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هاشمی هم اگر بود، حریف
 سیاست های روحانی نمی شد
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مسائل پر است
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 برای حفظ برجام است
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صندوق قرض الحسنه 
خانوادگی راهی  برای 

رهایی از بانک

وقتی اعتماد در روابط انسان ها جریان 
دارد، جای سوالی برای رفتار و اهداف 
آدم ها وجود ندارد. وقتی برادر یا خواهرتان 
از شما درخواست پول می کند، راحت تر 
از همکارتان، به وی کمک می کنید. 
وقتی فرزندتان درخواست پول تو جیبی 
دارد، تمام تمرکز شما به این است که 
شود.  برطرف  نیازش  زودتر  چه  هر 
در این شرایط، اعتماد شاه کلید حل 
دغدغه های ما می شود. بیایید از یک 
زاویه  دیگر به قضیه نگاه کنیم. بانک 

طبق مقررات...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4156
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افتتاح 15پروژه  با حضور وزیر بهداشت
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فروش یک ملک مهمان پذیر فعال
یک ملک مهمان پذیر فعال دارای مجوز از سازمان 
میراث فرهنگی مجهز به کلیه امکانات رفاهی دارای 
با  گذاری  سرمایه  جهت  مناسب  سوئیت  اتاق،   15
کلیه امتیازات با قیمت مناسب به فروش می رسد.

09156702682 - 09156702681

جناب آقای مهندس  عباس عامری
نایب رئیس محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای رضا عابدینی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون اداری مالی گمرک ماهیرود 
که نشان از لیاقت، شایستگی و توانمندی شما می باشد

  صمیمانه تبریک عرض نموده،توفیق روزافزون تان را در این عرصه
 از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

از طرف همکاران

    مدیریت محترم شرکت مهراس کویر
رشد و توسعه اقتصادی کشور مرهون تالش های بی وقفه کار آفرینانی است که سرمایه های 

انسانی، علمی، تجربی و اقتصادی خود را در طبق اخالص نهاده اند.
 لذا بر آن شدیم انتخاب شایسته و غرور آفرین جناب عالی را به عنوان

واحد برتر صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط درکشور
تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون تان را مسئلت نماییم.

کارکنان شرکت مهراس کویر

برادر گرامی جناب آقای مهندس  عباس عامری
نایب رئیس محترم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا برای روح 

بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

جناب آقای مهندس عباس عامری
و  جناب آقای دکتر مهدی عامری

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان
را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن 

عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تعاون چشمه جوشانی است که ریشه در طبیعت جان و روح آدمی دارد و حیات آن متصل 
به بیکرانگی دریاها و اقیانوس وسیع انسان هاست. این گنجینه، سرشار از عطر همدلی است و 
 از پشتوانه عظیم معنوی برخوردار است که ریشه در کالم الهی” وتعاونوا علی البر و التقوی ”

دارد. تعاون با گذشت زمان هر مانعی را از سر راه بر می دارد و با گسترش چشمه سارهایش 
عرصه اقتصاد را از مشارکت و حضور مردمی سیراب می سازد. تعاون تجلی عینی و عملی آرمان 
هاست که بر ارزش های جهانی بشر مانند دموکراسی، برابری، اتحاد، انصاف و آزادی استوار 
است.تعاونی ها، اجتماعی از انسان ها برای تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی هستند که جهت نیل به آرمان ها و ارزش های خود، انسان محوری یعنی ایجاد 

سازمان برای به فعلیت رساندن استعدادهای خدادادی را سرلوحه کار قرار داده اند.
بی شک تالش در حوزه اشاعه تعامل و مشارکت هماهنگ بین اقشار مختلف جامعه برای 
فعال ساختن ظرفیت های بالقوه و استفاده مطلوب از فرصت ها برای بهره وری در عرصه های 

گوناگون و شکوفایی استعدادها در بخش های مختلف، اقدامی شایسته است که 
می تواند ارزش های معنوی و نتایج مفید اقتصادی در برداشته باشد.

ضمن تبریک و گرامیداشت هفته تعاون، برای تمامی دست اندرکاران و متولیان خانواده عظیم 
تعاونگران استان توفیق روز افزون مسئلت می نماید.

امید است در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مزین به سال” حمایت 
از کاالی ایرانی ” گردیده است، شاهد رشد و ارتقای فرهنگ تعاون باشیم و جهت انجام این 
رسالت بزرگ و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و اجرای سیاست های کالن 

اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید،گام هایی استوار و پویا برداریم.

عباس  رکنی 
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

پیام تبریک مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

به مناسبت هفته تعاون

تعاونی ها وسیع ترین شبکه اشتراک 
و دخالت حقیقی مردم در کارهاست.      

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

قرارگاه عملیاتی شهیدناصری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

در نظردارد با همکاری آستان قدس رضوی و کمیته امداد 

حضرت امام خمینی)رحمه ا... علیه( اقدام به برگزاری مراسم 

ازدواج آسان و توزیع 200 سری جهیزیه 

بین 200 زوج جوان خانواده های بی بضاعت در استان خراسان جنوبی نماید.

زمان برگزاری مراسم: چهارشنبه 1397/6/14 ساعت8:30 صبح

روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه عملیاتی شهید ناصری
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مردم نگران تأمین کاالی ضروری نباشند

تسنیم- سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به آشفتگی های بازار ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا و 
همپیمانانش علیه ایران شاهدیم که کاالهای اساسی به شکل و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار ندارد اما به دنبال اطمینان 

بخشی به مردم هستیم که نگران تأمین کاالهای مورد نیاز و ضروری خود نباشند.

صندوق قرض الحسنه 
خانوادگی راهی
 برای رهایی از بانک

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... بانک طبق مقررات، لیست 

بلند باالیی از مدارک مورد نیاز به شما می دهد. خب 
طبیعی است! چون بانک شما را نمی شناسد و دلیلی 
هم ندارد که به شما اعتماد کند. این جا بانک است 
بنگاهی برپا شده بر اساس سود ومنفعت ! عملکردی 
که توامان با انتقاد های گسترده مردم و مسئوالن 
مواجه  بوده است.یکی از این انتقادات آشکارا مربوط 
اداری  چرخه  و  آور  سرسام  بانکی  سودهای  به 
دلیل  همین  به  است.شاید  دهنده  آزار  و  طوالنی 
مردم به این نتیجه رسیده اند نظام بانکی خود را 
تاسیس کنند!صندوق  های قرض الحسنه خانوادگی 
، محلی یا صنفی یا گروهی برهمین اساس ، طی 
چشمگیری  گسترش  و  تاسیس  اخیر  های  سال 
یافته اند.صندوق های قرض الحسنه ای که در آنها 
خبری از سودهای کالن ، کاغذ بازی های فراوان 
و خسته کننده  نیست.این صندوق ها برپایه اعتماد 
شکل گرفته اند و در عمل نام قرض الحسنه برازنده 
کارکرد  ما  شهر  در  اینکه  به  توجه  آنان است.با 
غیرعادی برای بانک ها دیده می شود و تعداد 
حتی  و  نیاز  و  ظرفیت  از  بیشتر  بسیار  ها  بانک 
سرمایه  رسد  می  نظر  به  است،  شهر  جمعیت 
راهی صندوق  وعده ی سود  با  های سرگردان 
ها و بانک ها می شود و بنا به اطالعات موثق 
ای  وفایده  شود  می  خارج  نیز  استان  از  حتی   ،
 ، وضع  این  ندارد.در  استان  ساکنان  حال  به 
الحسنه  قرض  های  صندوق  رسد  می  نظر  به 
تواند ظرفیت های  خانوادگی در تعداد زیاد می 
تازه ای برای فعالیت های اقتصادی و رفع نیاز 
 ، تعاون  حس  کند.همچنین  ایجاد  جامعه  افراد 
نماید.خوشبختانه  تقویت  در جامعه  را  همگرایی 
در  اینگونه صندوق ها  توسعه  از  خبر ها حاکی 
مجامع  در  ها  صندوق  گونه  این  دارد.  جامعه 
فامیلی ، صنفی و درمیان برخی کارمندان واحد 
های کوچک نیز فعال شده است و می تواند با 
از  بدور  و  صداقت   و  اعتماد  بر  مبتنی  کارکرد 
منفعت طلبی های رایج موسسات مالی ، زمینه 
رواج قرض الحسنه ی اسالمی بر مبنای کتاب 

مقدس ما را نیز فراهم سازد.

خبر خوش بنزینی

تسنیم- دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور گفت: 
مشکلی در تولید بنزین سوپر وجود ندارد و ظرف 
چند هفته آینده به میزان قبلی باز می گردد.ناصر 
عاشوری گفت: در فصل تابستان به دلیل افزایش 
افزایش  معمولی  بنزین  مصرف  سفرها  حجم 
بنزین  تامین  با هدف  و  منظور  همین  به  یافت، 
توان  بیشتر  کشور  های  پاالیشگاه  نیاز،  مورد 
خود را معطوف به تولید بنزین معمولی کردند تا 

کمبودی در این زمینه نداشته باشیم.

رئیس خصوصی سازی: سود سهام 
عدالت سال ٩٦ افزایش می یابد

میزان- رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:سود 
سال ٩٦ به موجب مجامع شرکت های سرمایه پذیر 
حدود ٤ هزار میلیارد تومان است به همین خاطر سود 
سال ٩٦ مشمولین سهام عدالت افزایش می یابد اما 
هنوز عدد قطعی ان مشخص نیست.علی اشرف عبدا... 
پوری حسینی بیان کرد: مشمولینی که شماره شبا ارائه 
نموده اند و راستی ازمایی شده اند سود دریافت کردند 
و مابقی تا شهریور واریز می شود و واریز سود سال ٩٥ 
کم کم بسته می شود.وی با اشاره به آخرین وضعیت 
پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: تاکنون در 
چهار مرحله، برای نزدیک به ٤۰ میلیون نفر سود 
سهام عدالت واریز کرده ایم. وی افزود: برای کسانی 
هم که بعد از ٦ اردیبهشت ماه شماره شبای بانکی 
ارائه کرده اند، طی امروز و یا فردا سود را واریز خواهیم 
کرد. تنها سود مشمولین بانک ملت باقی می مانند که 

آن هم طی چند روز آینده واریز می کنیم.

مجوز افزایش قیمت 
لوازم خانگی تلویحاً صادر شد

خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  فارس- 
با بیان اینکه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت 
لوازم خانگی را غیرمکتوب به تولید کنندگان ابالغ 
کرد، گفت: فهرست قیمت شرکت های تولیدکننده 
لوازم خانگی رسمیت دارد و هر قیمت گذاری دیگر 
کاذب است.محمد طحان پور با اشاره به اینکه سازمان 
حمایت مجوز افزایش قیمت شرکت های تولید کننده 
لوازم خانگی را صادر کرد، گفت: این سازمان پس از 
درخواست های مکرر برای افزایش قیمت لوازم خانگی 
با افزایش قیمت 2۰ تا 2٥ درصدی موافقت کرده، 

اما مجوز آن را به صورت مکتوب صادر نکرده است.

نماینده مجلس: تغییر سهمیه 
ایثارگران به کنکور ٩7 نمی رسد

فارس - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار 
داشت: یکی از دستورهای کمیسیون، موضوع بررسی 
سهمیه کنکور ایثارگران در سال ٩7 و اعمال آن بود. 
میرحمایت میرزاده با بیان اینکه تغییر سهمیه ایثارگران 
به کنکور سال جاری نخواهد رسید، افزود: در نشست 
را مکلف  اعضا سازمان سنجش  امروز کمیسیون،  
کردند تا پایان مهر ماه ٩7 با در نظر گرفتن تمامی 
در  ایثارگران  مناسب  نصاب  و حد  طرح ها سهمیه 

کنکور را به کمیسیون آموزش ارائه کند.

سرمقاله

مستند کریمی قدوسی طنز بود، نه سند جاسوسی !

فراکسیون  عضو  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
مستقلین معتقد است: فیلمی که جواد کریمی قدوسی، 
نماینده مشهد در صحن علنی مجلس پخش کرد، یک 
فیلم طنز و کارتونی بود ه و هیچ سندی از جاسوسی در 
آن وجود نداشته  است.وی می گوید: صحبت های ایشان 
درباره برخی از همکاران خود از جمله آقای عالءالدین بروجردی و آقای ظریف 
بی انصافی است، اما ما تا پایان دوره نمایندگی ایشان نمی توانیم کاری کنیم. 

جان کری: آنچه ایران انجام داده، بی سابقه است

»جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه ترامپ 
برجام را »بدترین توافق« توصیف کرده، گفت: »بله، اما گفتن این حرف 
باعث نمی شود که واقعا این طور باشد. این توافقنامه از منظر بازرسی ها، 
پاسخگویی و آنچه ایران باید انجام می داد، سختگیرانه ترین توافق بود و برای 
مدتی طوالنی تر از هر توافقنامه هسته ای روی کره زمین، بیشترین شفافیت 
را ایجاد می کرد. هیچ کشوری، آن کاری را که ایران کرده تا به این ]توافق[ 

پایبند باشد، انجام نداده است. 

 به خاطر منافع ملی مجبور به سکوت هستیم 

سری  یک  کرد:  اظهار  خارجه  وزارت  سخنگوی 
عداوت های شخصی و فردی است که به فرافکنی 
و اتهام زنی به برخی مقامات از جمله وزارت خارجه 
دامن می زند و نباید آن را جدی گرفت؛ چون جدید 
منافع  چارچوب  در  افزود:  قاسمی  بهرام  نیست. 
ملی سعی می کنیم که پاسخگوی این انتقادها باشیم. البته در مورد برخی 
مسائل و در برخی از جاها به خاطر منافع ملی مجبور به سکوت هستیم.

حکم الهه ،  مجالی جدی برای حفظ برجام است

حشمت ا... فالحت پیشه با اشاره به برگزاری دادگاه 
الهه در پی شکایت ایران از آمریکا گفت: برخی 
اجرایی  دادگاه الهه ضمانت  نتیجه  می گویند که 
ندارد، اما باید به آن ها گفت بسیاری از پرونده هایی 
قالب حقوقی  در  را  برد  پیش  ما  علیه  آمریکا  که 
دنبال کرد، لذا اگر حکم الهه به نفع ما صادر شود حتما فضای حقوقی دنیا 

به سود ما تغییر خواهد کرد.  

دولت  رئیس  معاون  مرعشی 
صراحتا  کرد:  اظهار   ، اصالحات 
میانجی  امروز جای یک  می گویم 
ایران  سیاسی  صحنه  در  موجه 

حتی  من  دیدگاه  از  است.  خالی 
حال  در  هاشمی  ا...  آیت  اگر 
هم  باز  داشتند،  حضور  حاضر 
حریف برخی سیاست های روحانی 
در  را  او  نمی توانستند  و  نمی شدند 

عدم عقب نشینی در بعضی مسائل 
مجاب کنند. چرا که او در دوره اول 
دولت خود هم به توصیه های آیت 

ا... هاشمی جدی عمل نمی کرد.

در  اصالحات  دولت  رئیس  معاون 
پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
در نهایت این سیاست ها، چه چیزی 
انتظار ایران را می کشد، عنوان کرد: 
جریان  به  روحانی  عملکرد  اگر 

راضی  ما  برساند  آسیب  اصالحات 
هستیم، ما امروز خوف این را داریم 
که ضعف ها کشور را متالشی کند 
است.  موضوع  این  از  ما  واهمه  و 
اصالح طلبان  که  پذیرفته ایم  ما 
ضربه بخورند و اصال مساله ما این 

موضوع نیست.
اصالح طلبان  افزود:  مرعشی 
متحد  کشور  اما  بخورند  ضربه 
ما  برای  ایران حفظ شود  و  بماند 
روحانی  از  ما  است.  قبول  قابل 
حمایت کردیم و این مسئولیت را 
ببینیم.  آسیبی  که  می پذیریم  هم 
در  من  اینکه  کما  داد:  ادامه  وی 
ممکن  که  می گویم  خود  جای 
است تصمیم حمایت ما از روحانی 
حال  در  یعنی  باشد  کرده  تغییر 
گذشته  تصمیم  به  نسبت  حاضر 

خود ارزیابی دیگری داریم.

آیت ا... هاشمی هم اگر بود، 
حریف برخی سیاست های روحانی نمی شد

محمدرضا خباز نماینده چهار دوره 
این  امروز  کرد:  عنوان  مجلس 
اتفاقاتی که پشت سر هم می افتد 
به صورتی که دو وزیر را استیضاح 
در  هم  دیگر  وزیر  دو  و  اند  کرده 
نوبت قرار دارند روالی غیر معمول 
افرادی  باید  و  است  زده  رقم  را 
که دلسوزتر و عالقه مند به آینده 
اجازه  و  شوند  فعال  هستند  کشور 
غوغا  با  مجلس  در  عده ای  ندهند 
ساالری منویات خود را پیش ببرند 
و با همراه کردن دیگران کابینه را 
از حد نصاب خارج کنند تا به این 
وسیله کینه انتخابات را امروز جبران 
اگر به مجلس  ادامه داد:  کنند.وی 
برویم، می بینیم بسیاری از وزرا در 
حال رفت و آمد به مجلس هستند 
و وقتی ریشه سوال یا استیضاحی را 
پیگیری می کنیم، می بینیم چون 

نماینده ای مطالبه ای از وزیر برای 
حوزه انتخابیه داشته و به آن مطالبه 
استیضاح  و  سوال  نشد  داده  پاسخ 
را کلید می زنند. بهتر است هیئت 

رئیسه وارد شود و جلوی این روند 
را بگیرد و اجازه ندهد این چنین با 
حیثیت مجلس بازی شود. نماینده 
درباره صحبت های  کاشمر  سابق 
در  موضوع  کردن  باز  و  روحانی 

نیز  جمهور  رئیس  از  سوال  جلسه 
رئیس  دل  که  است  مسلم  گفت: 
است  پر  مسائل  خیلی  از  جمهور 
در  که خودش هم  همان طور  اما 

و  محدودیت  به  اشاره  جلسه  اول 
نمی  که  داشت  هایی  معذوریت 
توانست آنها را بیان کند و بر این 
اساس ترجیح داد تا برخی مسائل باز 
نشود تا به نظام ضربه ای وارد نشود.

ناصری: روحانی در خواب سنگینی است

عبدا... ناصری با تاکید بر این موضوع که روحانی در 
دولت جدید می توانست سیاست های متفاوتی را اتخاذ 
االن  روحانی همین  آقای  حال  هر  به  گفت:  کند، 
می تواند با تغییر دو سوم استانداران خود در سراسر 
کشور آدم های کاردانی را بگذارد که بتوانند مسائل 
منطقه ای را راحت تر حل کنند؛ یا بخشی از اعضای کابینه و مدیریت های 
ارشد آن در پایتخت را تغییر دهد، اما متاسفانه ایشان در خواب سنگینی است.

میردامادی: االن وقت مذاکره با آمریکا نیست

 محسن میردامادی در خصوص مذاکره با آمریکا گفت :
ابتدا باید دید مذاکره نتیجه ای برای منافع ملی ما 
از  پس  تا  حداقل  االن  من  نظر  به  خیر.  یا  دارد 
فراهم  شرایطی  چنین  آمریکا،  مجلس  انتخابات 
نیست. اگر اکنون با آمریکا وارد مذاکره شویم به 
ترامپ کمک خواهیم کرد تا در انتخاباتی که به نظر می آید دموکرات ها 

برنده آن هستند، به نفع خود از آن بهره برداری کند.

دل روحانی از خیلی مسائل پر است،
نمایندگان کینه انتخابات دارند!

آگهی فروش امالک به صورت مزایده
 مزایده کتبی فروش 4 قطعه زمین مسکونی و12قطعه زمین تجاری محله باقی مانده از توافق نامه مورخ 1391/10/24 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و نمایندگان جمعی از اعضای تعاونی پروفیل کاران شهرستان بیرجند موضوع پالک 7933 فرعی از 1402 اصلی 

به شرح ذیل اعالم می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1397/06/10 لغایت دوشنبه 1397/06/19صبح ها از ساعت 9 الی 13 به آدرس بیرجند، میدان شهدا،کوچه دانشگاه 2، جنب قنادی ممتاز دفتر شرکت تعاونی پروفیل کاران مراجعه و فرم شرکت در مزایده را 
دریافت نمایند.  تاریخ بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه 1397/06/20 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

مالحظات: 1- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. 2- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبارساقط می باشد. 3- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. لذا بازدید از 
ملک موردنظر الزامی است. 4-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج در محل تعیین شده با ارائه اصل رسید به شخص متقاضی مستردخواهد شد. مهلت شرکت در مزایده از روز 

شنبه  1397/06/10 لغایت ساعت  13 دوشنبه 1397/06/19می باشد.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های   09153635314 )حسین زاده( - 09155619316 )دستگردی( -09155617493 )محمدنژاد( تماس بگیرید

شماره پالک یا مبلغ پایه برای هر مترمربع مزایده )ریال(متراژ عرصهکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
قطعه

مالحظات

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد593-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه1

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد596-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه2

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد97-1567/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه3

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد128-1726/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه4

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014734تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )1(5

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014735تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه6
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014736تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه7
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014737تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه8
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014738تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه9

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014739تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه10
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014746تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )2(11
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014747تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه12
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014748تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه13
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014749تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه14
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014750تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه15
هزینه آماده سازی وسایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014751تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه16
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شماره: 67/1970
تاریخ :1397/06/11

وزارت نیرو                                                                                                                                        
 شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی     زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/06/13 الی 1397/06/18
محل بازگشایی پاکت ها: 

بیرجند - بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی شرکت آب وفاضالب روستایی استان خراسان جنوبی - سالن جلسات 
استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله 

خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي 
 )www.abfar-kj.ir(و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir(مراجعه ویا با شماره 32214752-8- 056

 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

مناقصه  های عمومي یک مرحله اي شماره  1167-97 و 1168-97 و 97-1169

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 1396/12/27-139660308001004095 شماره  رای  برابر 
هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی 
علیزاده فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 10 صادره از بیرجند و 
شماره ملی 0652309925 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 196/95 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 13/٦/13٩7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13٩7/07/01
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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جلوگیری از هدررفت 9 لیترآب درثانیه درشهرطبس
صداوسیما-با انجام عملیات نشت یابی شبکه آب شهر طبس از هدر رفت 9 لیتر آب در ثانیه جلوگیری شد. مدیر امور آب و فاضالب طبس 
 گفت:  این عملیات در دو ماه گذشته در شهرک امیر و مسکن مهر که دارای بافت زمین شنی است  و آب ناشی از ترکیدگی در زمین نفوذ 
می کند و در آسفالت مرئی نمی شود، انجام شد. محمدزاده مقدم افزود:  در این برنامه 260 مورد نشتی شناسایی شد که 72 مورد آن نشت واقعی بود.

اینترنت مخابرات خیلی خراب شده، هر چند وقت به 
عناوین گوناگون قطع می شود و کسی هم پاسخگو 
نیست، خواهشا اگر نمی توانید خدمات ارائه بدهید 
مسئولیت آن را بر عهده نگیرید، شما از اینترنت فقط 

گرفتن هزینه را یاد دارید خدمات شما صفر
915...243
معوقات  گویند  می  تعاون  و  کار  کل  مدیر  آقای 
بله واقعا جیب خالی  کارگران قابل قبول نیست، 
کارگران ، دست خالی به خانه رفتن، شرمنده زن و 
بچه شدن قابل قبول نیست ولی شما که این حرف 
را می زنید تا االن کجا بودید؟ ما 9 ماه حقوق عقب 
افتاده داریم چرا بی توجهی باید 9 ماه طول بکشد؟ 
برخی کارفرماها هم حق دارند که از دولت طلب 
کارند به داد این ها هم برسید. با این وعده ای که 
داده اید باید 7 ماه دیگر هم برای حقوق های عقب 

مانده صبر کنیم! انصاف نیست...
936...905
در این اوضاع بدبختی،طرح تقویت گشت نامحسوس 
پلیس راهنمایی و رانندگی هم گذاشتند! آخر کجا انصاف 
است که دوربین پلیس در کور ترین نقطه بلوار روز جمعه 
در حالی که اصال نیازی نیست با حساسیت به خرج 

دادن های الکی مردم را جریمه کند؟ 
ارسالی به سروش آوا

در شورای راهبردی استان که در قائن برگزار شد 
به  میلیارد   130 از  بیش  تزریق  از  استاندار  آقای 
فوالد قائنات خبر دادند، طرحی که با بی فکری 
تمام شروع شد، عده ای از کنارش حسابی خوردند 
و بردند، چاه های آب قائن را خشک کرد و حاال 
اعتبار هم گرفته! مانده ایم با این همه دغدغه آبی 
چه  دیگر  کارها  این  دارند،  سخن  به  آقایان  که 
آب  فوالد  طرح  که  است  دارد، مشخص  معنایی 
زیادی می برد، همان طور که زاینده رود اصفهان 
ها  این گونه طرح  بی خیال  را خشک کرد، چرا 
را  پول  این همه  این که  به جای  و  نمی شوید؟ 
اقلیم  با  متناسب  طرحی  کنید،  طرح  این  صرف 
منطقه راه اندازی کنید تا اشتغال پایدار و نه وابسته 
به آب داشته باشد، دو حوزه گردشگری و فناوری 
اطالعات استان همین گونه مانده با این که جای 
توسعه بسیار باالیی دارد، آقای استاندار پاسخ دهید، 
یا مشاوران تان درست خط نمی دهند یا هنوز این 

استان و شرایطش را درک نکرده اید! 
ارسالی به سروش آوا

با سالم شهرداری  بیرجند برای زیبا سازی شهر از شهر 
های بزرگ مثل مشهد و اصفهان و... الگو برداری کند
915...355
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سید محسن سربازی - چگونه زندگی کردن، اختیاری است 
که خداوند متعال به بندگانش داده تا هر کس مسیر زندگی 
خود را مشخص کند در این راستا برخی حداکثر استفاده را 
از این عمر فنا شدنی می کنند و برخی بی تفاوت به گذرعمر، 
آن را به بطالت می گذرانند. در این میان هستند خانواده هایی 
که با توجه به اوضاع دشوار اقتصادی جامعه، از هنر و استعداد 
خویش در مسیر کمک به خانواده و نهایتامساعدت به همنوعان 
خویش بهره ها می گیرند. زوج فردوسی که در این گزارش با 
آنها به گفتگو کرده ایم از جمله افرادی هستند که چیزی به 
نام اوقات فراغت ندارند یعنی با برنامه ریزی وقت بیکاری در 
زندگی شان وجود ندارد. آنها همچنان که در زندگی زناشویی 
از ابتدا هم پیمان هم شده اند درتامین هزینه های زندگی نیز 
دوشادوش یکدیگر با حرکت جهادی کار کنند و حاالزندگی 

شیرین و نمونه ای دارند.

عمل به منویات رهبری در مقیاسی کوچک
در حقیقت این زوج فردوسی به روایتی منویات مقام معظم رهبری 
را در عمل پیاده کرده اند و به سهم خویش به فرمان رهبرشان مبنی 
بر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی لبیک گفته اند و اگر هر ایرانی به 
همین مقدار در مقابل خانواده و اجتماع خویش احساس مسئولیت 
 و وظیفه کند، دیگر دست پیش هیچ بیگانه ای دراز نخواهیم کرد.
ذوق  خوش  های  فردوسی  همه  را  میالد  سرای   میوه 
می شناسند. این میوه فروشی با عرضه محصوالت متفاوتی 
دارد. را  خود  خاص  مشتریان  زوج  این  قول  به  دارد،   که 
در ابتدا به سراغ خانم سی و هشت ساله ای رفتم که خود را اعظم 
میثمی معرفی کرد. این خانم خانه دار  اکنون  به شغلی پر درآمد 
رسیده و با عالقه ای که به درست کردن ترشی های خانگی 
داشته ، توانسته است این کار را وسعت بخشد و در زمان حاضر 
اگر گذرتان به میوه فروشی میالد در حاشیه میدان پانزده خرداد 
فردوس افتاد انواع ترشی ها از میوه های مختلف، انواع لواشک، 
انواع سویق کودک، انواع مربا و شربت های خانگی است که 
چشم و ذائقه هر بیننده را مشتاق دیدن و صد البته چشیدن می 
کند. خانم میثمی از کارش گفت و اینکه از سال 94 این میوه 
فروشی متفاوت را با کمک شوهرش راه اندازی کرده و قبل از آن 

نیز به مدت 12 سال در مشهد سوپر مارکت داشته اند.

تولید محصوالت خانگی ارگانیک و سالم
وی گفت: سکونت والدین مان در شهر فردوس ما را نیز به این 
شهر کشاند و از همان ابتدا با عالقه ای که داشتم سعی کردم 
در کنار میوه فروشی، نسبت به تهیه و عرضه سایر محصوالت 
خانگی که مورد عالقه فردوسی ها نیز هست، اقدام کنم زیرا 
این کار عالوه بر اینکه کمک خوبی به اقتصاد خانواده هست، 
میوه هایی که در آستانه خراب شدن است را پس از طی مراحل 

شستشو و فرآوری تبدیل به انواع ترشی، مربا، سویق کودکان و 
شربت می کنیم، نکته مهم اینکه از هیچ گونه مواد افزودنی و 
یا نگهدارنده استفاده نمی کنیم و کامال محصوالت خانگی ما 

ارگانیک و سالم است.

مجموعه ای از محصوالت میوه ای
وقتی از او درباره تعداد محصوالتی که تهیه می کند سوال 

کردم، پاسخ داد: آنقدر محصوالت متنوع تولید می کنیم که 
نمی توانیم آمار دقیقی از تعداد آنها بدهم ولی انواع شربت 
آلبالو،گیالس، شاه توت، توت فرنگی، پرتقال، سکنجبین و 
همچنین انواع پودر سیر، جوانه گندم، لیمو، زنجبیل، گوجه 
فرنگی، فلفل دلمه ای و انواع مخلوط میوه، ترشی ، برگه میوه 
و میوه خشک، انواع سرکه و آب تازه میوه ها فقط نمونه ای 
از کارهای ماست که شکر خدا همیشه مشتری داریم و در 

حقیقت ما به سفارش مشتریان مان، این محصوالت را تهیه 
می کنیم. وی ادامه داد: در کنار این کارها برای خانم های 
کارمندی که فرصت تهیه برخی محصوالت در تهیه غذاهای 
روزمره را ندارند، در حقیقت مدت زمان تهیه غذا را کوتاه می 
کند همچنین به سفارش آنها بادمجان و کدوی سرخ کرده، 
لوبیا سبز سرخ کرده و سبزی تازه خرده شده و یا  خشک شده 
و هر گونه سفارش دیگری که مشتری بدهد، انجام می دهیم.

تهیه محصوالت با امکانات موجود در خانه
میثمی افزود: محصوالت خانگی ما را به عنوان سوغات به سایر 
شهرها مانند بیرجند، تهران و شهرهای مجاور نیز می برند. به 
گفته وی تهیه تمام این محصوالت با کمترین امکانات اولیه مانند 
اجاق گاز خانگی تهیه می شود و البته با توجه به اعتمادی که 
مشتریان به ما درزمینه رعایت موارد بهداشتی دارند و به کیفیت 
محصوالت ما یقین دارند معموال هر مقدار تولید کنیم روی دست 
مان نمی ماند.وی اضافه کرد: هر میوه ای قبل از آنکه پوسیده 
و یا پالسیده شود را پس از فرآوری تبدیل به انواع محصوالت 
خوش طعم و ماندگار می کنیم و با این کار عالوه بر کمک خوبی 
که به اقتصاد خانواده می شود، مردم نیز از محصوالت خانگی ما 
بهره مند می شود و به عقیده من هر کس در محیط کسب و 
کار خویش همین مقدار احساس مسئولیت کند و از اسراف پرهیز 
کرده و سعی کند از امکانات حداکثر بهره روری را بکند در حقیقت 

در پیشرفت کشورش سهیم است.

همدلی و برنامه ریزی با شوهرم لطمه ای
 به کارهای خانه نمی زند

او که صاحب فرزند نیز هست در باره رسیدگی به کارهای خانه و 
فرزندان و پخت و پز غذا نیز گفت: با برنامه ریزی که با شوهرم 
کرده ایم هیچ گونه لطمه و خللی در کارهای خانه تا کنون پیش 
نیامده است و به نظر من تمام مشکالت زندگی از طریق همدلی، 
مشورت و همکاری زن و شوهر قابل حل است.شوهر این خانم 
هنرمند نیز با رضایت از زندگی و کارش گفت: ابتدا با راه اندازی 
یک میوه فروشی کوچک که درآمد چندانی هم نداشت، کارمان 
را شروع کردیم ولی اکنون با تالش و همدلی که با یکدیگر داریم 
توانسته ایم بسیاری از محصوالتی که مردم از سایر شهرها تهیه 
می کردند را تولید و تقریبا  هر مشتری با هر ذائقه ای که به مغازه 

ما بیاید دست خالی بیرون نمی رود.

مشتریان ثابت از سایر شهرهای کشور
به گفته وی تنوع محصوالت خانگی که تقریبا همه از میوه 
تهیه می شود موجب  شده مشتریان فراوانی حتی از سایر 
سایر  مقیم  های  فردوسی  برخی  و  باشیم  داشته  شهرها 
شهرهای کشور نیز طالب و مشتری ثابت ما هستند. وی رمز 
موفقیت خود و خانواده اش را در ابتدا توکل به خدا و در مرحله 
بعدی کار و تالش خستگی ناپذیر دانست و اضافه کرد: همان 
طور که قرآن نیز می فرماید انسان چیزی به دست نمی آورد 
مگر با سعی و تالش. وی از تمام کسانی که بازنشست شده و 
به دلیل بیکاری مجبورند ساعت ها بخوابند و سایر وقت شان را 
با سیر در فضای مجازی و غیره پر کنند توصیه کرد با ورود به 
این گونه کارها که می توان از امکانات موجود در هر خانه نیز 

استفاده کرد برای خود و جامعه مفید واقع شوند.

نمایشی از اقتصاد مقاومتی در زندگی زوج فردوسی
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عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 
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غار اژدها )بتون( واقع در سرایان است.این غار آهکی دارای مجموع
 فرود 400متر و به عمق حدود 3 کیلومتر دراز است . 

 داده نما

عوارض ناخن خوردن

نامناسب  صورت  به  بیشتر  جویدن  ناخن 
در  بوده  انگشتان  ظاهری  شکل  شدن 
برخی موارد شدت ناخن جویدن، بر کیفیت 
زندگی بیمار تاثیر می گذارد. ناخن جویدن 
عادت ناخوشایندی است که موجب تحقیر، 
سرکوبهای احساسی و آسیب های اجتماعی 
شود.  مشکالت دندان و ترک های کوچک 

در ناخن ها از عوارض نامناسب آن است.

آیا کاری که برایتان مهم است را انجام می دهید؟

زمانی که اهداف و تصمیم ها براساس الویت های زندگی تنظیم می شوند 
قابلیت دسترسی به آن ها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر الویت اصلی 
شما داشتن یک جسم سالم و پر انرژی باشد نتیجه آن این خواهد بود که 
می توانید زمان بیشتری را به خانواده خود اختصاص دهید این تصمیم ها و 
اهداف اهمیت بیشتری نسبت به کاهش سایز یا اندازه بودن یک لباس یا 
شلوار دارد.مارک  زاکربرگ  جهت ادامه تحصیل وارد دانشگاه هاروارد شد 

و در سال دوم دانشگاه موفق به راه اندازی فیس بوک شد.
مدیر اجرایی فیسبوک در پاسخ به این سوال که چه کاری باعث افزایش 
انگیزه اش می شود این طور جواب داد : من هر روز از خودم می پرسم آیا 

مشغول به انجام مهمترین کاری هستم که می توانم انجام دهم؟0

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
 قسمت آخر -دو نفر از کارگران مغازه بیرون آمدند و رفتند به طرف دختر، 
بچه رفته بود و نشسته بود توی سواری و شتر را نگاه می کرد و با چشم و 
ابرو قربان صدقه اش می رفت. کارگرها که شتر را از زمین بلند کردند، من 
بی اختیار جلو دویدم و پای شتر را گرفتم و داد زدم. این شتر مال من است. 
کجا می برید؟ من نمی گذارم. یکی از کارگرها گفت: بچه برو کنار، مگر 
دیوانه شده ای. پدر دختر از صاحب مغازه پرسید : گداست ؟ مردم به تماشا 
جمع شده بودند. من پای شتر را ول نمی کردم عاقبت کارگرها مجبور شدند 
شتر را زمین بگذارند من را به زور دور کنند. صدای دختر را از توی ماشین 
شنیدم که به پدرش می گفت: پاپا ، دیگر نگذار بهش دست بزند . پدر رفت 
نشست پشت فرمان. شتر را گذاشتند پشت سر پدر و دختر . ماشین خواست 
حرکت کند که من خودم را خالص کردم و دویدم به طرف ماشین دو دستی 
ماشین را چسبیدم و فریاد زدم: شتر من را کجا می برید ؟ من شترم را می 
خواهم. فکر می کنم کسی صدایم را نشنید . انگار الل شده بودم و صدایی 
از گلویم در نمی آمد و فقط خیال می کردم که فریاد می زنم . ماشین حرکت 
کرد و کسی من را از پشت گرفت . دستهایم از ماشین کنده شده و به رو 
افتادم روی آسفالیت خیابان. سرم را بلند کردم و آخرین دفعه شترم را دیدم 
که گریه می کرد و زنگ گردنش را با عصبانیت به صدا در می آورد . صورتم 
افتاد روی خونی که از بینی ام بر زمین ریخته بود . پاهایم را بر زمین زدم و 
هق هق گریه کردم . دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد.

آیه روز  
و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی  کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن 

می  گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. )سوره المؤمنون, آیه 62  (

حدیث روز  
دوستی ما را دست کم نگیرید، که از باقیاِت صالحات )کارهای خیر ماندگار( است.
                                                          امام صادق علیه السالم
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رویاهایتان را با تمام
 وجود دنبال کنید

برای همه ی ما لحظات زیادی در زندگی بوده که متوقف شده ایم و با 
تعجب از خود پرسیده ایم: من چه کسی هستم؟! و دیگر نخواسته ایم 
که صدای درون مان را که از خود واقعی مان برمی آید نشنیده بگیریم. 
زندگی همیشه یکجور پیش نمی رود. گاهی فراز و نشیب ها تلنگری به 

ما می زنند که باید دنبال رویاهای مان برویم، جدی و با اراده!
آدمهای منفی حداقل حقیقت هایی در وجود خود دارند و دنبال هدفی 
هستند. اما در مورد افرادی که همیشه شما را نسبت به خودتان مردد 
می کنند باید فورا اقدام کنید و فضایی برای شان باقی نگذارید. کسی 

که حتی نمی تواند به شما گوش بدهد الیق شما نیست.

در نگاه دیگران قوی خواهید بود
شما احساس می کنید همان آدم همیشگی هستید و همان اعتماد 
نیست که  بنفس شما  اعتماد  این  اما  دارید  را  قبلی  بنفس ضعیف 
اطرافیان تان می بینند، بلکه این پیگیری و پشتکار شماست که دیده 
می شود. اعتماد بنفس با موفقیت به دست می آید اما پشتکار وقتی است 
که غرور و تنبلی را از خود دور می کنید، اهمیتی به قضاوت دیگران 
نمی دهید و سخت کوش می شوید. شما هر کاری که الزم است برای 
رسیدن به رویای تان انجام می دهید، حتی اگر مسخره باشد و همین 
است که شما را قوی جلوه می دهد. پشکار را از خود دور نکنید؛ اعتماد 

بنفس بعدا خودش خواهد آمد!
هدف  و رویاهای تان دیگر دست نیافتنی نخواهند بود

دیگر رویای تان را مانند ستاره ی بزرگ و درخشانی در انتهای آسمان 
نخواهید دید، بلکه مانند سیبی می شود که روی شاخه ای از درخت 

نشسته و فقط کافیست شما دست تان را بلند کنید و سیب را بچینید. 
همان قدم های کوچک اما مستمری که برمی دارید شما را به جایی که 
الزم است می رسانند. رویای بزرگ شما درست زمانی که با جدیت به 
سمتش قدم برمی دارید، دست یافتنی می شود چون در مسیر پیشرفت 

قرار گرفته اید.

آدمهای دوست داشتنی اطراف تان را دلخور می کنید 
چون دیگر مثل گذشته با آنها وقت نمی گذرانید

بایدها را لیست کرده اید؛  برنامه ی مفصلی برای خود دارید و تمام 
رویای شما 90 درصد از وقت تان را ُپر کرده است. گویی رویای شما 
وقت تان را می بلعد اما این خوب نیست! با وجود تمام مشغله هایی که 
پیدا کرده اید باز هم باید برای آدمهای باارزش زندگی تان وقت بگذارید. 
هم شما به محبت و توجه آنها نیاز دارید و هم آنها عشق و احترام 

شما را می خواهند.
با تمام وجودتان کار می کنید

انگار روزها و ماهها تند و تند می گذرند و شما خیلی چیزها را فراموش 
می کنید؛ تاریخ تولد ها، سالگرد ازدواج و ... . بخشی از وجودتان در 
ساحل  کنار  دلهره  و  دلشوره  بدون  تابستانه  مسافرت  یک  حسرت 
دریاست. اشکالی ندارد که این حسرت را احساس کنید؛ این تنها راهی 

است که وادارتان می کند تعادل را پیدا  کنید.

یک لحظه مکث کن . . . 

از تمیز کردن گوش بپرهیزید!

گوش  در  معمول  میزان  به  جرم  وجود 
طبیعی و برای سالمت الزم است. چراکه 
جرم  ورود  و  باکتری  و  قارچ  رشد  مانع 
خارجی به گوش شده و از رسیدن رطوبت 
هنگام استحمام و شنا به پوست مجرا نیز 
جلوگیری می کند. بنابراین تمیز کردن این 
جرم های گوش منجر به آن می شود که به 
تدریج خارش در گوش افزایش پیدا کند. 

خواص هلو؛ از سالمت
 پوست تا درمان چاقی

بیماری  درمان  به  توان  هلو می  از خواص 
 ، چاقی   ، سرطان   ، پتاسیم  کمبود  های 
کلسترول، استاز خون و بیماری های تخریب 
نورون ها اشاره کرد. همچنین این میوه به 
سالمت  حفظ  و  چشم  و  پوست  سالمت 
سیستم عصبی، استخوان ها و دندان کمک 
سیستم  زدایی  ،سم  پیری  کند.ضد  می 

گوارشی از دیگر ویژگی های آن است.

استامینوفن : یک داروی ضد درد، ضد تب و ضد التهاب است که بدون 
نسخه هم تهیه می شود. مسمومیت با استامینوفن یک دوره ی کمون )بدون 

عالمت(  6 ساعته دارد و معموال تا 24 ساعت طول میکشد. 
عالئم اولیه: تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، درد معده 

عالئم پس از 24 ساعت:  ممکن است آسیب های کبدی، اختالالت کلیوی، 
اختالل هوشیاری اتفاق بیفتد.برای جلوگیری از مسمومیت با استامینوفن، 
فراورده های حاوی آن را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.در صورتی 

که 1 تا 4 ساعت اول بعد از مصرف، مسموم به خوبی تحت درمان قرار گیرد، 
مرگ با این دارو نادر است بنابراین انتقال فرد مسموم به یک مرکز درمانی در 
اسرع وقت اهمیت زیادی دارد.به منظور کاهش مسمومیت از مصرف مکرر، 
همزمان و زیاد فراورده های حاوی استامینوفن )بسیاری از ضد درد ها و قرص 

های سرماخوردگی ( بدون نسخه خودداری نمایید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره 190

مسمومیت های شایع دارویی

جدول کلمات                        

و  قراري  بیالن - بي  افقي: 1-  
پریشاني 2-ایمني - اخترشناسي-  
فراري   - گردنده    -3 زوجه 
زبان    -4 شرط  کلمات  از    -
عالمت   - گنجه    - گنجشک 
قرآني -  جمع هدف 5- پیشگاه 
اتاق - نامی برای آقایان -  تذکره 
براده    - پیامبر  پیروان یک   -  6
فلز - حلزون 7- فرومایه  - دوري 
پایان  بي  زمان   - دوستان  از 
بیماري   - عراق  خبرگزاري   -  8
تنه  و  سر  بین  عضوي   - قندي 
ریاح   ناسازگار -   و  9-  سرکش 
داخلي  صفحات    -10 چارپایان 
یگانه - گلخن  و  روزنامه - تک 
با  فیلمي  پوستین-   حمام 11-  
شرکت هدیه تهراني-  سلول 12-  
رقص مذهبي آفریقاییان - حرف 
صریح - ازهم پاشیده - یازده 13-  
ورود-  صاحبخانه - چرم خوشبو 
14-  آمد  -تخمک - دندان نیش 

15-  قند سوخته - فیلم مستند

 - محرم  نهم  روز   -1 عمودي: 
نور    - آلود  چرک   -2 کشمش 

آبشارهاي  بلندترین  از    - دهنده 
وحده   متکلم  ضمیر   -3 جهان 
گرد  چیز  هر   - سفید  الکل   -
4- ذکاوت - ویتامین انعقاد خون 
آخر  رمق   - لقمان  آموختني   -
5-  الفباي موسیقي -  بنیانگذار 
کشور  شمال   - مرغوب  برنج   -
برادر   - سوماترا  شهرهاي  از   -6
مادر - موي گردن شیر 7- به رخ 
کشیدن نیکویي - سیاره زهره - 
امید 8- یورش - زیبارویي - رنگ 

کوه  دو  میان  سیلي 9- گشادگي 
- مرد خداشناس -  غربال 10-  
دستور - ابزار  -  آسیاب آشپزخانه 
مادر  درون-    - قرآن  قلب   -11
قرآن  بیستم  سوره    -12 عرب 
کریم -  بریدن شاخه هاي زائد - 
پهلوان - قادر 13-  خاکستر-  از 
ورزش هاي رزمي - شریعت 14-  
 سپهر و فلک - متعفن و گندیده - 
ماه   - انقراض    -15 ها  نشانه 

یازدهم میالدي

جدول 4134

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ماجتبرتینوردنا1
عبهزورمانازوس2
یرونلباقمسدسم3
نوفیاتیودهموا4
وتنسدتاکادن5
زجرهتسهرفاو6
بوداباهمهریاد7
اجکیرتاوگدنوا8
نهربمنیجنالرش9
سانشزرابمهت10
کدیشرامهسلج11
ییناوریاهاریب12
ونمسرانیدیبسن13
توریبدیدناکنج14
ورامهپتاینازال15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش یک باب سوله 
در60 کیلومتری بیرجند

09159151324
09150905729

به یک فروشنده خانم 
به طور تمام وقت نیازمندیم.

  09151630685 - 32338386

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل به تعدادی 

راننده لودر و راننده کامیون 
نیاز دارد. 06532442886 

09155624889

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

فروش فوری پوشـاک مجلسی 
شامل دکور خوب ، مکان  عالی ، دید  کافی 

و مشتری قابل قبول به دلیل مهاجرت 
به صورت نقد و اقساط یا معاوضه 
با اتومبیل واگذار می شود.    

09213826400

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری  با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

کارگر ساده آقا و خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
32404190 - 09359280927

به یک بازاریاب باتجربه جهت فروش خشکبار در 
لبنیات نیازمندیم. توحید13- لبنیات محلی هالل

09374752625

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

دم سرخ ها
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
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مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: تبلیغ جهانی 
دین با استفاده صحیح از فضای مجازی محقق 

می شود و از این رو فعاالن فرهنگی باید این فضا 
بشناسند.به گزارش مهر، حجت  به درستی  را 

االسالم رضایی صبح گذشته در کارگاه آموزشی 
فرهنگی،  فعاالن  کرد:  اظهار  رسانه ای  سواد 
مبلغان و روحانیت باید طعم شیرین والیت و 
امامت را به دیگران بچشانند. وی با بیان اینکه 
تکلیف روحانیت و مبلغان در شرایط  امروز جامعه  
بسیار سنگین است، گفت: پیامبر اعظم )ص( به 
حضرت علی)ع( می فرماید که اگر یک نفر توسط 
تو هدایت شود بهتر از هزار خورشید است که در 
دست تو قرار بگیرد.رضایی  بیان کرد: باید علم 
تبلیغ را کسب کرده و امکانات آن را فراهم کنیم 

چرا که در این صورت یک طلبه فعال می تواند در 
یک اتاق کوچک بنشیند و چندین رسانه دشمن 
را مدیریت و فعالیت تبلیغی ضد آن انجام دهد.

وی ادامه داد: منبر از قدیمی ترین و پر نفوذ ترین 
رسانه هاست چرا که تبلیغ چهره به چهره  و دارای 
بیشترین تأثیر است. وی گفت: البته باید به این 
نکته نیز اشاره کرد که تأثیرگذاری فضای مجازی 
بر هیچ فردی پوشیده نیست و برخی از اتفاقات 
جامعه نشان صحت این گفته و نقش فضای 

مجازی در دنیای امروز  است.

رضایی با اشاره به توان تبلیغی روحانیان در فضای 
مجازی و  فعالیت برخی از فعاالن فرهنگی به چند 
زبان خارجی در این محیط اظهار کرد: ما در یک 
روستای کم جمعیت می توانیم در حوزه فضای 

مجازی مخاطبان میلیونی داشته باشیم.
کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی  هم در این کارگاه گفت: ۱۲۰ 
روحانی مستقر و طرح هجرت و تعدادی از ائمه 
سواد  ارتقای  دوره  در  خراسان جنوبی  جماعات 

رسانه ای شرکت کردند.

ریزی  برنامه  کمیته  دیروز  صبح  حسینی- 
مدیران  از  با حضور جمعی  بیرجند  شهرستان 
شهرستانی و ناصری فرماندار بیرجند برگزار شد. 
ناصری فرماندار بیرجند در این جلسه با بیان این 
که اعتبارات سال 96 شهرستان نسبت به سال 95 
رشد خوبی داشته اما با کاهش تخصیص مواجه 
شده بود، خاطرنشان کرد: پیش بینی و برنامه ریزی 
دولت بنا بر واقعی تر شدن اعتبار مصوب با آن چه 
که تخصیص یافته بود و اکنون این اتفاق افتاده 
است. وی میزان اعتبارات سال 97 را 53 میلیارد و 
865 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 
نسبت به سال گذشته با کاهش 3۰ درصدی 
مواجه بوده است.فرماندار خطاب به مدیران حاضر 
در جلسه خاطرنشان کرد: مدیریت تخصیص ها 
را حتما به مدیران کل اعالم کنید و آن ها نیز 
برای پروژه ها با تخصیص های شهرستانی ، نظر 
فرمانداری را مد نظر قرار دهند تا اولویت بندی 
پروژه ها به درستی انجام شود. ناصری با انتقاد از 
این که 5۰ درصد مدیران شهرستانی به خصوص 
ادارات مهمی از قبیل تجهیز و نوسازی مدارس، 
دامپزشکی و شرکت شهرک های صنعتی در این 

جلسه شرکت نکردند، اضافه کرد: کمیته برنامه 
ریزی برای مشخص کردن خط مشی شهرستان 
برگزار می شود و حضور مدیران بسیار الزامی 

است. وی در پایان از دستگاه های اجرایی تقاضا 
 کرد تا پیگیر افزایش بهره مندی از بسته اعتباری 

وزارتخانه های مرتبط با خود باشند.
از  رونقی معاون عمرانی فرماندار هم گزارشی 
وضع تخصیص اعتبارات سال 97 تاکنون ارائه 
داد و افزود: امسال از ۱۲ تا 8۰ درصد تخصیص 
داشته ایم، در بخش تملک دارایی های سرمایه 
ای 53 درصد محقق شده که ۱5 درصد نقدی 
و باقی اسناد خزانه است. به گفته وی از 3 درصد 
نفت، 8۰ درصد تخصیص پیدا کرده و عمدتا نقدی 

می باشد، البته از محل اعتبارات توسعه متوازن تنها 
۱3.36 درصد جذب شده که ۲ درصد آن نقدی و 

باقی به صورت اسناد خزانه می باشد.

 مطالبات 6 میلیاردی راه و شهرسازی
 گفتنی است دستور کار اول جلسه بررسی پروژه 
های سال 96 دستگاه ها و میزان تحقق و جذب 
اعتبار آن ها بود که مدیران شهرستانی هرکدام 

توضیحاتی در این رابطه ارائه دادند.
محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
از تکمیل پروژه تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی 
حسین آباد به صورت الگویی برای استان، تا 
پایان 97 خبر داد. عبدی مدیر توزیع برق بیرجند 
نیز با بیان این که پروژه برق رسانی چهکند به 

اتمام نرسیده است، مشکل را از سوی پیمانکار 
دانست که البته با تاکیدات رونقی مقرر شد پس 
از اخطار به پیمانکار ، در صورت انجام نشدن کار، 
شرکت توزیع نیروی برق خود کار را تا پایان مهر 
به اتمام برساند. اتمام برق رسانی برای تکمیل 
زیرساخت های طرح انتقال صنوف آالینده در 
سال 97 و جابه جایی تیرهای برق در روستاها و 

حاشیه شهر نیز مورد تاکید قرار گرفت.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیر  رضایی 
شهرستان هم به جذب کامل اعتبارات برای 
انجام سه پروژه بهسازی سالن گلبانگ، خانه 
فرهنگ بیرجند و بازسازی سالن عالمه فرزان 
ها،  قیمت  نوسانات  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
موجب کندی در کار بهسازی سالن گلبانگ 
از ضروریات شهر شده است که از وزارتخانه 
پیگیر جذب اعتبار برای تکمیل آن و افتتاح در 
دهه فجر هستیم. بازسازی سالن عالمه فرزان 
نیز جذب اعتبار شده اما با چالش در عملیات 

فیزیکی مواجه شده است.
 مدیر آب و فاضالب شهری شهرستان هم از

یک میلیارد و 4۰ میلیون تومان اعتبار مصوب 

برای طرح انتقال صنوف آالینده خبر داد و گفت: 
حدود 8۰۰ میلیون اعتبار جذب شده و امیدواریم 
با جذب کامل ، پروژه آبرسانی به اتمام برسد.

مدیر راه و شهرسازی شهرستان هم به مطالبات 
6 میلیاردی این دستگاه اشاره کرد و گفت: وضع 
نگران کننده ای در پرداخت مطالبات پیمانکاران 
برای  سال 97  اعتبارات  از  مجبوریم  و  داریم 
پرداخت این مطالبات بگذاریم، از طرفی اعتبارات 
این دستگاه نسبت به سال گذشته 5۰ درصد 

کاهش داشته است!
 وی خواستار توزیع و تخصیص اعتبارات بر 
شد  ها  دستگاه  مطالبات  و  عملکرد  اساس 
که این موضوع مورد تاکید فرماندار نیز قرار 
گرفت. دستور کار دوم جلسه تخصیص مالیات 
بر ارزش افزوده به دهیاری ها بود که رونقی 
معاون عمران فرماندار بیان کرد: از کمیته برنامه 
ریزی تقاضا کردیم مبلغی تا سقف ۲۰۰ میلیون 
تومان برای اجرای طرح های تعیین محدودیت 
مصوب  روستاها  هادی  های  طرح  یا  مرزی 
شود، زیرا که برای گازکشی برخی روستاها نیاز 

به این گونه طرح ها است. 

رضایی- روز گذشته نشست خبری با موضوع 
هفتمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به استان با حضور قائمی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
به  کرد:  بیان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  بار  هفتمین  برای  دولت  هفته  مناسبت 
چهاردهم شهریور شاهد حضور وزیر بهداشت 
در استان خواهیم بود که امیدواریم نتایج مثبتی 

را به دنبال داشته باشد تا روند رشد و توسعه 
دانشگاه با سرعت بیش تری انجام شود. قائمی 
وزیر  حضور  با  استان  در  ۱5پروژه  افتتاح  از 
بهداشت خبر داد و گفت: 8 پروژه در شهرستان 
بیرجند و 7 پروژه در شهرستان های فردوس و 

قاین افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در اولین روز حضور وزیر بهداشت 
افتتاح مرکز ناباروری رویش با هزینه 4 میلیارد 

تومان افتتاح خواهد شد که از این پس نیاز به 
اعزام زوج نابارور به خارج از استان نیست و تنها 
مشکل نبود فلوشیپ نازایی  است  که امیدواریم 
در این سفر این مشکل نیز مرتفع شود. رئیس 
از  همچنین  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دندانپزشکی  پروژه  و  دانشگاه  پردیس  افتتاح 
شده  هزینه  تومان  ۱.5میلیارد  آن  برای  که 
است و همچنین  کلنگ زنی ساختمان شماره 

یک دندانپزشکی نیز در روز اول حضور وزیر 
بهداشت خبر داد.

قائمی ادامه داد:مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با اعتبار 5۰۰ میلیون تومان  
و همچنین مرکز اطالع رسانی دانشگاه با اعتبار 
۱.5میلیارد تومان که مورد استفاده دانشجویان 
و اساتید قرار خواهد گرفت، ساختمان مرکزی 
دانشگاه با زیر بنای 6 هزار متر و اعتبار 9 میلیارد 
تومان و مرکز مانیتورینگ حراست که توسط آن 
به صورت آنالین تمام مراکز بهداشتی استان 
افتتاحی  های  پروژه  جمله  از  شود،  می  رصد 

توسط وزیر بهداشت است.
وی همچنین  دیدار با مدیران دانشگاه و مدیران 
دیگر  از  را  باللی  پروفسور  حضور  با  ستادی 
برنامه های روز حضور وزیر بهداشت برشمرد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین 
بیمارستان  تخصصی  فوق  کلینیک  افتتاح  از 
ولی عصر)عج( با اعتبار 3.5میلیارد تومان،مرکز 

جامع سالمت قاین با اعتبار 75۰ میلیون تومان 
غربالگری  مرکز   ، قاین  تخصصی  کلینیک 
سرطان  قاین ، مرکز سی تی اسکن شهدای 
قاین و همچنین مرکز جامعه تصویر برداری 
شهدای قاین به عنوان پروژهای افتتاحی در روز 
دوم سفر وزیر بهداشت  نام برد.همچنین افتتاح 
مرکز همراه سرای قاین و سالن بزرگ مهر، 
کلنگ زنی بیمارستان دوم قاین که تامین اعتبار 
شده است و فقط تامین زمین  آن باقی مانده 
است، ازپروژه های افتتاحی در شهرستان قاین 
می باشد.قائمی ادامه داد: در شهرستان فردوس 
اعتبار  با  چمران   شهید  اورژانس  پروژه  نیز 
۱5میلیارد تومان افتتاح خواهد شد که  4میلیارد 
صرف تجهیز این مرکز شده است.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی با اظهار خرسندی از حضور وزیر 
بهداشت در استان بیان کرد: تاسیس اورژانس 
ترومای استان از اهدافی است که امیدواریم با 

حضور وزیر بهداشت محقق شود. 

توزیع و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و مطالبات هر دستگاه
فرماندار تاکید کرد:

کاهش 30 درصدی اعتبارات سال 97 شهرستان بیرجند

تبلیغجهانیدینبااستفادهصحیحازفضایمجازیمحققمیشود

افتتاح15پروژهدراستانباحضوروزیربهداشت

*روحانی جوان آیسکی رتبه اول هفدهمین جشنواره 
پایان نامه های برتر قرآنی کشور را کسب کرد.

* مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: براساس 
روستای  در ۱۲  کاالهای ضروری  ابالغی  سیاست 

محروم فاقد آب و برق شهرستان نهبندان توزیع شد.
سپاه  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی،  *مسئول 
انصارالرضا)ع(  استان گفت: تابستان سال جاری 8۰۰ 

نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.
*دبیر اجرایی دومین جشنواره منطقه  ای شعر ابن 
حسام از راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره شعر در 

فرهنگسرای ابن حسام جهاد دانشگاهی خبر داد.
*عملیات گمانه زنی برای تعیین عرصه، پیشنهاد حریم 
حاجات  پیر  روستای  بکندای  محوطه  ساماندهی  و 
شهرستان طبس با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی 

و گردشگری کشور انجام شد.
*معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد گفت: 
در 5 ماه نخست امسال ۲ هزار و 6۰۰ مترمربع فرش 
دستباف به ارزش ۱4 میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال توسط 

جامعه هدف کمیته امداد در استان بافته شد.
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت:دوره 
آموزشی مدیریت مواجهه با عوامل زیان آور و بیماری 
شود. می  برگزار  جنوبی  خراسان  در  شغلی  های 
*مدیرکل دامپزشکی از رشد 75 درصدی در ارزش 
دالری صادرات فرآورده های خام دامی در امسال خبرداد.
*مردم ۲ روستای بخش درح 8۰۰ میلیون تومان برای برق 
رسانی به چاه های کشاورزی خود اعتبار درخواست کردند.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: بر اثر خشکسالی 
های متوالی سطح زیر کشت خرما در این شهرستان 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
*مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی از خسارت 

آفات به هفت هزار تن از محصول پسته استان خبر داد.
*به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی 6۰ درصد 

مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.
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یادمان شهدای استان

“ و از شما ملت مسلمان و همیشه در صحنه می خواهم که امام را تنها 
نگذارید  و جبهه ها را خالی نکنید و از این سنگر آزادی و عدالت حمایت کنید “

شهید ابراهیم مدد نژاد

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس 
اجرا می شود

ایرنا-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 
طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان از ۱5 
شهریور در استان آغاز می شود و تا ۱7 مهر نیز ادامه 
می یابد. شهرکی افزود: طرح نظارتی ویژه بازگشایی 
مدارس به منظور جلوگیری از هر گونه کمبود و افزایش 
غیر منطقی قیمت ها در استان اجرا می شود.وی ادامه 
داد: ممانعت از عرضه انواع اقالم نوشت افزار تقلبی و 
غیراستاندارد وارداتی و برخورد قانونی با کاالهای قاچاق 
در بازار و بروز تخلفات احتمالی از دیگر اهداف اجرای 

طرح ویژه نظارتی در نظر گرفته شده است. 

مادران جامعه اسالمی، دارای باالترین 
سهم در تربیت فرزندان

مادران در جامعه اسالمی باالترین سهم در رشد و 
شکوفایی فرزندان را دارند. نماینده ولی فقیه در دیدار 
بانوان بسیجی فرمانده پایگاه های مقاومت محالت و 
مساجد استان گفت: در موقعیت کنونی جامعه نقش و 
جایگاه زنان در تربیت فرزندان و هدایت مسیر رشد آنان 
بسیار با اهمیت است.آیت ا... عبادی افزود: اگر ما امروز 
شاهد حضور فرزندان غیور و با ایمان و دارای روحیه 
ایثارگری و جهادگری در جامعه اسالمی هستیم، به 
خاطر وجود مادرانی مؤمن، نمونه و فداکار است.وی 
خطاب به بانوان بسیجی استان گفت: شما باید همواره 
مطیع و گوش به فرمان والیت فقیه باشید تا دشمن 
ناامید شود. عبادی افزود: در طول تاریخ دشمنان برای 
زنان و مادران جامعه اسالمی نقشه های فراوان طرح 
ریزی کرده که الزم است بانوان هوشیار بوده تا فتنه ها 

و توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

افزایش 18 درصدی اقامت گردشگران

فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  ایسنا-معاون 
صنایع دستی و گردشگری از افزایش ۱8 درصدی رشد 
اقامت کنندگان در استان، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد. عربی، دیروز در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: بیش از 647 هزار و 7۰۰ مسافر از طریق وسایل 
نقلیه از ابتدای سال 97 تاکنون وارد استان شده اند. وی 
بیان کرد: بیشترین بازدید از باغ و عمارت جهانی اکبریه، 
باغ و عمارت رحیم آباد بیرجند و آستانه مبارکه حضرت 

حسین ابن موسی الکاظم طبس)ع( بوده است.

اشتغال هزار خانوار در برداشت آنغوزه

صداوسیما-آنغوزه در۱۰۰ هزار هکتار از اراضی طبیعی 
آوری می شود.  و مشارکتی خراسان جنوبي جمع 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: برداشت 
آنغوزه برای هزار خانوار اشتغال فراهم کرده است.
نصرآبادی افزود: هم اکنون بیش از 9۰ درصد آنغوزه 
استان به علت نبود صنایع فرآوری این محصول خام 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و هندوستان صادر 
می شود.وی گفت: ساالنه میانگین 6۰ هزار تن آنغوزه 

در استان جمع آوری می شود.

۲۶ پروژه آبخیزداری در 11 شهرستان 
اجرا می شود

طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  تسنیم-معاون 
وآبخیزداری گفت: ۲6 پروژه آبخیزداری برای ۱۱ 
اعتبار مصوب شده که   براساس  استان  شهرستان 
فرآیند انتخاب پیمانکار آن صورت می گیرد. یوسفی 
در بازدید از طرحهای توسعه آبخیزداری در دشت 
بیرجند اظهار کرد: از ۱6 میلیارد تومان منابع مصوب 
شده برای خراسان جنوبی تاکنون حدود ۱5 درصد 
آن اختصاص یافته است. وی خاطرنشان کرد: ۱6 
میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرای 
طرح های آبخیزداری سهم خراسان جنوبی است. 
وی سهم در نظر گرفته شده برای استان را ناچیز 
خواند و تصریح کرد: با توجه به استمرار خشکسالی 
ها با پیگیریهای صورت گرفته درصدد افزایش سهم 

خراسان جنوبی هستیم.

رزمایش محمدرسول ا... ۲ در استان 
برگزار می  شود

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: رزمایش بسیجیان 
‘محمدرسول ا... ۲’ شهریور و مهر امسال در سه مرحله 
برگزار می  شود. قاسمی روز گذشته در نشست خبری 
افزود: مرحله نخست این رزمایش، گروه  های جهادی 
بسیجی برای محرومیت  زدایی از نهم تا ۲9 شهریور 
امسال در قالب ۲۱9 گروه به مناطق محروم حاشیه 
شهرها و روستاها اعزام می  شوند. وی بیان کرد: در 
مرحله دوم این رزمایش، ۲۰ گردان امنیتی بسیج در 
۱4 شهریور سال جاری به شکل همزمان در استان 
شرکت می کنند. سردار قاسمی مرحله سوم رزمایش 
محمدرسول ا... ۲ را نمایش اقتدار عاشورایی عنوان کرد 
و افزود: توزیع ۱5 بسته کیف درسی، 7۰۰ سبد غذایی، 
ویزیت  سالمت،  و  آموزشی  کالس های  برگزاری 
رایگان 58۰ نفر توسط پزشکان عمومی، ویزیت 45۰ 
نفر توسط پزشکان متخصص زنان و شرکت 4۰۰ نفر 
در کالس های مشاوره از اقدامات انجام شده این گروه 

های جهادی  تا کنون بوده است.

مدال نقره کاراته کای خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

کاراته کای زیرکوهی نایب قهرمان مسابقات کارگران 
کشور شد. علی حسینی ورزشکار زیرکوهی در رقابت 
های کاراته کارگران کشور مدال نقره را کسب کرد و به 
اردوی تیم ملی دعوت شد. مسابقات کاراته )سبک های 
آزاد( قهرمانی کارگران کشور ، انتخابی تیم ملی برای 
اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی ۱۱ و ۱۲ شهریور در 

استان اردبیل برگزار شد.

خدمتی، هفدهم جهان شد

نجمه خدمتی تیرانداز بیرجندی، در رشته تفنگ ۱۰ 
متر بانوان، باالتر از دیگر ملی پوشان کشورمان در 
رده هفدهم جهان ایستاد. نجمه خدمتی در روز دوم 
 مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در رشته تفنگ
۱۰ متر بانوان، در مصاف با ۱۱۲ تیرانداز قدرتمند 
جهان، با 6۲5.7 امتیاز هفدهم جهان شد. الهه احمدی 
دیگر نماینده کشور با 6۲4.5 امتیاز عنوان سی و دوم 
را کسب کرد و مه لقا جام بزرگ نیز با 6۲۰.9 امتیاز 
شصت و چهارم شد. تیم ایران با قرار گرفتن در جایگاه 

دهم جهان در این رشته به کار خود پایان داد.

 کشف انبار موتورسیکلت در سرایان 
به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال

سرپرست معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت از شناسایی 
68 دستگاه موتورسیکلت به ارزش تقریبی دو میلیارد 
و 38۰ میلیون ریال خبر داد. هوری اظهار کرد: در پی 
گزارش واصله به ستاد خبری ۱۲4 سرایان، بازرسان اداره 
سرایان به محل اعزام شدند که یک انبار موتورسیکت 
شناسایی و کشف شد. وی با اشاره به شناسایی 68 
دستگاه موتورسیکلت به ارزش تقریبی هر دستگاه 35 
میلیون ریال در این انبار، افزود: در همین راستا پرونده 
تخلف مبنی بر عدم اعالم موجودی کاال به ارزش 
دو میلیارد و 38۰ میلیون ریال برای متصدی انبار 
موصوف، تنظیم و برای طی مراحل قانونی به اداره 

کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
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خراسان  کشاورزی  بیمه  خدمات  گروه  مدیر 
جنوبی گفت: 77 میلیارد و 737 میلیون ریال 
غرامت بابت خسارت ناشی از بالیای طبیعی و 
بیماری های دامی به حساب کشاورزان استان 
واریز شد. جواد غنچه روز گذشته در گفتگو با 
ایرنا افزود: از این میزان ۲5 میلیارد و 79۲ میلیون 
ریال مربوط به بیمه دام، هفت میلیارد و 75۰ 
میلیون ریال مربوط به محصوالت زراعی و سه 
میلیارد و 8۰9 میلیون ریال مربوط به طیور بوده 
دام ۱۱  در بخش  است. وی گفت: همچنین 
میلیارد و 875 میلیون ریال خسارت، طیور ۲۲ 

میلیارد و 9۰4 میلیون ریال و 3۱4 میلیون و 34 
میلیون ریال خسارت در سال زراعی 97 - 96 

تایید شده است. 
مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی اظهار کرد: 
مجموع غرامت خسارت های وارده به بخش 
کشاورزی استان در سال 95 و 96 تسویه شد، 
به این صورت که 8۰ درصد آن قبل و ۲۰ درصد 
هفته گذشته به حساب کشاورزان واریز شده است.
غنچه ادامه داد: همچنین هفته گذشته ۲۰ درصد 
خسارات وارده به محصوالت باغی استان نیز واریز 
شد و کماکان ۲۰ درصد غرامت باغات باقیمانده 

است.وی افزود: در حال حاضر میزان خسارات وارد 
شده با باغات بادام و زردآلود و محصوالت زراعی 

گندم و کلزا در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص خسارات 
وارده به محصول پسته از نیمه مهرماه آغاز می 
شود و همچنین اعتبار بیمه نامه باغات زرشک 
استان تا ۲۰ آبان ماه است که بعد از آن ارزیابی 
نهایی میزان خسارات به باغات زرشک انجام 
خواهد شد. غنچه اظهار کرد: بخش کشاورزی 
هر ساله با خسارات زیادی از جمله ریسک های 
اقلیمی و آب و هوایی، سرمازدگی، خشکسالی، 

سیل، تگرگ، توفان، تندباد، انواع بیماری های 
دامی و طیور و سایر رو به رو می شود.

وی با بیان اینکه 7۰ درصد بیمه گذاران بخش 
کشاورزی استان ثابت هستند، یادآور شد: همچنین 

3۰ درصد دیگر کارگزاران هر ساله کاهش یا تغییر 
می کنند. وی گفت: در حال حاضر بیمه باغات، در 
حال توسعه، بیمه دام نسبت به سال قبل روند نزولی 

داشته و بیمه زراعت نیز در حال کاهش است.
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   امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن َرضی عن ا... تعالی بالَقلیل مِن الّرزق رَضی ا... منه بالَقلیل مَِن الَعمل

هر کـس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود.
)بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357(

عکس: انصاری

و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
، بیرجند  شهرداری  الملل  بین   امور 

برای  بیرجند  شهرداری  پیشنهادی  طرح 
رسمی  جلسه  در  بازار  چهارشنبه  احداث 
و  مطرح  شهر  اسالمی  شورای  دوشنبه  روز 
طرح  این  با  مخالف  نظر  بدون  اعضا  تمامی 
موافقت کردند.شهرداربیرجند گفت: مشکالت 
ترافیکی، فضای کم، نداشتن پارکینگ، نبود 
زیرساخت کافی، مکان نامناسب و عدم امکان 
کنترل کیفیت و کمیت از مشکالت چهارشنبه 
بازارفعلی می باشد که مورد اعتراض شهروندان، 
پلیس راهور، اتاق اصناف و دیگر دستگاه های 

نظارتی واقع شده است.مهندس محمد علی 
جاوید افزود: در مکان یابی جدید سعی شده 
مکانی انتخاب شود که مشکالت جدید را به 
حداقل برساند لذا پس از بررسی مکان های 
میدان  گزینه  جنگلی،  پارک  از  اعم  مختلف 
در  مسافر  بلوار  در  واقع  شهرداری  قدیم  بار 
هفت  حدود  مساحت  به  مهرشهر  محدوده 
هکتار که بیش از دو و نیم برابر مکان فعلی 
چهارشنبه بازار وسعت دارد به عنوان مناسب 
شورای  به  موضوع  این  برای  گزینه  ترین 
گردید.وی  پیشنهاد  بیرجند  شهر  اسالمی 
اظهار کرد: در این طرح تمامی زیرساخت های 
الزم برای عرضه محصوالت با تاکید بر استفاده 
از محصوالت محلی در راستای حمایت ازتولید 
کننده، مصرف کننده و تنظیم بازار از جمله 
تعداد ۲۶۰ غرفه که قابلیت عرضه برای بیش 
از ۶۰۰ فروشنده را فراهم می کند و همچنین 
پارکینگ کافی، نمازخانه، سرویس بهداشتی، 
فضاهای کنترلی و خدماتی و سایر فضاهای 
موردنیاز پیش بینی شده است.شهردار بیرجند 

اشتغال ایجاد شده در این بازار را با توجه به 
زیرساخت های باکیفیتی که در این بازار ایجاد 
می شود از نوع پایدار دانست و اذعان کرد: این 
بازار مهمترین فضا برای تولیدکنندگان محلی 
و عرضه محصوالت دست اول می باشد.جاوید 
با اشاره به اینکه اعتبار پیش بینی شده از محل 
این  اجرای  برای  شهرداری  داخلی  اعتبارات 

طرح یک و نیم میلیارد تومان می باشد عنوان 
انجام عملیات کلنگ  از  کرد: امیدواریم پس 
 زنی که در شهریور ماه امسال برگزار می شود 
این پروژه تا قبل از دهه فجر سال جاری به 
بهره برداری برسد.الزم به ذکر است فعالیت 
این بازارکماکان یک روز در هفته می باشد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری بیرجند

کلنگ زنی مکان جدید چهارشنبه بازار در ماه جاری انجام می شود
با تصویب شورای اسالمی شهر بیرجند

عکس: رضایی

همایش بزرگداشت صنایع کوچک و متوسط به مناسبت ۲1 مرداد »روز 
حمایت از صنایع کوچک« در محل مصالی تهران برگزار شد و واحد صنعتی 
»مهراس کویر« به عنوان نماینده استان خراسان جنوبی در این همایش حضور 
یافت. محمودرضا یوسفی، مدیرعامل شرکت مهراس کویر در این باره گفت: 
در این همایش 5۰ واحد صنعتی از سراسر کشور به عنوان واحدهای منتخب 
حضور داشتند و از استان خراسان جنوبی، شرکت مهراس کویر به عنوان واحد 
منتخب از شرکت شهرک های صنعتی استان معرفی گردیده بود. وی ادامه 
داد: از 1۲ شرکت به عنوان شرکت های برتر تقدیر شد که در بخش صنایع 
کوچک و متوسط از »مهراس کویر« به عنوان واحد برتر صنعتی کشور تقدیر به 
عمل آمد و دکتر الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی لوح تقدیر و تندیس 
برتر را به مدیرعامل شرکت مهراس کویر اهدا کرد. یوسفی با بیان اینکه این 
اتفاق برای استان بسیار ارزشمند بوده و از جایگاه باالیی برخوردار است، اضافه 
کرد: این مهم برای اولین بار در استان محقق شده و از آنجایی که نقطه تمرکز 
پایتخت بر روی استان هایی همچون خراسان جنوبی کمتر است، اما تقدیر از 
واحدهای صنعتی استان در مجامع کشوری می تواند در مطرح نمودن پتانسیل 
های موجود در استان موثر بوده و نام بردن از استان خراسان جنوبی را در این 
همایش افتخاری برای خود و استان در حوزه صنایع کوچک و متوسط دانست. 
مدیرعامل شرکت مهراس کویر اظهار کرد: شرکت مهراس کویر از سال 8۶ با 

هدف تولید انواع لوله های upvc مورد مصرف در صنعت ساختمان و طیور 
فعالیت خود را در حوزه صنعت شروع کرده است. یوسفی با اشاره به اینکه 
بزرگترین تولیدکننده لوله های upvc در شرق کشور هستیم، ادامه داد: لوله 
 pvc نسوز، محصول عمده ماست و در کنار آن لوله های upvc های برقی
نیپل را نیز تولید می کنیم. وی با بیان اینکه باالترین کیفیت تولیدی را در 
کشور داریم و تقریبا با حداکثر ظرفیت، مشغول به تولید هستیم، عنوان کرد: 
با ظرفیت 35۰۰ تن در سال و در سه شیفت کاری فعالیت داریم که به طور 
مستقیم برای بیش از 8۰ نفر شغل ایجاد کرده ایم. همچنین از سال شروع 
تا اکنون هر ساله حداقل بین 1۰ تا 1۲ نفر اشتغال زایی کرده ایم. مدیرعامل 
شرکت مهراس کویر با بیان اینکه از لحاظ کیفیت و نوع محصول تولیدی با 
توجه به مزیت های منحصر به فرد در کشور به عنوان شرکت دانش بنیان 
 upvc معرفی شده ایم، خاطرنشان کرد: به عنوان اولین تولیدکننده لوله های
تک الیه با قابلیت خم سرد در کشور مطرح و یکی از بزرگترین تولیدکننده 
های لوله های برقی نسوز در کشور هستیم. یوسفی همه افتخارات کسب 
شده را مرهون کار تیمی و با تکیه بر توان داخلی دانست و از مدیریت محترم 
کارخانه جناب آقای مرتضی یوسفی و کلیه اعضا ، همکاران و کارکنان مجموعه 
مهراس کویر که با تالش خستگی ناپذیر خود در این شرایط سخت اقتصادی 
عاشقانه و دلسوزانه تالش نموده تا اهداف عالی مجموعه را محقق نمایند، 

تقدیر نمود و یادآور شد یکی از رموز موفقیت هر مجموعه ای نیروی انسانی 
 آن مجموعه بوده و تکیه بر توانایی های انسانی افراد آن سازمان می باشد.  
این کارآفرین برتر با بیان این مطلب که با توجه به کیفیت باال، در پروژه های 
بزرگ کشوری از محصوالت ما استفاده می شود، اظهار کرد: بعضا با توجه به 
شرایط حاکم بر بازار استان، کشش بازار، نوع پروژه ها، عدم تمایل خریداران 
داخل استان و مهمترین بخش آن متاسفانه فقر فرهنگ اقتصادی حاکم در 
استان با دیدگاه حمایت از تولیدات داخلی و کمک به اقتصاد استان در دو 
بخش خصوصی و دولتی استقبالی از محصوالت ما در استان نشده است؛ 
 به صورتی که از کل فروش شرکت، بین 3 تا 4 درصد در استان به فروش 
می رسد و مابقی از استان خارج می شود. یوسفی ادامه داد: تقریبا بخش 
عمده محصوالت ما داخل کشور استفاده می شود و بخش محدودی به عراق و 
افغانستان صادرات داریم. وی افزود: افتخار می کنیم که در بزرگترین پروژه های 
 عمرانی کشور سهیم هستیم و محصوالت ما نام بیرجند را یدک می کشند.

مدیرعامل شرکت مهراس کویر بیان کرد: متاسفانه حمایتی که باید از تولید 
وجود داشته باشد، اتفاق نمی افتد و امروز صنایع ما در وضع مناسبی به سر 
نمی برند. یوسفی گفت: اگر می خواهیم اقتصاد پویا داشته باشیم قطعا گره 
این مشکالت در تولید باز می شود. تولیدکننده در ابعاد مختلف درگیر است 
و اگر اکنون حمایت صورت نگیرد همین واحدهای انگشت شمار هم به مرز 

نابودی و تعطیلی خواهند رسید. امروز حال تولیدکننده ها خیلی خوب نیست 
که بخواهند به مشکالت حاشیه ای دیگر بپردازند. وی خاطرنشان کرد: جهت 
رفع مشکالت تامین مواد اولیه واحدهای صنایع شیمیایی استان در حال ثبت 
شرکت تعاونی تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان هستیم 
که ظرف ماه جاری فعالیت خود را رسما آغاز و از همین طریق از واحدهای 
تولیدی استان جهت مشارکت در این موضوع و تامین مواد اولیه واحدهای 
خود دعوت به عمل می آوریم. این کارآفرین برتر بخش صنایع کوچک و 
متوسط با اشاره به اینکه با برنامه ریزی و هدف گذاری، هرساله طرح توسعه 
داشته ایم، بیان کرد: پایان سال گذشته، علیرغم شرایط نامناسب حاکم بر 
اقتصاد، بزرگترین طرح توسعه را اجرا کردیم و ظرفیت مجموعه را به بیش از 
دو برابر افزایش دادیم. همچنین اشتغال ایجاد شده در سال جاری با اجرای 
این طرح به باالی 1۰۰ نفر خواهد رسید. یوسفی ادامه داد: در حوزه تولید 
لوله های فاضالبی فشار قوی وارد شده ایم تا مجموعه محصوالت تولیدی 
مان را در صنعت ساختمان کامل تر کرده باشیم. وی گفت: بیش از 3 هزار 
برسانیم.  به 7۰۰۰ تن  را حداقل  تولید  تا ظرفیت  اضافه کرده  زیربنا   متر 
سرمایه گذاری بزرگی اتفاق افتاده که بخشی از آن با مشارکت بانک سپه در 
قالب طرح اشتغال فراگیر صورت گرفته و ظرف همین ماه به بهره برداری 

خواهد رسید.

شرکت مهراس کویر واحد برتر صنعتی کشور
در روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط عنوان شد:


