویه  و  طبس  فردوس،  نماینده 
اینکه  به  شد:  یادآور  مراسم   این  در  هم 

در شهرهای  و سرمازدگی عمده  خشکسالی 
انار  شدن  بر  کف  باعث  سرایان  و  فردوس 
شد.امیرحسنخانی  منطقه  زعفران  خرابی  و 
منطقه  این  مردم  اصلی  شغل  اینکه  بیان  با 
کشاورزی و دامداری است افزود: با خشکسالی 
زیر  جنوبی  خراسان  مردم  اکثر  پیاپی   های 
پوشش  تحت  باید  و  گرفتند  قرار  فقر  خط 
نهادهای حمایتی قرار گیرند.وی خاطر نشان 
کرد: علیرغم تمام مشکالت همت خیرها زیاد 
است و مشارکت مردم در کارهای خداپسندانه 

بسیار خوب است.وی با اشاره به اینکه مسایل 
اقتصادی بر زندگی مردم تاثیر گذاشته و نرخ 
در  افزود:  رفته  باال  اجتماعی  های  آسیب 
استان مراکز فرهنگی و تفریحی مخصوص 

مجلس  در  باشد  الزم  نداریم  معلوالن 
دهیم. می  انجام  را  الزم  های  رایزنی   هم 

های  لحاظ کمک  از  جنوبی  خراسان 
مردمی جایگاه خوبی دارد

مراسم  این  در  هم  جنوبی  خراسان  استاندار 
کمیته  و  بهزیستی  مددجویان  کرد   عنوان 
امداد آنقدر مشکالت دارند که دولت ها خیلی 
نتوانسته اند به آنان کمک و امدادرسانی کنند 
و این نقطه ضعف است.سیدعلی اکبر پرویزی، 
بهزیستی  مدیرکل  سفر  کرد:  امیدواری  ابراز 

مددجویان  مشکالت  حل  موجب  کشور 
اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  استان  بهزیستی 
مردمی  کمکهای  لحاظ  از  جنوبی  خراسان 
در جایگاه خوبی برخوردار است: خاطر نشان 
بصورت  خداپسندانه  کارهای  از  خیلی  کرد:  
خودجوش توسط خود مردم انجام می شود.وی 
تصریح کرد: موسسات مردم نهاد باید توسط 

دولت حمایت شوند 
موظف به خدمات به جامعه هدف

خود هستیم
بیان  با  هم  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
که  شاخص هایی  ارتقا  شاهد  امروز  اینکه 
هستیم  داریم  عهده  بر  را  آن  مندی  وظیفه 
از خدماتی  رفاهی یکی  افزود:  شاخص های 
است که ما موظف هستیم جامعه هدف خود 
مسیری  در  افزود:  کنیم.محسنی بندپی   ارائه 
که هستیم با اقدام، عمل و اثر بخشی کار را 
برای مردم اعالم می کنیم و استراتژی دولت 
در کنار فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
توجه به رفاه جامعه است.وی  با اشاره به اینکه  
ناحقی بزرگی است که اگر بگوییم دولت تنها 
به برجام توجه داشته   افزود: در مقوله رفاه هم 
کارهای خوبی انجام داده که یک نمونه آن در 

زمینه سالمت مردم اقدام  بزرگی انجام شد.

11 میلیون نفر
 از بیمه سالمت برخوردار شدند

محسنی بندپی با بیان اینکه  11 میلیون نفر 
جمعیت کشور از بیمه سالمت برخوردار شدند، 
افزود: توجه دولت در تامین نیروی انسانی در 
بخش های مختلف درمان و در استان های کم 
برخوردار از دیگر کارهای ارزنده است که باید 
مورد توجه قرار گیرد.وی خاطر نشان کرد   برای 
نخستین بار در طی چند سال دولت  حداقل 
حقوق مستمری بگیران مددجویان افزایش داده 
است رئیس جمهور در مراسم تحلف خود اشاره 
کرد که تا پایان سال افزایش مستمری بگیران  
5 برابر می شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
گفت: یکی از رویکردهای سازمان بهزیستی 
توجه به سازمان های مردم نهاد است و متاسفانه 
ساالنه بین 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد 
می شوند که علت آن را می توان  ازدواج های 
فامیلی، ژنتیکی اشاره کرد.محسنی بندپی افزود: 
در سال گذشته 11 اداره کل بهزیستی کشور در 
ارزیابی ها رتبه کسب کردند و سازمان بهزیستی 
هم درجشنواره رجایی رتبه کسب کرد و طبق 
اعتماد مجلس ما باید 150 اورژانس اجتماعی 
کنیم. اندازی  راه  تومان  اعتبار 100میلیارد  با 
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قاسمی- مدیرکل زندان های استان با بیان 
دانش  رشد  با  هر کشور  یافتن  قدرت  اینکه 
امکان پذیر است، اظهار کرد: به همین دلیل 
باید از کسانی که در رشد دانش تالش می 
کنند، قدردانی کرد. »هاشمی« پنج شنبه در 
کارکنان  ساعی  فرزندان  از  تجلیل  مراسم 
چنین  این  کرد:  عنوان  استان،  های  زندان 
جشن هایی برای تجلیل از طالیه داران علم 

و دانش برگزار می شود. وی درباره شأن علم 
و دانش تأکید کرد که انسان از بدو تولد در 
پی یافتن و فهمیدن بوده است و عمر دانش 
با خلقت انسان برابری می کند. به گفتۀ وی 
کارکنان  پرتالش  فرزندان  از  قدردانی  برای 
هزینه  تومان  میلیون  امسال 100  اداره  این 
شده است وی اظهار امیدواری کرد که این 

مبلغ در سال های دیگر بیشتر شود.

الزمه تربیت درست فرزندان
آشنایی با قرآن و محبت به یکدیگر

 و اهل بیت است
حجت االسالم »قدرتی«، مبلغ و سخنران 
اینکه  به  اشاره  با  این جشن  در  قم هم  از 
کارهای  جنوبی  خراسان  های  زندان  در 
بیان  است،  شده  انجام  خوبی  فرهنگی 
برگزاری  فرهنگی،  کارهای  از  یکی  کرد: 

نشان  خاطر  باشد. وی  می  مراسمی  چنین 
که  است  شده  باعث  کارکنان  تالش  کرد: 
فرزندانشان این رتبه ها را کسب کنند. این 
کرد:  عنوان  فرزندان  تربیت  درباره  مبلغ 
اگر  که  هستند  هایی  باغبان  مانند  والدین 
خوبی  کنند محصول  رسیدگی  خود  باغ  به 
هم خواهند داشت و به فرزندان خود خوش 
محبت  دیگران،  به  محبت  و  بودن  اخالق 

آموزش  را  قرآن  با  آشنایی  بیت،  اهل  به 
عوامل  جمله  از  »قدرتی«  گفتۀ  به  دهند. 
و  زن  واقعی  محبت  نیز  خانواده  تحکیم 
اصول  به  پایبندی  متقابل،  احترام  شوهر، 
مشورت  عهد،  به  وفای  صداقت،  اخالقی، 
و  صبر  تکبر،  و  غرور  نداشتن  کردن، 

استقامت، گذشت و کمک کردن است.
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امیرآبادیزاده-استاندار که همزمان با اولین روز 
از هفته دولت در مراسم غبارروبی مزار شهداي 
این مطلب،  بیان  با  بیرجند سخن مي گفت 
با تمام وجود  باهنر  افزود: شهیدان رجایي و 
به  تنها  داشتند  مسئولیت  که  کمي  درمدت 
خدمت به مردم اندیشیده و در این راه از تمام 
هستي خود گذشتند.سید علي اکبر پرویزي، به 
و  رجایي  شهیدان  مظلومانه  شهادت  سالروز 
باهنر اشاره کرد و افزود: همه مسئوالن باید 
آن عزیزان را الگوي عملي خود قرار داده و با 
خلوص و اعتقاد قلبي خدمت به مردم را باور 
داشته باشند و بدون کوچکترین منتي در این 

مسیر مقدس تالش کنند.
محبوبیت  رمز  را  صداقت  و  خلوص  وی 

شهیدان رجایي و باهنر دانست و تصریح کرد: 
امروز شهیدان ناظر اعمال و گفتار ما مسئوالن 
هستند؛ از این رو نباید کاري کنیم که مدیون 
خون آنها بوده و از فرصتي که خداوند متعال 
در اختیار مسئولین براي خدمت به مردم قرار 

داده استفاده نکنیم.
اینکه  بیان  با  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
درست  و  حق  به  مردم  هاي  خواسته  تمام 
است، گفت: شهداء براي حفظ و تقویت نظام 
مقدس اسالمي از همه هستي خود گذشتند 
عزیزان  آن  پاک  خون  وارث  ما  امروز  و 
در  و  داشته  پاس  را  آن  باید  پس   ، هستیم 
جهت صیانت از آرمان هاي واالي شهدا و 
حفظ وحراست از آنها با تمام وجود در عرصه 

خدمت رساني به مردم حضور داشته باشیم.
پرویزی، بااشاره به اینکه خدمت به مردم باید 
قرار  توجه  مورد  قلبي  اعتقاد  عنوان یک  به 

گیرد، افزود: با توجه به گستردگي مشکالت 
اگر حل و  نیازمندي هایي که وجود دارد  و 
فصل مشکالت در قالب ها و چارچوب هاي 

نتیجه مورد  به  اداري دنبال شود نمي توان 
را فرصت  دولت  یافت.وی هفته  نظر دست 
مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات دولت 
در حوزه هاي مختلف دانست و تصریح کرد: 
خدمات و اقدامات صورت گرفته باید به نحو 
صورتیکه  در  و  شود  رساني  اطالع  مطلوب 
مشکلي وجود دارد باید صادقانه و به دور از 

عوام فریبي با مردم درمیان گذاشته شود.
استاندار، با بیان اینکه نباید ناامیدي ویاس در 
جامعه تزریق شود افزود: ذکر خدمات صورت 
در  نشاط  و  امیدواري  ایجاد  موجب  گرفته 
جامعه شده و مردم را به آینده نظام، حاکمیت 
و کشور امیدوار مي کند و این مهمترین وظیفه 

مسئولین در شرایط فعلي است.

رشد دانش باعث اقتدار کشور می شود

درصد معلولیت در خراسان جنوبی باالتر از نرم کشوری است
کاری- عصر چهارشنبه  1 شهریور  معاون 
وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور  دیداری 
با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار 
این  در  عبادی  علیرضا  سید  ا...   آیت  کرد. 
دیدار با بیان اینکه در حوزه بهزیستی حرف 
برای گفتن زیاد است  افزود:درصد معلولیت 
در خراسان جنوبی باالتر از نرم کشوری است  
و باید پیشگیری و آزمایشات الزم می شود و 
این اقدامات اعتبار می خواهد.آیت ا... عبادی 
گفت:  کشور،  بهزیستی  رئیس  به  خطاب 
عملی  کارهای  و  نتایج  شما  سفر  امیدواریم 
باشد  داشته  جنوبی  خراسان  استان  برای 
معلولیت  درصد  چرا  که  شود  داده  پاسخ  و 
باال است و در جهت حرفه معلوالن  استان 
و قانون 3 درصد استخدام آنان چه اقداماتی 
ما  از  مردم  اگر  کرد:  تاکید  وی  است.  شده 
اموری که مسئوالن  به  بخواهند که نسبت 
مسئولیم  ما  شده  اقداماتی  چه  دارند  وظیفه 
به آنان پاسخ دهیم.نماینده ولی فقیه خاطر 
نشان کرد: میانگین باران  در کشور حداکثر 
حداقل  متاسفانه   و  دارد،  هایی  حداقل  و 
باران برای خراسان جنوبی است که در سال 
زراعی گذشته میانگین بارندگی در شهرستان 

بشرویه 8 میلیمتر بوده است. 

خراسان جنوبی
اولین تیر رس آسیب های اجتماعی

منطقه  این  در  خشکسالی  کرد  تصریح  وی 
چندین سال  رخنه کرده  و خراسان جنوبی 
است  اجتماعی  های  آسیب  س  تیرر  اولین 
استان  از مشکالت  اینکه یکی  بیان  به  وی 
از مرکز کشور است،  خراسان جنوبی دوری 
ادامه داد:  آنچه به عنوان  به زیستن اهمیت 
های  آسیب  از  جامعه  که  است  این  دارد 
اجتماعی پیشگیری شود  چرا که وقتی جامعه 
آلوده شد با هر نوع تنبیه و خانواده های که از 
هم پاشیده می شود اگر وصل هم شود دیگر 
به زیستن نیست.نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی ادامه داد: هم مرزی با کشور افغانستان 
نخستین تیررس آسیب های اجتماعی است و 
خشکسالی، دوری از مرکز، دوری از امکانات 
دیگر مشکالتی است که مردم با آن دست و 

پنجه نرم می کنند .

3 درصد استخدام معلوالن
چقدر اجرایی شده است؟

معلوالن  برخی   کرد:  بیان  عبادی  ا...  آیت 
استعدادهای فراوانی دارند، اما قانون 3 درصد 
استخدام معلوالن در دستگاه های اجرایی را 
تکلیف کرده است اما تاکنون در این زمینه چه 

اقدامی شده؟ معلوالن نمی توانند از حق خود 
مدافع  که  است  بهزیستی  وظیفه  کنند  دفاع 
باید برای  حقوق آنان باشند. وی تاکید کرد: 
سالم سازی جامعه تالش شود و  باید مردم 
معلوالن  حق  آنچه  بهزیستی  کنند  احساس 
ا...  آیت  است.  کرده  ادا  کافی  نحو  به  است 
عبادی با اشاره به اینکه  فروپاشی خانواده ها 
باید در  و طالق عوارض بسیار سوء دارد و  
این راستا بکوشیم، افزود: پیشگیری ژنتیکی و 
آزمایشات الزم در این زمینه باید انجام شود و 
 این امر هزینه دارد و نیازمند اعتبارات وسیع است

اورژانس اجتماعی درمیان
 افتتاح می شود

مدیرکل بهزیستی کشور در این دیدار بیان 

درمیان  شهرستان  اجتماعی  اورژانس  کرد: 
شود.  می  افتتاح  پنجشنبه  جنوبی  خراسان 
اینکه   بیان  با  بندپی   محسنی  انوشیروان 
به  توجه  و  اجتماعی  های  آسیب  موضوع 
مقام  های  دغدغه  از  یکی  بحرانی  مناطق 
زمینه  این  در  افزود:   است  رهبری  معظم 
رهبری به سرای قوا و مسئوالنی که در خط 
مقدم کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی 
فعالیت دارند تکلیف کردند یک برنامه علمی 
و مدون با بهره مندی از آموزه های دینی و 
بتوان  تا  سبک زندگی اسالمی تدوین شود 
آسیب های اجتماعی را کنترل کرد. رئیس 
برنامه  کرد:در  تصریح  بهزیستی  سازمان 
در  دستگاه  ترین  محوری  توسعه،  ششم 
صف مقدم آسیب های اجتماعی قرار دارد  و  

از قبیل فرزندپروری، طالق،  آموزش هایی 
مهارت های زندگی و 2 طرح بزرگ دیگر 
با  دارد.وی  قرار  سازمان  این  کار  دستور  در 
الکترونیکی  سامانه  اندازی  راه  از  یادآوری  
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  در  طالق  ثبت 
درخواست داریم این طرح در خراسان جنوبی 
نیز با همراهی و همکاری نماینده ولی فقیه 

در استان اجرا شود.

توجه به استان های
دارای خشکسالی و سرمازدگی

 46 کرد   نشان  خاطر  بهزیستی  کل  مدیر 
زندگی  اول  سال   5 در  میزان طالق  درصد 
بروز  به  رخ می دهد و مشکالتی که منجر 
نتیجه طالق می  بین زوجین و در  اختالف 
های  شیوه  و  مداخله  با  توان  می  را  شود 
اشاره  با  بندپی   داد. محسنی  علمی کاهش 
به موضوع اعتیاد بیان کرد: قوه قضائیه طرح 
مدار  اجتماع  درمان  و  پذیرفت  را  بهزیستی 
برای اعتیاد در اولویت این سازمان است.وی 
مانند  هایی  استان  بهزیستی،  گفت: سازمان 
از قبیل  خراسان جنوبی که دچار مشکالتی 
خشکسالی و سرمازدگی هستند را مورد توجه 

ویژه قرار خواهد داد.
)Ava.news12@gmail.com(
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صادقی: احتمال راهیابی بیطرف
 به کابینه وجود دارد

اسالمى  شورای  مجلس  نماينده  صادقى  محمود 
گفت: احتمال دارد آقای بيطرف به كابينه دوازدهم 
راه يابد چرا كه شنيده ام برخى نمايندگان از روی 
به  نمايندگان  موافق  آرای  از  تعدادی  عصبانيت، 
بيطرف را گرفته و روی آن خط كشيده اند كه هيئت 

رئيسه مجلس بايد به اين موضوع رسيدگى كند.

تشکر دهباشی از »درستی های« قالیباف

حسين دهباشى سازنده فيلم تبليغاتى رئيس جمهور 
قاليباف  باقر  محمد  عملکرد  درباره   92 سال  در 
شهردار تهران در صفحه شخصى توئيترش نوشت: 
جناب قاليباف شما سياستمدار خوبى نبوديد اما برای 
شهر ما خيلى كار كرديد. بى اشتباه نبوديد اما درستى 

هايتان بسيار بيشتر بود خسته نباشيد.

سبحانی نیا:  زد و بندهای سیاسی
 در مجلس همیشگی است

سبحانى نيا نماينده ادوار پيشين مجلس درباره زد 
و بندهای سياسى در مجلس گفت: تحركات و زد 
و بندهای سياسى در مجلس هميشگى است، اما 
اين طور هم نيست كه آنقدر اين جناح بندی ها 
تند باشد كه همگى توافق كنند به يك وزير رای 
اعتماد ندهند! اين را هم در نظر بگيريم كه آقای 
بيطرف شايد نگاهش به اصالح طلب ها نزديك تر 
باشد، اما او عقايد تند سياسى ندارد و بيشتر يك 

متخصص است.

تابوشکنی دولت احمدی نژاد در مسئله 
وزیر زن، انتظار ایجاد کرده است

دليلى  چه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  موالوردی 
موجب شد موج اجتماعى معرفى وزير زن در اين 
مقطع ايجاد شود، گفت: شايد دليل اين مسئله اين 
باشد كه در دولت دهم نسبت به حضور زن تابوشکنى 
صورت گرفت و برای اولين بار يك زن معرفى شد. 
موالوردی اظهار كرد: در سطوح ميانى مديريتى در 
دولت يازدهم برای اولين بار مشاهده كرديم كه زنان 
در جايگاهى قرار گرفتند كه تا پيش از آن، اين حضور 

سابقه نداشته است.

ترقی: کابینه دوازدهم رنگ جناحی 
کمتری نسبت به دولت پیشین دارد

حميدرضا ترقى عضو شورای مركزی حزب موتلفه 
بر  مبنى  روحانى  وعده  تحقق  درباره  اسالمى 
فراجناحى شدن كابينه دولت دوازدهم اظهار كرد: 
اشخاصى كه در كابينه دولت دوازدهم حضور دارند 
دارای رنگ جناحى بسيار كمتری نسبت به كابينه 
تأثير  تحت  كه  آنهايى  و  هستند  يازدهم  دولت 
اعتماد  رأی  اخذ  به  موفق  بوده اند  خاص  جناحى 

نمايندگان مجلس نشدند.

آمریکایی ها به وظایف خود درخصوص 
بازطراحی رآکتور اراک عمل کردند

های  همکاری  اتمى  انرژی  سازمان  سخنگوی 
را  اراک  رآكتور  بازطراحى  در  روسيه  و  ايران 
تشريح كرد و گفت: آمريکايى ها نيز وظايف خود 
در اين زمينه را انجام داده اند. بهروز كمالوندی در 
خصوص بازطراحى قلب رآكتور اراک، اظهار كرد: 
آن  جديد  اسم  كه  رآكتور  بازطراحى  موضوع  در 
رآكتور آب سنگين خنداب است، كارهای زيادی 

انجام شده است.

بعید است اروپا با تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران و روسیه همراهی کند

روزنامه آمريکايى »واشنگتن پست« با هشدار به 
واشنگتن درباره عدم همراهى اروپايى ها در زمينه 
اعمال تحريم ها عليه ايران و روسيه، گزارشى با 
اين عنوان منتشر كرده است: »آمريکا در موضوع 
اين  شايد  و  دارد  نياز  اروپا  كمك  به  تحريم ها، 

كمك را به دست نياورد.«

نشانه  بده بستان های دیپلماتیک 
میان عربستان و ایران بیشتر شده است

سخنان  به  اشاره  ضمن  العربى  القدس  روزنامه 
ظريف در رابطه با سفرهای متبادل هيئت هايى از 
به رياض و تهران، سفر قاسم  ايران  عربستان و 
االعرجى، وزير كشور عراق به تهران و اعالم اينکه 
عربستان از عراق خواستار ميانجيگری ميان رياض 
و تهران شده است و همچنين سفر حيدرالعبادی، 
نخست وزير عراق به عربستان، سفر مقتدی صدر 
به عربستان و مصافحه عادل الجبير، وزير خارجه 
عربستان با محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران 
ديپلماتيك  بستان های  بده  وجود  نشانه  نوشت: 

ميان عربستان و ايران بيشتر شده است.

مقتدی صدر: برای سفر به عربستان
 با ایران هماهنگ نکردم

مقتدی صدر رهبر جريان صدر عراق درباره سفرش 
به عربستان گفت: با ايران هماهنگ نکردم و با آنها 
مشورت نکردم. دشمنى ايران و عربستان بر اين سفر 
تاثير گذاشت و گويا با اين سفر، من دشمن ايران 
شدم، اما حقيقت امر اين گونه نيست و من به جز با 
رژيم صهيونيستى خواهان دشمنى با هيچ كس نيستم 

و در عين حال از هيچ كس پيروی نخواهم كرد.

تابش: فراکسیون امید چشمان بیدار ملت است

تابش نايب رئيس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به 
 برخى مالحظات روحانى در تشکيل كابينه، اظهار كرد:
شعارهای رئيس جمهور در خصوص مسائلى همچون 
حصر و كنترل فضای امنيتى برخاسته از مطالبات مردم 
بود. وی گفت: كابينه مستقر شده و دولت مى تواند در 
آرامش و به پشتوانه حمايت و رای باالی مجلس كار خود را آغاز كند و ما نيز 

به عنوان چشمان بيدار ملت پيگير مطالبات مردم هستيم.

واعظی: با همکاری سپاه، کشور را می سازیم

محمود واعظى با تاكيد بر اينکه ايران لنگر تضمين 
اساس  اين  بر  گفت:  است،  منطقه  امنيت  و  ثبات 
ضروری است كه در داخل كشور آرامش و امنيت 
داشته باشيم و اين زمانى رخ مى دهد كه قوای سه 
گانه تحت رهبری مقام معظم رهبری منسجم كار 
كنند. وی با تاكيد بر اينکه با نهادهای انقالبى هم بايد كار كنيم، افزود: با سپاه 

و همه نهادهای انقالبى بايد در كنار هم، همه بخش های كشور را بسازيم.

بيان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
اينکه رياست  جمهوری به پز دادن 
نيست، به رفاه، تجمالت و رضايت 
بيگانگان نيست، گفت: رئيس جمهور 

هزار  ايجاد 955  وعده  انتخابات  در 
فرصت شغلى در سال را دادند، امروز 
وقت عملى شدن وعده های انتخاباتى 
است. حجت االسالم صديقى گفت: 

امروز مسئوالن ما بايد روحيه ای مانند 
شهيد رجايى داشته باشند، دشمنان 
ما به جنگ اقتصادی و فرهنگى با 
ما آمده اند تا ره آورد خون شهيدان و 

شجره طيبه واليت را از ما بگيرند، 
امروز چنين روحيه ای الزم است تا 
بتوانيم مشکالت مان را برطرف كنيم 
و برای مستضعفان عالم الگويى ارائه 

كنيم كه خود مستکبران راه زوال و 
جهنم در پيش بگيرند.

در  را  واليت  دهه  كرد:  تأكيد  وی 
پيش داريم، همه ما عاشق اهل بيت 
عصمت و طهارت )ع( هستيم، غدير 
حاكميت  و  اسالمى  انقالب  مبنای 
خداست، غدير مدل حکومت است، 
غدير  است،  زندگى  سبك  غدير 
غدير  است،  عدل  حاكميت  جريان 
تبعيض ستيز، ظلم ستيز و فسادستيز 
و  امام  حركت  مبنای  غدير  است، 
را مثل عاشورا  رهبری است، غدير 
به خانه ها ببريد و فرهنگ سازی كنيد.
انتصاب فرمانده  وی ضمن تبريك 
جديد ارتش جمهوری اسالمى ايران، 
خاطرنشان كرد: فرماندهان سپاه و 
ارتش بندگان صالح پروردگار متعال 

هستند.

اميد  فراكسيون  عضو  مازنى،  احمد 
پيرامون  اسالمى  شورای  مجلس 
گفت:  دوازدهم  كابينه  كار  به  آغاز 
سياست كلى مجلس در دوره رای 
اعتماد مبتنى بر اجابت سخنان مقام 
تاكيد  ايشان  بود.  رهبری  معظم 
داشتند كه دولت بايد هرچه سريع تر 
تشکيل شود. وی ادامه داد: مجلس 
در مجموع انتظارات خود را با نظر به 
خواسته رهبری پيش برد. از كل كار 
مجلس و فراكسيون های اصلى اين 
روند را مى توان استنباط كرد كه ما 
تر  هر چه سريع  تشکيل  دنبال  به 
كابينه با كارآمدی حداكثری بوديم.
نماينده مردم تهران با اشاره بر اينکه 
»فراكسيون اميد در اين راه به صورت 
راهبردی همراه و حامى دولت آقای 
مورد  در  افزود:  است«،  روحانى 

فراكسيون  نظر  هم  كابينه  اعضای 
بر اين بود كه در مورد تك تك وزرا 
شود.  برخورد  حساسيت  و  دقت  با 
عضو فراكسيون اميد متذكر شد: ما 

متعددی  جلسات  وزرا  از  هركدام  با 
گذاشتيم و از كارگروه های تخصصى 
برای بررسى برنامه های آنها استفاده 
كرديم. در كنار اين اقدامات از وزرا 

دعوت كرديم كه در مجمع عمومى 
فراكسيون حضور پيدا كنند و در همه 
جلسات سعى شد به صورت شفاف 
برخورد شود. مازنى گفت: اين رای 

اعتماد به اين معنا نيست كه ما چك 
سفيد امضا به وزرا داده ايم، ما وزرا را 
مشروط به پايبندی به اصول، راهى 

دولت كرديم.

حجت االسالم صدیقی: امروز وقت 
عملی شدن وعده های انتخاباتی است

قرار نیست برجام اقتصاد ایران را سامان دهد

محمد جواد ظريف گفت: برجام گچ را از پای شکسته 
ايران در برخورد با تحريم های ناعادالنه و غيرقانونى 
آمريکا، اروپا و سازمان ملل باز كرد و اگر ايران بخواهد 
بعد از اين، قهرمان دو وميدانى در اقتصاد و تعامالت 
مالى و بانکى اش شود، به عوامل بسيار ديگری بستگى 
دارد. وی تاكيد كرد: نه برجام و نه تشکيل معاونت اقتصادی قرار نيست اقتصاد 

ايران را سامان دهند بلکه تنها موانع را از پای آن برداشته است.

غبارروبى و رنگ آميزی مزار شهدا توسط گروه جهادی بسيج بيرجند* عکس : احسان توال

چک سفید امضاء به وزرا ندادیم
احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس:

جناب آقای دکتر تقی زاده
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس پنجمین دوره شورای اسالمی شهر بیرجند
 تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند منان موفقیت بیش از پیش برای شما آرزومندیم.

دهقان و پسران

افتخار دارد
 با راه اندازی سه سالن مجزا 

) گل نرگس ، گل زعفران ، گل گندم (
 با ظرفیت 600 نفر میزبان میهمانی ها و مراسم 
شما سروران و بزرگواران باشد
و اکنون با راه اندازی رستوران در فضای باز 
و ارائه بیش از 25 نوع پیش غذا، غذای سنتی
 و دسر در میز کامل اُردور پذیرای شما خوبانیم.

هستید ین اه  بهتر یسته  شما شا

تلفن تماس:
056 - 32222320

ورودی مجالس

 رایگان

ورود برای عموم آزاد است

عروس سرای ویولت
 CmC ، برگزیده و دارنده کاپ قهرمانی مسابقات میکاپ و شینیون

روسیه در سال 2017       آدرس: معلم 31      09151609062 - 32450133

السالم علیک یا اهل بیت النبوه 
)علیهم السالم(
مراسم عزاداری

 و سخنرانی شهادت
 حضرت امام محمد باقر)ع(

 و گرامیداشت شهدای ترور 

سخنران:
 استاد محمد رضا عرب پور

)سیره سیاسی امام محمد باقر 
علیه السالم(

زمان: دوشنبه 6 شهریور
 بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: نبش توحید31 بیت العباس)ع(

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید 

و کادری مجرب افتتاح گردید

آدرس: خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

نماز جمعه بيرجند به امامت حجت االسالم دلدار



استاندار خراسان جنو بی:

۷۰۸ طرح و پروژه در هفته دولت سال 96 به بهره برداری خواهد رسید
در هفته دولت امسال ۷۰۸ طرح و پروژه با ۷۶۰ ميليارد تومان اعتبار 

در ۱۱ شهرستان استان افتتاح و کلنگ زني خواهد شد 
استاندارخراسان جنوبی که صبح امروز در نشست خبری و به مناسبت تشریح 
برنامه هاي هفته دولت سخن مي گفت با بيان این مطلب، افزود: در هفته 
دولت امسال ۷۰۸ طرح و پروژه با ۷۶۰ ميليارد تومان اعتبار در ۱۱ شهرستان 

استان افتتاح و کلنگ زني خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سيد علي 
اکبر پرویزي، با بيان اینکه از مجموع ۷۰۸ پروژه ، ۲۸۰ پروژه در بخش 
 شهري و ۴۲۸ پروژه نيز در حوزه روستایي کلنگ زني و افتتاح خواهد شد،

 افزود: از مجموع کل پروژه ها ۶۶۲ پروژه افتتاح و عمليات اجرایي ۴۶ پروژه 
نيز شروع خواهد شد.

با افتتاح اين پروژه ها براي ۲۷۰۰ نفر اشتغال ايجاد خواهد شد 
وی با بيان اینکه با افتتاح این پروژه ها براي ۲۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد 
شد، افزود: بخش اعظمي از این پروژه ها در حوزه هاي آب و فاضالب، راه و 
شهرسازي، حمل و نقل، علوم پزشکي و نوسازي مدارس خواهد بود؛ این در 
حاليست که در تمامي شهرستان هاي استان پروژه هاي قابل افتتاح و کلنگ 
زني خواهيم داشت. مقام عالی دولت در استان، به برخی پروژه های شاخص 
در هفته دولت اشاره کرد و افزود: اميد است با پيگيري هاي انجام شده عمليات 
اجرایي اتصال استان به خط ریلي راه آهن سراسري با اجراي فاز اول آن که 
 مربوط به کال شور - گناباد است با حضور وزیر راه و شهرسازي آغاز شود.

پرویزی، با بيان اینکه کنسرسيوم راه آهن استان خراسان جنوبي تشکيل شده 
است، افزود: این کنسرسيوم به صندوق توسعه ملي معرفي شده که اميدواریم 
هرچه سریعتر روند اجرایي آن آغاز گردد؛ چرا که با اجراي آن مهمترین اتفاق 
تاریخ استان خراسان جنوبي رقم خواهد خورد. وی ادامه داد: یکی از مهمترین 
کارهایي که باید به انجام مي رسيد توجه ویژه مسئولين کشوري به این استان 
و معطوف کردن توجه آنان به خراسان جنوبي بود که با اقدامات صورت گرفته 
توانستيم تا حد زیادي به این امر نائل شویم. استاندارخراسان جنوبی، سفر 
دکتر روحانی به خراسان جنوبی را موید این مطلب دانست وتصریح کرد: 
اقدامات مناسبي که از سوي دولت در زمينه راه هاي مواصالتي، بيمارستان ها 

و سایر بخش ها به انجام رسيده گواه صادقي بر این مدعا است.
در سال جاري بالغ بر ۲ ميليارد تومان اعتبار در زمينه تکميل پايانه 

مرزي ماهيرود اختصاص يافت
 پرویزی، به اقدامات بسيار مناسب در حوزه دوبانده کردن راه ارتباطي بيرجند 
- قاین اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاري بالغ بر ۲ ميليارد تومان اعتبار 
در زمينه تکميل پایانه مرزي ماهيرود اختصاص یافت، این در حاليست که 

آسفالت مسير ارتباطي ماهيرود - فراه نيز در اولویت کاري دولت قرار دارد.

بهسازی ۱۰۰ کيلومتر از راه ارتباطي بيرجند - نهبندان 
وی بهسازی ۱۰۰ کيلومتر از راه ارتباطي بيرجند - نهبندان را مورد تاکيد قرار 

داد وافزود: تعریض و بهسازي مسير ارتباطي سربيشه - ماهيرود نيز در دست 
اقدام است که با بازگشایي این مسير عالوه بر توسعه صادرات ، مرز ماهيرود به 

یکي از مهمترین مرزهاي رسمي کشور بدل خواهد شد.
مقام عالی دولت در استان، آسفالت راه ارتباطی دیهوک - کرمان - فردوس 
را مورد تاکيد قرار داد و افزود: با بازدید هایي که از سوي مسئولين کشوري 
از مسير ارتباطي دیهوک به راور صورت گرفته اميد است با تشکيل یك تيم 
ضربتي هرچه سریعتر این مسير نيز در دستور کار وزارت راه قرار گرفته و به 

نتيجه مورد نظر ختم شود.
پرویزی، دوبانده کردن مسير ارتباطي یزد - طبس را اقدامي مهم و ملي 
برشمرد و خاطر نشان ساخت: این امر عالوه بر اهميتي که در سطح ملي دارد 
براي استان خراسان جنوبي نيز داراي اهميت حياتي است که اميدواریم این 
طرح نيز هرچه سریعتر وارد فاز اجرایي شود؛ این در حاليست که بودجه مورد 

نياز این پروژه نيز در بودجه سال ۹۵ دیده شده است.
وی با بيان اینکه کارخانه کك طبس آماده بهره برداري است، افزود: فوالد 
قاینات نيز مشکالتي در حوزه اعتبارات ارزي و ریالي داشت که بخش اعظمي 
از آنها مرتفع شده و اميدواریم در اولين فرصت با حضور مسئولين کشوري فاز 

اول این پروژه نيز به بهره برداري برسد.
در حوزه استخراج مس و طال از معدن مس قلعه زري يک شرکت 

سرمايه گذار استراليايي کار خود را آغاز کرده است
استاندارخراسان جنوبی، خراسان جنوبی را دارای معادن بسيار غني برشمرد 
و تصریح کرد: در حوزه استخراج مس و طال از معدن مس قلعه زري یك 
شرکت سرمایه گذار استراليایي کار خود را آغاز کرده که اميدواریم هرچه 
سریعتر این امر نيز محقق شود. پرویزی، به خشکسالی هاي چندین ساله 
در استان اشاره کرد و افزود: تامين آب شرب یکي از خواسته هاي مهم مردم 
استان است که اجراي انتقال آب به استان از دریاي عمان در دستور کار قرار 
گرفته و تا کنون اقدامات بسيار مناسبي نيز در این زمينه صورت گرفته است. 
مقام عالی دولت در استان، با بيان اینکه با پيگيري هایي که صورت گرفته در 

حال حاضر تمامي مسئولين ارشد کشوري به اهميت موضوع انتقال آب به 
استان وقوف کامل دارند، افزود: با تالش هایي که صورت گرفته براي اولين 
بار طرح بزرگ انتقال آب از دریاي عمان به استان وارد فاز مطالعاتي شده و 
مطالعات آن شروع شده است. وی یکی از طرح هاي در دست اقدام دولت 
براي تأمين آب مورد نياز استان را استفاده از آب ژرف دانست و افزود: به 
منظور انجام مطالعات این طرح تفاهم نامه مطالعاتي مشترک سه جانبه اي 
فيما بين استانداري خراسان جنوبي، معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

و وزارت نيرو منعقد شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد ۲۵ درصد از هزینه مطالعات 
این طرح توسط استان ، ۲۵ درصد هزینه ها توسط معاونت علمي و فناوري 
رئيس جمهور و ۵۰ درصد هزینه ها نيز توسط وزارت نيرو و شرکت هاي تابعه 
این وزارتخانه تأمين و پرداخت شود؛ این در حاليست که تاکنون ۱۶ ميليارد 

تومان اعتبار در خصوص مطالعات این طرح بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان ساخت: اميد است نتيجه مطالعات مثبت بوده و زمينه حفر 
اولين چاه ژرف در استان فراهم شود که در صورت اجرایي شدن این کار نياز 
آبي استان در حوزه هاي شرب، صنعت و خدمات تأمين شده و مشکلي از این 

بابت نخواهيم داشت.
سرمايه گذاراني که در استان خراسان جنوبي مايل به سرمايه گذاري 

باشند تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود 
وی با بيان اینکه با پيگيري هاي انجام شده دولت اجازه داد ۲۰ درصد از کمك 
هاي فني - اعتباري در حوزه ایجاد زیرساخت هاي سرمایه گذاري در استان 

هزینه شود افزود: با مساعدت دولت تدبير واميد و بر اساس برنامه ششم توسعه 
سرمایه گذاراني که در استان خراسان جنوبي مایل به سرمایه گذاري باشند تا 
۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود این در حاليست که این ميزان 
در شهرک هاي صنعتي به ۱۳ و در مناطق ویژه اقتصادي نيز به ۱۲ سال 
افزایش خواهد یافت که فرصت بي نظيري براي کمك به سرمایه گذاران و 

فعالين حوزه اقتصادي در استان خواهد بود.
مقام عالی دولت در استان، بيکاری را دغدغه مهم دولت دانست و تصریح 
کرد: یکي از مهمترین راه هاي رفع معضل بيکاري و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد 
سرمایه گذاري در هر دو بعد داخلي و خارجي خواهد بود و سرمایه گذاري نيز 
ایجاد نخواهد شد مگر اینکه سرمایه گذار امنيت رواني و آرامش خاطر داشته 
باشد تا بتواند نسبت به سرمایه گذاري اقدام کند. پرویزی، خاطر نشان ساخت: 
همه در هر رده وجایگاهي که هستند اعم از مسئولين و رسانه ها در ایجاد 
زمينه هاي مناسب سرمایه گذاري در استان دخيل و سهيم هستند و همه 
باید به عنوان یدي واحد در کنار یکدیگر زمينه هاي سرمایه گذاري در استان 
را فراهم نمایند. وی رسانه ها را از ارکان مهم دموکراسی دانست و تصریح 
کرد: نگاه دولت تدبير واميد حمایت از رسانه ها و توجه به آنان و رفع مسائل 
و مشکالت و درخواست هاي آنان است که اميدواریم بتوانيم در این زمينه نيز 

گام هاي جدي تري از قبل برداریم. 

 رهبر انقالب در ديدار با مسئوالن و کارگزاران  نظام فرمودند: 
همه بدانند بنده دولت را حمايت و تأييد می کنم و از همه توانم برای کمک به دولت استفاده 

می کنم و به مسئوالن بلندپايه آن اعتماد دارم.

قسمتی از متن حکم تنفيذ رئيس جمهور دوازدهم 
اکنون با استمداد از هدايت و عنايت پروردگار و در سايه ی توّجهات حضرت ولیّ اهلل اعظم 
ابی الحسن الّرضا  امام  والدت حضرت  ايّام  با  همزمانی  به  تفأّل  و  تبّرک  با  و  فداه(  )ارواحنا 
و  تنفيذ  را  آنان  رأی  ايران،  مّلت  گزينش  از  پيروی  به  اينجانب  )عليه آالف الّتحّيةوالّثناء(، 
دانشمند محترم جناب حّجت االسالم آقای دکتر حسن روحانی را به رياست جمهوری اسالمی 

ايران منصوب ميکنم

اتصال  اجرايي  عمليات  انجام شده  هاي  پيگيري  با 
استان به خط ريلي راه آهن سراسري با اجراي فاز اول 
آن در يک ماه آينده که مربوط به کال شور - گناباد 

است با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز می شود 

يکی از طرح هاي در دست اقدام دولت براي تأمين 
است  ژرف  آب  از  استفاده  استان  نياز  مورد  آب 
نامه  تفاهم  طرح  اين  مطالعات  انجام  منظور  به   که 
مطالعاتي مشترک سه جانبه اي فيما بين استانداري 
رياست  فناوري  و  علمي  معاونت  جنوبي،  خراسان 

جمهوري و وزارت نيرو منعقد شده است.

ضميمه رايگان روزنامه آوای خراسان جنوبی      شنبه 9۶/۶/4

 پیام استاندار 
خراسان جنوبی 

به مناسبت
 هفته دولت

 استاندار خراسان جنوبی در پيامی به مناسبت هفته دولت 
ضمن گراميداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهيدان 
رجایی و باهنر، روز کارمند را به خادمان ملت و همچنين 
کارمندان و کارکنان خدوم دولت در استان خراسان جنوبی 

تبریك گفت.

به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی در پيام سيد علی اکبر پرویزی آمده است: 
هفته دولت، یادآور فداکاری و خدمات ارزنده شهيدان گرانقدر 
رجایی و باهنر و فرصتی است مغتنم برای تجليل از اندیشه 
واال و شخصيت برجسته این بزرگواران که بدون تردید اقتدار، 
رشادت، مردم داری و خدمت صادقانه شان، مثال زدنی و به 
حق الگویی برای دولتمردان در تداوم راه این شهيدان عزیز 
برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم شریف ایران اسالمی 

است.
با  اميد است  اینك در آستانه هفته دولت،  بيان کرد:  وی 
حمایت مردم شریف خراسان جنوبی، همراهی و همکاری 
همه مدیران و مسئوالن و بهره گيری از اندیشه واالی شهيدان 
رجایی و باهنر در تداوم راه آن بزرگواران، برای تحقق اهداف 
واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و اجرای برنامه های 
مدبرانه و اميدبخش دولت تدبير و اميد برای توسعه و آبادانی 

این استان و مردم متدین و بزرگوار قدم برداریم.
به گزارش ایرنا هفته دولت امسال ۷۰۸ طرح و پروژه با ۷۶۰ 
ميليارد تومان اعتبار در ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی 

افتتاح یا عمليات اجرایی آنها آغاز می شود.
دوم تا هشتم شهریور هفته دولت نام دارد.



اقدامات شاخص یکساله شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی، به تشریح اقدامات شاخص این 
شرکت در یکساله گذشته و در راستای 
تأمین و حفاظت از منابع آب در خراسان 

جنوبی پرداخت.    
آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
»حسین  جنوبی،  خراسان  ای  منطقه 
آب  منابع  اینکه  به  اشاره  با  امامی« 
و  استراتژیک  منابع  از  یکی  زیرزمینی 
مهم بوده و حفظ و حراست آن از وظایف وزارت نیرو می باشد ، اظهار داشت: پراکندگی منابع 
مذکور و خشکسالی های مکرر در سال های اخیر باعث افزایش بهره برداری از این منابع و افت 

سطح آب زیرزمینی شده است .
وی گفت: با توجه به وضعیت نامتعادل پیش آمده در اکثر دشت های استان ، کاهش دبی منابع 
آب زیرزمینی و رقم بسیار باالی کسری حجم مخزن دشت ها ، نظارت مستمر بر حفظ و بهره 
برداری از منابع موجود از ضروریات بوده و هرگونه بی توجهی به این امر مهم مشکالت غیرقابل 

جبرانی بدنبال خواهد داشت .
امامی افزود: با توجه به برداشت غیر اصولی از منابع آب زیرزمینی و پایین رفتن سطح آب و 
خطر نشست زمین، براساس سیاست های کلی نظام، سیاست های تدوینی در برنامه پنجم و 
ششم و سایر قوانین و آئین نامه های مصوب ابالغی به ویژه مصوبات پانزدهمین جلسه شورای 
عالی آب کشور » طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی« تدوین و در قالب 15 پروژه در 
 موضوع های مختلف به شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور جهت اجرا ، ابالغ شده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به اقدامات انجام شده در راستای طرح تعادل بخشی منابع آب 
اشاره کرد و گفت: از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفته و باید با جدیت بیشتری دنبال 
شود نصب وسایل اندازه گیری و تحویل حجمی آب برای بهره برداران منابع آب زیرزمینی است.

وی گفت: اهمیت نصب وسایل اندازه گیری در تهیه آمار و اطالعات مصارف آبی که الزمه هرگونه 
برنامه ریزی درست در کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت درخصوص منابع آبی می باشد و 
لزوم دریافت اطالعات و ارقام صحیح و قابل اتکا که بتواند مبنای تصمیم گیری های آینده قرا 
گیرد ، اقتضاء می کند که این امر به عنوان اقدامی پایه ای مدنظر قرار گرفته و ضمن رفع موانع 

و نواقص موجود ، در بهبود روزافزون کارآیی آن اقدام شود. 
 با نصب کنتور های هوشمند، مصرف برق کشاورزی در سال آبی 96-95 نسبت به سه 
 سال گذشته به میزان 21 درصد کاهش و در مصرف آب نیز 15 درصد کاهش داشته است.
امامی افزود: با نصب کنتور های هوشمند، مصرف برق کشاورزی در سال آبی 96-95 نسبت به 
 سه سال گذشته به میزان 21 درصد کاهش و در مصرف آب نیز 15 درصد کاهش داشته است.

وی کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی را 
 از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: در همین راستا ،
جلوگیری از حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز و پر و مسدود کردن آنها پس از طی 

مراحل قانونی و قضایی و در قالب دستورالعمل ابالغی ،انجام می شود. وی تصریح کرد: عملیات 
شناسایی و مسدود کردن چاه های غیرمجاز در قالب به کارگیری گروه های گشت و بازرسی 
در حال انجام بوده؛ بطوریکه تا کنون، تعداد 906 حلقه چاه غیرمجاز و فاقد پروانه پر و مسلوب 

المنفعه گردیده که 5.882 میلیون مترمکعب صرفه جویی بدنبال داشته است. 
طرح آبرسانی به شهر بیرجند از طرح هاي ملي است و شامل چهار زیر پروژه بوده که 

با هدف تأمین و تصفیه آب شرب مورد نیاز شهر بیرجند آغاز شده است 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در ادامه به طرح آبرسانی به شهر بیرجند اشاره 
کرد و اظهار داشت: این طرح از طرح هاي ملي است و شامل چهار زیر پروژه بوده که با هدف 

تأمین و تصفیه آب شرب مورد نیاز شهر بیرجند آغاز شده است.
امامی گفت :شهر بیرجند از نظر تامین آب شرب، به طور کامل به آب های زیرزمینی وابسته 
است. در رابطه با آب های زیرزمینی، به دلیل توسعه شدید بهره برداری در سال های اخیر، 
محدودیت کلی به لحاظ منابع تامین کننده آب بوجود آمده است، به طوری که از سال 1400 

به بعد شهر بیرجند با کمبود میزان آب تولیدی در قیاس با نیاز آبی مواجه خواهد شد. 
وی افزود: با توجه به محدودیت های فوق اجرای طرح آبرسانی به شهر بیرجند از چاه های 
محفوره در دشت های محمدشهر و مختاران در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه شامل 
حفاری سیزده حلقه چاه، هجده کیلومتر خطوط جمع آوری، 75 کیلومتر خط انتقال، دو عدد 

مخازن جمع آوری به احجام 1000 و 2000 مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ می باشد. 
وی از دیگر اقدامات شاخص شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در یکساله اخیر را ادامه 
احداث سد مخزنی سیاهو سربیشه عنوان کرد و گفت: این سد در فاصله 60 کیلومتری شرق 
شهرستان سربیشه بر روی رودخانه سیاهو با مساحت حوضه آبریز 3028 کیلومتر مربع، آورد 
سالیانه حدود 10.2 میلیون متر مکعب از نوع خاکی-هسته رسی با ارتفاع 39 و 32 متر از پی و 
 بستر رودخانه و طول و عرض تاج 352 و 9 متر و حجم مخزن آن 17/4 میلیون متر مي باشد.
 امامی هدف از این طرح را جلوگیری از خروج آب از کشور ، کنترل سیالب های فصلی ، ذخیره 
سازی و تنظیم حدود 4/6 میلیون متر مکعب رواناب جهت مصارف شرب و کشاورزی ،توسعه 
دامپروري منطقه و ایجاد اشتغال پایدار، پرورش آبزیان گرمابي و سردابي و ایجاد مرکز تفریحي 

و گردشگري،بوده که عملیات اجرایی آن در دست اجرا است. 

براساس سیاست های کلی نظام، سیاست های تدوینی در برنامه 
پنجم و ششم و سایر قوانین و آئین نامه های مصوب ابالغی به ویژه 
مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب کشور » طرح احیا و 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی« تدوین و در قالب 15 پروژه در 
موضوع های مختلف به شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور 

جهت اجرا ، ابالغ شده است.

بهره برداری از 19 پروژه و فعالیت عمرانی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در هفته دولت
 

مهمترین پروژه این مجموعه در هفته دولت را احداث مخزن 5000 مترمکعبی بتنی و 
خطوط انتقال آب شمال شهر بیرجند 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته دولت از بهره برداری 19 پروژه 
و فعالیت عمرانی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در راستای خدمت رسانی به مردم شریف 
 استان خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتباری قریب به 84 میلیارد ریال آماده افتتاح شده است.
مهندس مهدی هاشمی مقدم مهمترین پروژه این مجموعه در هفته دولت را احداث مخزن 5000 
مترمکعبی بتنی و خطوط انتقال آب شمال شهر بیرجند عنوان کرد و گفت: این مخزن برای تامین 
آب مسکن مهر شمال شهر انجام شده که 21 هزار نفر را از نعمت آب بهره مند می کند همچنین 
اجرای خط اصلی و خروجی مخزن نیز انجام شده که سر جمع اعتبار این دو مورد بالغ بر 30 

میلیارد ریال می باشد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان به دلیل پایین بودن ضریب تعرفه آب و خصوصی بودن 
این مجموعه با محدودیت های جدی اعتباری مواجه است، تصریح کرد: با وجود این محدودیت ها 
فعالیت های گسترده ای در سطح استان در حال اجرا است به عنوان مثال در حال حاضر 7 پیمان 
فعال فاضالب در سطح شهر بیرجند است که اشتغال زایی زیادی را نیز در پی داشته است و این 

حجم کار در بخش اجرای طرح فاضالب در شهرستان بی سابقه بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از پروژه های دارای اولویت این 
مجموعه فاضالب منطقه مهرشهر است که قول آغاز نصب انشعابات فاضالب دو منطقه مهرشهر را 

از مهرماه به مردم شریف ساکن در مسکن مهر شمال شهر بیرجند می دهیم.
مهندس هاشمی مقدم ادامه داد: پیمان اجرای فاضالب فاز دوم تعاونی مسکن 04 بیرجند نیز با 
اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومان در حال اجرا است که 790 خانوار از مواهب آن بهره مند 
 می شوند همچنین پیمان فاضالب منطقه جنوب شرق شهر بیرجند نیز در حال فعالیت می باشد.

پیگیری برای افزایش سقف بانک اکو تا مبلغ 6 میلیون یورو
وی همچنین به اخذ 14 میلیون یورو از تسهیالت بانک اکو برای ساخت خط انتقال و مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند از مبلغ کل 17 میلیون یورو تا کنون اشاره کرد و گفت: همچنین 

گزارش توجیهی برای افزایش سطح سقف این اعتبار تا مبلغ 6 میلیون یوروی دیگر نیز آماده شده 
است که به وزارت نیرو و شورای اقتصاد جهت تصویب ارائه خواهد گردید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته پیش بینی 
می شود تا پایان سال 97 مدول دوم تصفیه خانه فاضالب بیرجند وارد مدار بهره برداری شود تا از 
پساب آن که در اختیار شرکت آب منطقه ای استان است و با مصوبه کمیته تخصیص وزارت نیرو، 
 در کاربری های مصوب از جمله صنعت، جایگزینی چاه های آب کشاورزی و تزریق به آب های 

سطحی استفاده شود.
مهندس هاشمی مقدم با اشاره به خشکسالی های 18 ساله استان مدیریت هوشمندانه منابع آب را 
راهکار اصلی برای حفاظت از این مایع حیاتی عنوان کرد و گفت: از جمله اقداماتی که در این زمینه 
در این مجموعه انجام شده است می توان به پیگیری جداسازی آب شرب از فضای سبز، مهندسی 
مجدد تاسیسات، اجرای برنامه های مدیریت تقاضا مانند اجرای پروژه نشت یابی در سطح انشعابات 

و شبکه های اصلی و توسعه سیستم های تله متری اشاره کرد.
وی ادامه داد: در پروژه نشت یابی که  در سطح 92 کیلومتر از شبکه اصلی شهرهای بیرجند، 
نهبندان و طبس انجام شده 16 هزار انشعاب آب مورد بررسی قرار گرفته که سبب شناسایی نشت 

های نامرئی و جلوگیری از هدررفت آب به میزان قابل توجهی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به هزینه پایین پروژه های مدیریت تقاضا اشاره 
کرد و گفت: هزینه حفر و تجهیز هر حلقه چاه بالغ بر 700 میلیون تومان است که سبب انتقال آب 

به میزان 20 لیتر بر ثانیه می شود در حالی که اجرای پروژه نشت یابی سبب بازیابی حدود 40 لیتر 
بر ثانیه آب و معادل دو حلقه چاه شده است.

مهندس هاشمی مقدم در پایان سخنانش خواستار توجه ویژه  به مسئله اقتصاد آب شد و اظهار 
کرد: ضریب پایین قیمت آب استان در مقایسه با سایر استان ها و ایجاد شکاف عمیق بین قیمت 
تمام شده با قیمت فروش آب سبب ایجاد ضرر و زیان زیادی برای این مجموعه شده است که 
اصالح ضریب قیمتی می تواند این مجموعه را در خدمت رسانی بهتر و با کیفیت تر و حفظ و 
صیانت از تاسیسات موجود یاری رساند تا مردم از خدمات بهتری برخوردار شوند. وی همچنین به 
گوشه ای از عملکرد این مجموعه از ابتدای دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: نصب 26 هزار و 
800 فقره انشعاب آب، واگذاری 13 هزار و 669 فقره انشعاب فاضالب، توسعه بیش از 97 کیلومتر 
شبکه آب و 78 کیلومتر شبکه فاضالب، تعویض 16 هزار و 253 دستگاه کنتور از رئوس اقدامات 
انجام شده است. وی همچنین از همکاری و همراهی استاندار محترم، معاونین محترم استاندار و 
سایر مدیران دستگاه های اجرایی در پیشبرد برنامه های آب شرب شهری استان تقدیر و تشکر کرد.

 

با توجه به خشکسالی های 18 ساله استان مدیریت هوشمندانه 
منابع آب راهکار اصلی برای حفاظت از این مایع حیاتی  است ؛ از 
جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شده است می توان به پیگیری 
جداسازی آب شرب از فضای سبز، مهندسی مجدد تاسیسات، اجرای 
برنامه های مدیریت تقاضا مانند اجرای پروژه نشت یابی در سطح 
 انشعابات و شبکه های اصلی و توسعه سیستم های تله متری اشاره کرد.



همزمان با هفته دولت سال جاری صورت میگیرد؛

 افتتاح و بهره برداری از 21 پروژه آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همزمان با هفته دولت در سال 96، 
بالغ بر 21 پروژه  آبرسانی روستایی در سطح روستاهای استان که شامل پروژه های توسعه 
 و اجرا و همچنین اصالح و بازسازی می باشند، مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.
افتتاح مجتمع آبرسانی القار از بخش مرکزی شهرستان بیرجند که شامل چهار روستای 
القار، مافنداب، استخر و آرویج می باشد و با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال از محل 
صندوق توسعه ملی و بهره مندی 180 خانوار، مجتمع آبرسانی کرند شهرستان بشرویه 
با اعتباری برابر با 3 میلیارد و 700 میلیون ریال و بهره مندی 835 خانوار، بهره 
برداری از پروژه های آبرسانی به روستاهای کهنو و چاهداشی شهرستان نهبندان با مبلغ 
اعتباری به ترتیب دو میلیارد و 264 میلیون ریال و 22 میلیارد و 319 میلیون ریال و 
بهره مندی بالغ بر 776 خانوار، شهرستان سربیشه نیز با سه پروژه آبرسانی به روستاهای 
باغ سنگی، ماخونیک و شواکند با مجموع اعتبار دو میلیارد و 700 میلیون ریال و بهره 

مندی 204 خانوار از جمله پروژه های توسعه و اجرا می باشند. 
    روستاهای امیرآباد سرچشمه و مهدی آباد از مجتمع آبرسانی گرماب با بهره مندی 
239 خانوار و روستای دره باز از مجتمع آبرسانی کرغند با بهره مندی 69 خانوار 

و با مجموع اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال در شهرستان قاینات، پروژه آبرسانی به 
روستاهای گزخت و مناوند از توابع شهرستان زیرکوه با بهره مندی به ترتیب 196 و 28 
خانوار و مجموع اعتباری 4 میلیارد و 350 میلیون ریال و همچنین آبرسانی به روستای 
سیدان از مجتمع سرچاه شور شهرستان خوسف با بهره مندی 42 خانوار و با اعتباری 
بالغ 4 میلیارد و 550 میلیون ریال از دیگر پروژه های توسعه و اجرا و قابل افتتاح در 

هفته دولت می باشند.
    اصالح و بازسازی شبکه ها و تاسیسات آبرسانی بالغ بر30 روستای شهرستان زیرکوه 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 160 میلیون ریال و بهره مندی 7 هزار و 738 خانوار و 
همچنین خرید و نصب یک دستگاه آب شیرین کن در روستای روم شهرستان قاینات 
با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال و  بهره مندی 221 خانوار نیز از دیگر پروژه های 

قابل افتتاح آبفار در هفته دولت سال جاری می باشد.
شایان ذکر است با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع تعداد 10 هزار و 538 خانوار 
در 49 روستای استان با مجموع اعتباری بالغ بر 108 میلیارد و 179 میلیون ریال از 

نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند میگردند. 

مدیر عامل شرکت برق خراسان جنوبی:

عنوان شاخص/ردیف
واحدعنوان فعالیت

عملکرد سال

29394995

1
روستاهای باالی 02 

خانوار برخوردار از آب 
آشامیدنی

705713724732تعداد

ضریب بهره مندی از 2
6.37    3.0785.0744.27درصدآب آشامیدنی سالم

ضریب برخورداری از 3
1.1924.1920.294.39درصدآب آشامیدنی سالم

خط انتقال )موجود 4
3731382439459904کیلومتردر سطح استان( 

شبکه توزیع )موجود 5
2982302630788513کیلومتردر سطح استان(

مخازن ذخیره )موجود 6
066101378221128756133380مترمکعبدر سطح استان(

*مهم ترین اقدامات شاخص صورت گرفته در دولت تدبیر و امید :
1- دریافت اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی   با مبلغ 373965 میلیون ریال          
 2- دریافت اعتبارات از محل مجتمع های آبرسانی ردیف 40902237 به مبلغ 97620 

میلیون ریال
3- تامین اعتبار به منظور برخورداری و ارتقای سطح 71 روستا از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی در سال 1395 

*حضور مقامات عالی رتبه کشوری در استان و اقدامات در خصوص افتتاح یا کلنگ 
زنی پروژه ها با حضور مقام مربوطه و نیز وعده های داده شده که محقق شده اند/ 

نشده اند :
1-حضور آقای مهندس میدانی معاون محترم وزیر نیرو و تحقق پروژه آهنگران 

شهرستان زیرکوه
2- نصب آب شیرین مهمویی شهرستان بیرجند

3- سفر ریاست محترم جمهوری  وقول اعتبار 300000 میلیون ریال )محقق نشده(

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از افتتاح وبهره برداری 128پروژه 
برق رسانی همزمان با  هفته دولت در این استان خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ، محمد ابراهیم شرکاء اظهار 
داشت: در  راستای تالش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان و همچنین توجه 
و حمایت مسئوالن استان به مناسبت هفته دولت 128 پروژه توزیع برق در استان با اعتباری بالغ 

بر 153 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی گفت: از مجموع 128 پروژه برق رسانی در استان،  39 پروژه مربوط به احداث شبکه و تامین 
برق، 64 پروژه مربوط به ترمیم و اصالح و بهینه سازی شبکه، 16 پروژه روشنایی معابر و 9 پروژه 

نیز مربوط به اجرای طرح  کنتورهای فهام در استان می باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی افزود: در هفته دولت امسال 84 
کیلومتر شبکه فشار متوسط، 77 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 44 دستگاه ترانس با اعتباری بالغ 

بر 153 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
شرکاء با اشاره به برخورداری 100 درصد جمعیت شهری و 99 درصد جمعیت خانوار روستایی 
استان از نعمت برق اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها 12 هزار و 155 خانواراز نعمت 

نیروی برق بهره مند می شوند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شبکه های برق استان خراسان جنوبی گفت: شرکت توزیع 
نیروی برق استان با 1600 روستای برخوردار از نعمت برق و بالغ بر 12 هزار کیلومتر شبکه فشار 
متوسط، 5 هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 9000 دستگاه ترانس، وظیفه خدمت رسانی به 
360هزار مشترک را عهده دار است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 
با اشاره به تالش شبانه روزی کارکنان شرکت توزیع برق استان بیان کرد: امیدواریم با اتکال به 
خداوند متعال، استفاده از خرد جمعی، تکنولوژی روز همچنین رعایت ارزشها و اصول اخالقی 
و تحت امر ولی امر مسلمین و همسو با دولت تدبیر و امید، بتوانیم با ارائه خدمات بدون وقفه 

رضایت مشترکان و مردم عزیز استان را کسب کنیم.

128پروژه برق رسانی هفته دولت  در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد



اقدامات اداره كل راه وشهرسازي استان خراسان جنوبي در دولت يازدهم
و پروژه هاي قابل افتتاح درهفته دولت96

تهیه و تنظیم: اداره کل روابط عمومی استانداری                طراحی و صفحه آرایی:  لیال خودکار
 با تشکر از سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان

مديرکل راه وشهرسازي خراسان جنوبي خبرداد :همزمان باهفته دولت ۸۱،۵ کیلومترراه 
روستايی درخراسان جنوبی افتتاح وبه بهره برداری می رسد.

افتتاح ۸۱.۵ کیلومتر راه روستایی در استان در هفته دولت
مديرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از افتتاح ۸۱.۵ کیلومتر راه روستايی در استان 
در هفته دولت خبر داد. به گزارش اداره روابط عمومی راه وشهرسازی خراسان جنوبی 
مهندس مهدی جعفری با اشاره به افتتاح ۸۱.۵ کیلومتر راه روستايی در استان درهفته 
دولت، اظهار داشت: برای بهره برداری از اين پروژه ها بالغ بر ۱۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ريال هزينه شده است. وی بیان کرد: با بهره برداری از اين پروژه ها ۲۱۸ خانوار روستايی 

استان از نعمت راه آسفالته بهره مند می شوند.

مديرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به افتتاح ۵ پروژه راه روستايی در شهرستان 
طبس طی اين هفته اشاره کرد و عنوان داشت: اين پروژه ها شامل: آسفالت محور 
 ۷،۵ بطول  قوامیه  روستايی  راه  آسفالت  و  احداث  کیلومتر،   ۱۸،۵ مسافربطول  چاه 
کیلومتر،احداث وآسفالت راه روستايي آنتنی راه آهن عشق آباد،احداث وآسفالت راه 
روستايی تقی آباد- غنی آبادبطول ۱،۵ کیلومتر و احداث و آسفالت  راه پیکوه- نیستان 

بطول 3 کیلومتر است.
در شهرستان بیرجند نیز طی این هفته 3 پروژه راه روستایی به بهره برداری 

می رسد 
مهندس جعفری با بیان اينکه در شهرستان بیرجند نیز طی اين هفته 3 پروژه راه روستايی 

به بهره برداری می رسد، بیان داشت: احداث و آسفالت راه روستايی قطار گز- دوراهی هج 
و نج-چلونک بطول ۹،۵ کیلومتر،احداث وآسفالت راه حصارسنگی-افکشت بطول ۱۰،۵ 
 کیلومترو احداث و آسفالت راه تاج کوه بطول ۵،۵ کیلومتراز جمله اين پروژه ها است.

وی، احداث و آسفالت راه روستايی بشرويه – چاهنو بطول ۲ کیلومتر،احداث وآسفالت 
راه روستايی زرگر-عیلکی بطول 3،۵ کیلومتردر شهرستان خوسف، احداث و آسفالت راه 
روستايی عبدله-پیرزنوک بطول 4،۵ کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه روستايی بیدسک-

منندبطول 4،۵ کیلومتر واحداث وآسفالت راه روستايي دستگرد-رزه بطول ۵کیلومتر 
درشهرستان درمیان و احداث وآسفالت راه روستايي مهدي آباد- بزن آباد درشهرستان 

قاين بطول 4 کیلومتر از ديگر پروژه های افتتاحی اين هفته عنوان کرد.

افتتاح طرح ها و پروژه های اداره كل راه و شهرسازی استان در  هفته دولت 96

 حوزه راه هــا:
* تحول دراحداث باندهاي دوم بزرگراه خراسان جنوبي 

* احداث 2۱4 کیلومتر باند دوم دراستان=شامل 4۵درصد بزرگراههاي استان
* احداث ۸00 کیلومتر راه روستایي باالي 20خانوار ازمجموع 9۱۸ روستا بارشد ۱۵ درصدي

* بهسازي وآسفالت 60 کیلومتر ازراههاي فرعي واصلي بارشد 6 درصدي
* ایمن سازي 7 نقطه پرحادثه درسطح راههاي استان وکاهش چشمگیر تلفات جاده اي

* انجام عملیات آسفالت ۸2 کیلومتر ازباندهاي دوم استان دردولت دوازدهم که پس ازاتمام عملیات ایمن سازي زیربارترافیك مي رود.

فنــي واجــرايــي : 
بهره برداري از 4پروژه اداري،فرهنگي وبهداشتي دراستان:

 بیمارستان ۱46 تختخوابي شهرستان طبس
 بیمارستان ۱46 تختخوابي شهرستان فردوس

 مجتمع فرهنگي،هنري شهرستان فردوس
 ساختمان اداره ثبت احوال عشق آباد طبس

مسكن مهر و شهرسازی و معماری خراسان جنوبي
احداث وتحویل ۱9424 واحد مسکن مهردردولت یازدهم بارشد ۱99 

درصدي
تامین بخشي ازاعتبار موردنیاز جهت احداث ۱3 باب مدارس مشارکتي

آغاز عملیات اجرایي پروژه آماده سازي اراضي 4۵0 هکتاري زعفرانیه 
بیرجند باپیشرفت فیزیکي 30 درصدي

احداث 2 باب کالنتري درسایت هاي مسکن مهر استان
اتمام عملیات آماده سازي حدود 2۵0 هکتار ازسایت هاي مسکن مهر 

باپرداخت 2 میلیارد تومان قدرالسهم آماده سازي
پرداخت یارانه 2 میلیارد توماني احداث مساکن مهراستان

*تهیه  وتصویب طرح جامع براي 6 شهراستان بارشد 47 درصدي
*تهیه طرح نفصیلي براي ۱0 شهراستان بارشد ۸۸ درصدي


