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نبايد تعهدي برای کشورايجاد 
کنيم که چالش برانگيز است

صفحه 2

فرانسه النه فساد تروريست های 
آدمکش  است 

صفحه 2

تغييرات در بدنه دولت از هفته 
آينده محتمل است

صفحه 2

گوشمالی سختی به عوامل بزدل 
حادثه تلخ اهواز خواهيم داد

صفحه 2

عملکرد جهادی بزرگترین 
واحد تولیدی استان

کاالهای ایرانی با وجود امکان و توانایی 
رقابت با تولیدات خارجی به دلیل نبود 
تبلیغات و نداشتن بستر مناسب فرهنگی 
در جامعه برای استفاده از آن با مشکل 
روبه رو هستند و همواره ذهنیت بسیاری 
پایین  بر کیفیت  از مصرف کنندگان 
کاالهای داخلی شکل گرفته و با ترویج 
اندیشه برتری کاالهای خارجی، تولیدات 
ملی با بی مهری مواجه شده است.در این 
بین کویر تایر از جمله تولیدی های بومی 
است که توانسته این دیدگاه را با کیفیت 
خود اصالح و ویژگی ها و توانمندی خود را 
در بازار به اثبات برساند...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4172

3محروميت در کوير موج می زند35 پروژه فاضالب آماده واگذاری به بخش خصوصی است 5افزايش خانوارهای تحت حمايت بهزيستی 

پرداخت تسهیالت 511 طرح اشتغال  
    صفحه 5

عکس: رضایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد:

“مهر تحصیلی” وقف جدید برای فرهنگ سازی کمک به دانش آموزان /6

حج امسال موفقيت آميز بود/5

توليد تايرهای سری Y  در  بيرجند
برای نخستین باردر کشور، گروه تحقیقات و تکنولوژی شرکت کویرتایر موفق به طراحی 
و ساخت تایرهای سری Y شدند. مدیرعامل کارخانه کویر تایر شاخصه این گروه از تایرها 
را قابلیت رانندگی با سرعت ٣٠٠ کیلومتر در ساعت عنوان کرد ...  ) ادامه در صفحه 5( 

انتقال آب از دريای عمان و احداث راه آهن در حال پيگيری است
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها گفت: مهمترین اولویت استان انتقال آب 
از دریای عمان و راه آهن بوده که هر دو در حال پیگیری است. اکبری با اشاره به آخرین 
پیگیری ها برای استان  اظهار کرد: مهمترین اولویت  خراسان جنوبی...  ) ادامه در صفحه 5( 

دی
رآبا

 امی
س :

عک

فراخوان جذب نیروی طرحی
اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی در نظر دارد: 

دو نفر کارشناس در رشته های پرستاری و علوم 
نیروی  قالب طرح  در  مرد(  )ترجیحا  آزمایشگاهی 
انسانی جذب نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات 
 بیشتر با شماره 32423301 )واحد کارگزینی( تماس حاصل نمایند.

اداره کـل انتقـال خـون خراسـان جنوبـی

جناب آقای مهندس شهرکی
  ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت خواهر گرامی تان 
 را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای خانواده های داغدار و سایر 

بازماندگان محترم رحمت واسعه آرزومندیم.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

با نهایت تأسف و تاثر مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

به يک همکار خانم کمک حسابدار در شهرک صنعتی با سرويس 
اياب و ذهاب و ناهار نيازمنديم . 09100194085 - 32336020

 فروش تعداد محدودی از واحد های مجتمع خلیج فارس
)نبش مدرس 1 ، طبقات فوقانی بانک دی(

* در بهترین موقعیـت تجـاری و دسترسـی )میدان ابوذر(
* ساخته شده با بهترین مصالح مصرفی و کامال مهندسی ساز

* در متراژهـای متفـاوت از 50 مترمربع تا 70 متـرمربـع
* مناسب جهت دفتر وکالت،مطب ، دفاتر طراحی و مهندسی 

و ...

پزشکـان، وکـال و مهندسیـن گرامـی  فرصتـی استثنـایی 

 جهت اطالعات بیشتر و بازدید 
با شماره 09124973447 هماهنگ فرمایید

 دانشگاه علوم پزشکی بيرجند به منظور تکميل کادر آموزشی خود در دانشکده های 
 پرستاری - مامايی بيرجند و پيراپزشکی فردوس به صورت طرح هيئت علمی يا 
سرباز هيئت علمی از بين متقاضيان واجد شرايط دعوت به همکاری می نمايد.

دعـوت بـه همکـاری 

جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت www.bums.ac.ir مراجعه فرماييد

شهرداری بیرجند در نظر دارد: از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، نسبت به 
شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام عملیات پروژه های عمرانی خود 
در سطح شهر بیرجند )تا سقف مبلغ معامالت متوسط در چارچوب آیین نامه 

معامالت شهرداری تهران – تسری به مراکز استان ها( اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که 
دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته ابنیه و آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور می باشند و تمایل به شرکت دارند، دعوت به عمل می آید به منظور دریافت شرایط و اسناد 
 ارزیابی به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه فرمایند. ضمنا متقاضیان می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32222200-056 تماس حاصل نمایند.

محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند

آگهی فراخـوان ارزیابی کیفی پیمانکـاران

در راستای اجرای مفاد نظام نامه هشتمین دوره سراسری انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان استان ها و برابر مصوبه جلسه بیست و چهارم هیئت اجرایی انتخابات استان خراسان 

جنوبی حوزه های اخذ رأی به شرح ذیل اعالم می گردد :
1- بیرجند - ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازی استان - واقع در خیابان قدس شرقی

2- قاین - اداره راه و شهرسازی قاین - واقع در بلوار جهاد
3- طبس - اداره راه و شهرسازی طبس - واقع در خیابان امام خمینی - میدان انقالب

4- فردوس - اداره راه و شهرسازی فردوس - واقع در خیابان مطهری - نبش مطهری 18
زمان رأی گیری روز پنجشنبه 1397/07/12 از ساعت 9 صبح در اماکن مذکور می باشد.

  هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان خراسان جنوبی

اطالعیـه شمـاره 2 سرکار خانم دکتر مریم السادات رحیمی
کسب رتبه اول کشوری در آزمون بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تبریک عرض نموده 
از خدای منان برای شما سالمتی و توفیق روز افزون در خدمت به مردم آرزومندیم.

دکتر سید مسعود سیادت- دکتر طوبی کاظمی

آگهی تجدید مزایده مجموعه 
استخرسرپوشیده دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: بزرگترین استخر 
شنای سرپوشیده استان با ملحقات و با وضع موجود را 
به اشخاص واجد شرایط و صالحیت از طریق مزایده بر 
اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد برای مدت 
 یک سال در قالب اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت 

می شود برای دریافت اسناد مزایده و اطالع دقیق از شرایط و بازدید از محل با ارائه 
فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0106062323001 
به نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند نزد بانک ملی شعبه دانشگاه به نشانی: 
بیرجند، انتهای بلوار آیت ا... غفاری، طرح جامع دانشگاه آقای مهندس آرایش 
)09151634875( مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات و 
مدارک الزم از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته می باشد. میزان تضمین 
شرکت در مزایده مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد که باید به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی به حساب 
فوق الذکر در پاکت مربوطه ارائه شود. قیمت پایه جهت اجاره بهای سالیانه 
مبلغ دو ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال کارشناسی و اعالم 
می گردد. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه 
درج آگهی ها و کارشناسی انجام شده به عهده برنده مزایده می باشد. ضمناً در 
صورت رضایتمندی دانشگاه از حسن عملکرد و خوش حساب بودن مستأجر 

مدت قرارداد با موافقت دانشگاه قابل تمدید خواهد بود. 

حوزه اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

مژده به همشهریان گرامی

دکتـر مهـدی وفایـی فرد مـود 
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص ترمیم و تعویض مفصل )آرتروپالستی(

)پزشک بیرجندی مقیم تهران(
از روز جمعه مورخ 97/07/06 لغايت دوشنبه 97/07/09 به مدت چهار روز از ساعت 8 الی 11 
ظهر در درمانگاه بيمارستان ميالد بيرجند جهت ويزيت و عمل جراحی حضور خواهند داشت. 

برنامه ماه های آتی ایشان متعاقباً اعالم خواهد گردید
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند(
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کمبود کاال نداریم؛ مردم را به وحشت نیندازید

محمود هاشمی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعالم این که ذخایر و عرضه کاالهای اساسی مشکلی ندارد، 
گفت: نباید با جوسازی، مردم را به خرید بیش از نیاز کاالها دعوت کنیم. متاسفانه در مدت اخیر رسانه  ها و صداوسیما 
با تمرکز روی بازار یک کاال عامل ایجاد وحشت از قحطی و کمبود کاال شده اند.

عملکرد جهادی بزرگترین 
واحد تولیدی استان  

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و همواره ذهنیت بسیاری 

از مصرف کنندگان بر کیفیت پایین کاالهای داخلی 
کاالهای  برتری  اندیشه  ترویج  با  و  گرفته  شکل 
خارجی، تولیدات ملی با بی مهری مواجه شده است.
در این بین کویرتایر از جمله شرکتهای تولیدی بومی 
باالی  کیفیت  با  را  دیدگاه  این  توانسته  که  است 
محصوالت خود اصالح و ویژگی ها و توانمندی خود 
را در بازار  اثبات کند.کارخانه ای که  در زمان  حاضر 
بیش از ۱۵ درصد از تایر تولیدی کشور )به لحاظ 
تولیدی کشور  تایر  از  از ۲۲ درصد  بیش  و  وزنی( 
)به لحاظ عددی( را تولید و زمینه اشتغال مستقیم 
و تمام وقت ۱۲۰۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۲۰۰۰ 
نفر را فراهم نموده است. کویرتایر با عملکرد خود، 
اقتصاد مقاومتی را نیز در عمل اجرایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی به این معنا است که باید اقتصاد 
کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی مقاوم 
ساخت تا به هنگام تهدیدهای گوناگون اقتصادی، 
و  نشود  فروپاشیدگی  و  تزلزل  دچار  اقتصاد کشور 
به این منظور بهترین روش فرهنگ سازی برای 
مصرف کاالهای داخلی و بومی، تقویت تولید داخلی 
و بهبود کیفیت این کاالها  است که خوشبختانه 
این نوع نگاه در شرکت کویرتایر که بزرگترین واحد 
صنعتی استان است، حاال باعث شده تا در اوضاعی 
که بازار و ارز دچار مشکالت عظیمی است، بتواند 
به تکنولوژی های جدید دست یافته و علی رغم 
بسیاری از شایعات، قوی تر از گذشته در بازار فعالیت 
کند. شرکت کویرتایر به تازگی برای نخستین بار در 
کشور، موفق به طراحی و ساخت تایرهای سری 7 
شده است. تایرهایی که می توانند امنیت در کنار 
شاخصه سرعت باال را تامین کنند. بنا بر اظهارات 
در  را  کویرتایر  دستاورد،  این  تایر  کویر  مدیرعامل 
ردیف پیشرفته ترین تولیدکنندگان تایر جهان قرار 
خواهد داد و می تواند زمینه حضور تایرهای ایرانی را 
در بازارهای جهانی و کشورهای توسعه یافته فراهم 
کند.در شرایط سخت فعلی که هرروز اخبار تلخی از 
صنعت و تولید به گوش می رسد، شنیدن اینگونه خبر 
ها، دوباره امیدهایی را در دل مردم استان ایجاد و آنان 
را به آینده منطقه و کشور امیدوارتر می کند. باید قدر 
این نیروهای قوی را بدانیم و ما نیز به عنوان مردم 
خراسان جنوبی، با حمایت های خود باعث دلگرمی 
فعلی  شرایط  در  کار  مطمئنا  شویم.  عزیزان  این 
اقتصاد کشور بسیار سخت است و مدیریتی جهادی 
می طلبد. مدیریتی که گویا در مجموعه کویرتایر 
وجود داشته و آن را رو به پیشرفت سوق می دهد.

اصالح مجدد قانون چک 
در کمیسیون قضایی مجلس

قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی  نوروزی، 
مجلس گفت: در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی 
ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح قانون صدور 
چک مورد بررسی قرار گرفت، شورای نگهبان سه 
ایراد به این طرح را وارد دانسته بود. وی افزود: کسانی 
که ظرف دو سال به نحوی نتوانستند چک خود را 
پاس کنند، مطابق قانون جدید با آنها برخورد می شود.

وزیر صنعت، مشکل صادرات 
فرش را حل کرد

ایران، مدت زمان  به گزارش کنفدراسیون صادرات 
دستباف،  فرش  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
ماه  از 3  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  تصمیم  با 
با  بتوانند  تا صادرکنندگان  یافت  افزایش  ماه  به 7 
شرایط مناسب تری به رفع تعهد ارزی خود بپردازند.

دلیل افزایش بی رویه قیمت رب 

شریعتی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران در خصوص 
افزایش قیمت رب گوجه فرنگی گفت: این محصول 
یکی از صنایع غذایی پر مصرف در ایران است ضمن 
آنکه بازار صادراتی خوبی دارد. در ماه های اخیر به دلیل 
کم آبی و سختگیری در استفاده از چاه ها، گوجه صنعتی 
کم شده و گوجه مرغوب نیز صادر می شود. نکته بعدی 
باال رفتن قیمت مواد بسته بندی است. به طور مثال 
درب قوطی که آسان باز می شود تا پیش از این ۱۰۰ 
تومان قیمت داشت االن 8۰۰ تومان شده است این 
از تولید کنندگان  افزایش به حدی بوده که برخی 
بروند. شیشه ای  بندی  بسته  از  استفاده  سمت  به 

مشکل بازار محصوالت سلولزى 
به طور کامل رفع می شود

رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران با بیان این که 
حدود ۵۰ درصد مشکل تامین محصوالت سلولزی 
تولید  کارخانه های  گفت:  شده،  برطرف  کشور  در 
محصوالت سلولزی کشور با باالترین توان مشغول به 
کار هستند و تا هفته آینده مشکل بازار به طور کامل رفع 
خواهد شد. فصیح خوشگرد با تاکید بر این که در حال 
حاضر برای تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصوالت 
سلولزی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، افزود: تمامی 
محصوالت سلولزی به اندازه کافی تولید می شود.

سرمقاله

تغییرات در بدنه دولت از هفته آینده محتمل است

معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  اکبریان،  عزیز 
مجلس تغییرات در بدنه دولت را محتمل دانست 
و گفت: طبق اخباری که به  دست آوردیم، احتمال 
دولت،  بدنه  در  تغییراتی  آینده  هفته  اوایل  دارد، 
یک  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  حوزه  در 
وزارتخانه دیگر صورت گیرد، اما ما در مجلس روند استیضاح را پیگیری 
می کنیم. هدف نمایندگان استیضاح کننده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد 
تغییرات و ساماندهی وضع موجود، به خصوص در حوزه قیمت گذاری هاست.

نباید تعهدي برای کشورایجاد کنیم که چالش برانگیز است

سیدحسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی گفت: هنوز درباره سرنوشت لوایح چهارگانه 
)FATF( به ویژه الیحه آخر تصمیم گیری نهایی 
انجام نشده است. بخش هایی در این لوایح است 
که امنیت ملی ما را زیر سوال می برد که در مورد 
آنها بحث است. ما باید در این موارد دقت جدی تری داشته باشیم. به ویژه 
در این فضای بین المللی که کشورهایی مانند آمریکا پایبند به هیچ تعهدی 
نیستند، نباید ما تعهدی را برای کشور ایجاد کنیم که چالش برانگیز است.

مشکل اصلی عربستان نفوذ منطقه ای ایران است

امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل گفت: مشکل اصلی عربستان این است که 
پدیده ای به نام انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
و همچنین نفوذ سازنده منطقه ای ایران را نتوانسته 
درک کند. برای عربستان پیشرفت های ایران در حوزه 
های هسته ای، علم و فناوری و حتی گفتمان سیاسی قابل تحمل نیست لذا 
عربستان به ویژه در دوران کنونی که بنده اسمش را گذاشته ام دوران حاکمیت 
آل سلمان در عربستان سعودی، کمر همت بسته که ایران را از منطقه حذف کند.

ستاد  دبیر  الریجانی،  جواد  محمد 
حقوق بشر گفت: امروز کشور های 
اروپایی النه فساد تروریست هاست 
گرفت،  خواهد  را  آن ها  دامن  و 

امروز منافقین، گروهک های پژاک 
از کوچک  این ها  امثال  و کومله و 
و بزرگ در کشور ها و پایتخت های 

اروپایی به راحتی زندگی می کنند، 
می کنند  آوری  جمع  پول  آنجا  در 
و  سیا  اطالعاتی  شبکه های  و 
می دهند،  پول  این ها  به  دیگران 

کار  به  را  مختلفی  نیرو های 
می گیرند و توطئه می کنند و همه 
المللی  بین  مقررات  خالف  این ها 

است.  محمدجواد الریجانی افزود: 
قضیه  این  در  اروپایی  کشور های 
و  می دهند  انجام  عمیقی  تخلفات 
دارند  عملی  حمایت های  تنها  نه 
طور  به  ملل  سازمان  در  بلکه 
اند  کرده  حمایت  این ها  از  رسمی 
برای  بزرگ  فضاحت  یک  این  و 
ستاد  دبیر  است.  غربی  کشور های 
حقوق بشر ایران تصریح کرد: امروز 
آنجا  اینکه  در  فرانسه  دولت  باید 
تروریست ها  برای  امنی  محل  را 
باشد.  پاسخگو  کرده،  منافقان  و 
ژست های انسان دوستانه و لیبرته، 
فرانسه  نمی رسد.  جایی  به  این ها 
آدمکش  تروریست های  فساد  النه 
این ها  هستند،  داعش  است. 
هستند. ریش  بدون  داعش های 

رهبر  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
حادثه  به  اشاره  با  انقالب  معظم 
افراد  به  حمله  اهواز،  تروریستی 
بی دفاع را کاری بزدالنه خواندند و 
از  خاطرنشان کردند: کار شجاعانه 
آِن جوانان برومند کشور است که در 
میدان های علمی، دفاعی و ورزشی 
افتخارآفرین هستند. ایشان افزودند: 
بر اساس گزارش ها این کار بزدالنه 
افرادی است که هر جا  کار همان 
در سوریه و عراق گرفتار می شوند، 
می دهند  شان  نجات  آمریکایی ها 
و  سعودی  جیب  در  شان  دست  و 
تأکید  ایشان  است.  عربی  امارات 
کردند: مطمئناً گوشمالی سختی به 
عوامل این اقدام خواهیم داد. رهبر 
انقالب خطاب به ورزشکاران گفتند: 

باالترین  زیرا  مدال واقعی شمایید، 
الزمه  و  کشور  یک  برای  ارزش 
انسانی  نیروی  وجود  آن،  پیشرفت 
باهوش  جدی،  مؤمن،  کارآمد، 

انقالب،  رهبر  است.  تالش  پر  و 
پسران  و  دختران  افتخارآفرینی 
ایران در مسابقات جهانی  مدال آور 

را موجب خرسندی ملت های آزاده و 
در عین حال عصبانیت جبهه استکبار 
از  مستکبران  افزودند:  و  دانستند 
پیروزی ملت ایران در هر عرصه ای 

خشمگین می شوند، بنابراین پیروزی 
شما در واقع پیروزی ملت و شکست 
است. ایران  دشمنان  وسیع  جبهه 

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم دادفرانسه النه فساد تروریست های آدمکش است 

توزیع سبدهای کاال آغاز شد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت نقدی سبد غذایی 
انوشیروان محسنی  داد.  بهزیستی خبر  امداد و سازمان  مددجویان کمیته 
سازمان  و  امداد  کمیته  مددجویان  یارانه  کارت  شارژ  به  اشاره  با  بندپی 
بهزیستی برای سبد کاال پایان شهریور گفت: توزیع سبد کاال از یکشنبه و 
دوشنبه هفته گذشته هم بین مددجویان بهزیستی و هم کمیته امداد آغاز 
شده است. همچنین به غیر از این دو نهاد حمایتی، این سبد غذایی بین 
البته مبلغ این سبد  نیز توزیع شده است؛  3۵۰ هزار مدرسه شبانه روزی 
بوده  خانوار  اعضای  تعداد  اساس  بر  تومان  هزار  تا ۱۵۰  بین 4۰  غذایی 
است. مبلغ سبد کاال در این دوره بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.

زمان عرضه مجدد بنزین سوپر مشخص شد

بعد از حدود سه ماه، عرضه بنزین سوپر در میانه مهر سال جاری به روال قبل 
بازمی گردد و دوباره شاهد تولید و عرضه روزانه 3 میلیون لیتر بنزین سوپر در 
کشور خواهیم بود. پس از گذشت حدود دو ماه و نیم از آغاز ایجاد اختالل در 
تولید و عرضه بنزین سوپر، زمان عرضه مجدد بنزین سوپر در جایگاه های 
عرضه سوخت سراسر کشور اعالم شد. اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بر اساس برنامه ریزی ها تولید 
بنزین سوپر از هفته آینده از سر گرفته می شود. تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه 
های امام خمینی شازند و اصفهان از هفته آینده از سر گرفته می شود و به دنبال 
تولید بنزین سوپر، توزیع این فرآورده نیز از چند روز بعد از آن آغاز خواهد شد.

نرخ سود سپرده تغییر نمی کند

بانک مرکزی به جای استفاده از سیاست پرهزینه افزایش نرخ سود سپرده در شرایط 
فعلی، می خواهد نقدینگی موجود را با سایر ابزارهای پولی مدیریت و کنترل کند. 
با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در ماه های اخیر بحث افزایش نرخ سود بانکی 
به صورت جدی در رسانه ها مطرح و جزو دستور کارهای بانک مرکزی بود و به 
همین دلیل سپرده های یکساله که سررسید آنها اوایل شهریور امسال بود، یک 
ماه دیگر تمدید شد. اما با توجه به وضعیت نظام بانکی و اثرات منفی افزایش 
نرخ سود بر سایر متغیرهای کالن از جمله رشد پایه پولی و افت سرمایه گذاری 
و تقاضا که زمینه ساز افت حتی منفی شدن رشد اقتصادی را در پی داشته 
باشد، تصمیم گیری برای افزایش نرخ سود بانکی از دستور کار خارج شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مدال آوران ایران در بازى هاى آسیایی:محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهورى اسالمی ایران:
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 389/74 مترمربع که 170/39 مترمربع آن در تعریض کوچه قرار دارد و 
 دارای پالک ثبتی سیصد و هشتاد و یک فرعی از بیست و هشت اصلی )381 فرعی از ۲8 - اصلی( بخش شش سربیشه 

به نشانی سربیشه، خیابان مطهری ، مطهری ۲1 ، پالک 83 ملکی آقای علی حسینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1۲31 و شماره ملی 
3۶۲14۶44۶8 که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه شماال در شش قسمت که قسمت دوم 
غربی و قسمت چهارم شرقی است به طول های 4/۶0 و ۲/80 و 3/40 و 1/40 و ۲/90  متر دیوار به دیوار پالک 383 فرعی ششم به طول 
10/80 متر دیوار به دیوار پالک 38۲ فرعی شرقا در پنج قسمت که قسمت دوم جنوبی و قسمت چهارم شمالی است به طول های 8/10 و 
37۵ و 4/90 و 3/۲۵ و ۵ متر دیوار به دیوار پالک 38۲ فرعی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طول های ۲0/10 و 1/30 
و 3/40  متر درب و دیواریست به ممر عام غربا به طول 1۵/80 متر دیواریست به ممر عام و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق سند رهنی شماره 
 14۵10 مورخ 1394/04/۲3 دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 سربیشه در قبال مبلغ ۶37000000 ریال )ششصد و سی و هفت میلیون (
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت شصت ماه در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرارگرفته است و بانک 
مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 7۵98381۲9 
ریال طلب خویش بدین شرح )مبلغ ۵98377181 ریال اصل طلب و مبلغ 140384948 ریال خسارت تاخیر و مبلغ ۲107۶000 ریال 
سود تا روز درخواست 139۶/09/19( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات 
فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9۶00090 در این خصوص نزد واحد اجرا اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تشکیل شده است. 
پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای بیست روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
بنا به درخواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده به شماره 97003۶۶ مورخ 97/0۵/1۵ کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن 
به صورت ششدانگ یک باب منزل مسکونی در دو قسمت جدید و قدیم که قسمت قدیمی آن به عنوان انباری و محل نگهداری دام و 
فاقد سقف می باشد و قسمت جدید به مساحت 130 مترمربع با دیوار آجری و سقف طاق ضربی و قسمت تراس با قوطی و ورق ساخته 
شده نمای داخل سیمان سفید و بیرون آن کاهگل می باشد و کف حیاط موزائیک و با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و تلفن با حدود و 
مشخصات مذکور به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال )۶80000000( ارزیابی که پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است 
و حسب تقاضای بستانکار در روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 از ساعت 9 صبح الی 1۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سربیشه به آدرس خیابان مدرس - روبروی اداره پست از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده 
 فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر هزینه های مندرج در فراز

 ۶ بند الف ماده 1۲1 آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار ضمن گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد طی 
نامه شماره 97/8۵1014 مورخ 97/0۶/۲4 مانده طلب خویش را تا مذکور مبلغ 90۶۲97399 ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 
4 آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه های دولتی به شرح 
ماده 40 آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی 
خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد.   تاریخ انتشار: 1397/07/03     محمد حسین مصلحی- رئیس واحد اجراى اسناد رسمی سربیشه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

 به استناد مواد 1۲1 و 1۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 
دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی از دویست و چهل و پنج اصلی )۲1۵۵ فرعی از ۲4۵ - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد 

به نشانی بیرجند، سجادشهر، خیابان هاجر غربی ، پالک ۵7 ملکی آقای اسماعیل روغنی فرزند موال با کد ملی 0۶۵0۵94۵۵1 که ذیل 
ثبت ۵88۶4 صفحه 1۲8 دفتر جلد 399 امالک بیرجند به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: 
شماال به طول 9/40 متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول ۲7 متر پی دیواریست به پالک ۲1۵۶ فرعی جنوبا به طول 9/40 متر پی 
دیواریست به کوچه 1۵متری غربا به طول ۲7 متر پی دیواریست به پالک ۲1۵4 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد(  که به موجب 
سند رهنی شماره 47384- 9۲/1۲/۵ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 بیرجند در قبال مبلغ 1/700/000/000 ریال به مدت شصت 
ماه در رهن بانک شهر شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، 
بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ  ۲/۵00/000/000 ریال بدین 
شرح )مبلغ  1/700/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ ۵۲0/000/000 ریال سود و مبلغ ۲80/000/000 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 
9۶/7/11( به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9۶00819 در 
این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه 
متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس 
از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 9700۶۲84- 97/۶/14 ملک فوق 
با عرصه ای به مساحت ۲۵3/80 مترمربع و اعیان در زیرزمین 7۲ مترمربع و در طبقه همکف 18۵/4۵ مترمربع که مقدار ۲۲ مترمربع 
تجاری توافقی از شهرداری از سمت معبر هاجر غربی اجرا شده و 1۶3/4۵ مترمربع زیربنای طبقه همکف مسکونی می باشد به انضمام 
طبقه اول به مساحت 1۲۶ مترمربع دارای سه امتیاز برق ۲۵ آمپر تکفاز و سه امتیاز گاز و سه امتیاز انشعاب آب یک دوم اینچ نمای 
ملک از سمت جنوب سنگ ساختمانی و از سمت شمال فاقد نماسازی بوده و سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی گازکشی 
و بخاری گازی با قدمت بنای ۲4 سال با اسکلت فلزی که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت، کاربری و 
مصالح مصرفی به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و نه میلیون ریال )4/809/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست مرتهن 
در روز یکشنبه مورخ 1397/08/0۶ از ساعت 9 الی 1۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره 97/914۲۵ -97/3/1۲ ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه نامه 
 رسمی نزد بیمه آسیا بوده و تا مورخ 1398/4/۲۶ معتبر می باشد، مانده طلب خویش را تا تاریخ 97/3/1۲ مبلغ ۲/87۵/000/938 ریال 
به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت 
تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، همچنین حسب جوابیه 
شماره 301/97/۲۲87-97/3/07 مازاد بر رهن ششدانگ ملک مورد مزایده در قبال مبلغ ۵۲0/000/000 ریال به نفع جمشید کشتگر  
و حقوق دولتی متعلقه توقیف بوده که در صورت انجام مزایده و حصول مازاد به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد، حقوق دولتی به 
شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک شهر جایز می باشد. چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: 1397/07/3          غالمرضا دادى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمی بیرجند

آگهی دعوت از مالکین مجاور پالک های 64 و 269 و 308 و 401 و 496 و 538 و 616 فرعی از 3- اصلی 
بخش 3 بیرجند

نظر به اینکه آقای جواد محمودی زاده وکیل آقایان حسن و محمد حاجی آبادی مالکین رسمی ششدانگ زمین های پالک 
۶4 و ۲۶9 و 308 و 401 و 49۶ و ۵38 و ۶1۶ فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 3 خوسف خواستار طول متراژ و صدور سند مالکیت 
پالک های مذکور را شده و چون دسترسی به مالکین مجاور پالک های فوق مقدور نمی باشد، مراتب به کلیه مالکین مجاور اعالم که در 
روز شنبه مورخ 1397/7/۲1 ساعت 10 صبح در محل این اداره یا وقوع ملک مذکور به آدرس مزرعه سرپرچ بخش 3 خوسف حاضر، ضمنا 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندعدم حضور، مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.

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

را تجربه کنید.   09158668002

نیـازمنـدیـم
فرصت درآمد بسیار عالی

  به یک خانم با تجربه در امور بیمه گری،
بیمه های عمر و سرمایه، مسئولیت،   

آتش سوزی و ...
بیمه  پاسارگاد،  بیمه  نمایندگی  به 
خواهان  که  روستایی  بیمه  ایران، 
 درآمد تضمینی و عالی است با شرایط 
ذیل دعوت به همکاری می نماییم.

پیشخوان  دفتر  فعالیت  محل   -1
دولت )با مراجعین زیاد( 

2- 50 درصد خالص درآمد 
متعلق به شما می باشد. 

3- بدون نیاز به سرمایه شما
4- هیچ هزینه ای از درآمد شما 

کسر نمی شود.
5- ساعت کاری صبح ها

پاسداران - روبروی شعبه 
تأمین اجتماعی - دفتر   پیشخوان 

دولت- چمنی
32423242 - 09155614320 چمنی

صاحبان محترم مشاغل 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده
 هر چه سریع تر گزارش کنید 

وقت زیادی ندارید
 گزارش مالیات فصلی هم مشمول هستید

 عدم گزارش موجب جریمه می شوید
 مرکز تخصصی بیمه و مالیات  
دفتر پیشخوان دولت - چمنی 

پاسداران، روبروی شعبه 
تأمین اجتماعی / صبح و عصر 

32423242

قابل توجه سهامداران زمین 
در شـرکت دل آرام 

و  تکلیف  تعیین  جهت 
مشورت ساعت 1۶/30 روز 
سه شنبــه مورخ 97/7/10 
توحید  مسجد  محل  در 

حضور بهم رسانند.
مدیریت شرکت دل آرام

بدون افزایش قیمت

کارت دانشجویی اینجانب صدیقه حسینی
 به شماره دانشجویی 96111050130012 مفقود

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مرمت350  کیلومتر راه عشایری در سربیشه 

ایرنا-مدیر امور عشایر سربیشه گفت: 350 کیلومتر از راه  های عشایری این شهرستان با اعتبار 60 میلیون تومان برای کوچ پاییزه عشایر مرمت شد. غالمی افزود: کوچ پاییزه 
عشایر از اواسط مهر آغاز می شود که امسال تعدادی از عشایر به دلیل خشکسالی شدید و فقر مراتع کوچ نخواهند کرد. وی گفت: خشکسالی های متوالی و فقر مراتع در 

چند سال در کوچ عشایر چالش هایی ایجاد کرده و گاهی کوچ با تاخیر است یا انجام نمی شود که عشایر هر سال از بابت خشکسالی متحمل خسارت زیادی می شوند.

با عرض سالم خسته نباشید خدمت دهیار محترم امیر 
آباد به خاطر نصب وسایل بازی استاندارد در بوستان 
غدیر انشاا... در بوستان مادر هم وسایل استاندارد سازی 

بشه از زحمات بی بدیل شما کمال تشکر را داریم
915...201
سالم. شهرداری بیرجند برای زیباسازی و نورپردازی 
بلوار عبادی و ساخت المان برای میادین ابن حسام 
و عبادی چه برنامه ای دارد؟ کمتر از پنج ماه برای 
استقبال از نوروز است و جهت انجام کار عمرانی 

فرصت اندکی است. فرصتها را نسوزانید
915...501
با گذشت بیش از یک سال از قول شهرداری بیرجند 
نسبت به پیاده روسازی و زیباسازی مسیر آوینی به نارنج 
و بلوار دانشگاه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته.با توجه 

به تردد تعداد زیاد دانشجویان اقدام عاجل فرمایید
937...897
اگر شهرداری بیرجند توان بهسازی پارک جنگلی را 
ندارد حداقل با نصب چراغ در مناطق تاریک پارک 

فرصت استفاده شهروندان از پارک را فراهم نماید
915...254
حاال که مشخص شد همه مردم و مسئوالن در ایجاد 
شرایط اقتصادی و فرهنگی و... مقصرند لطفا کمیته ای 
را مشخص و درصد مقصر بودن احصا و اطالع رسانی 

شود تا اوضاع بهبود یابد!
915...491
در ادامه پروژه حذف جوی آب خیابان جمهوری 
از  )پروژه   : که  این مضمون  با  گزارشی  اسالمی 
به چاپ  روزنامه  در  پیدا می کند...(  ادامه  امشب 
قولَش  مسئوالن  که  امشبی  همچنان  اما  رسید 
باغچه های حاشیه   ... است  نرسیده  فرا  دادند  را 
خیابان که درختهای کاج و درختچه های شمشاد 
را در خود جای داده است فاقد لبه جدا کننده با 
سطح خیابان است که باعث می شود در پِی آبیاری 
باغچه ها ، آب روی سطح آسفالت روانه شده و 
سهم آب درختان نصیِب چرخ خودروهای عبوری 
باشد...مسئوالن لطفا پیگیری های الزم را انجام 

داده و کمی به فکر باشند!.
ارسالی به سروش آوا

با سالم و احترام ؛ ای کاش  توحید و فرعی های 
آنها که محل استقرار صنوف آالینده هست جزو 
شهر بیرجند محسوب شده و هر سال حداقل یک 

نوبت نظافت می شدند.
915...893

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

» تل زردکی« و » کالِرگی« از جمله روستاهای خراسان جنوبی 
بوده که عالوه بر میدان تازی فقر، از امکاناتی مانند برق و آب 
محروم هستند. روستا را همه می شناسند. مکانی که چند یا 
چندین خانواده ساکن هستند و به زندگی مشغول می شوند. 
 روستا، جایی است که از امکانات شهری فاصله زیادی دارد،

به گونه ای که بعضا نه خانه بهداشت دارند و نه سایر امکانات 
مورد نیاز برای زندگی. اما مردمانی مهربان دارند که سینه شان 
ماالمال از عطوفت و سادگی است. به گزارش مهر، در این بین، 
روستاهایی در خراسان جنوبی وجود داشته که از حداقل ترین 
های زندگی هم بی بهره مانده اند. نبود آب، برق و منابع اشتغال 
دردهایی است که بر تن این روستاها فریاد می زنند. برای تماشای 
بی مهری های روزگار قدم در این روستاها می گذاریم. مسیر 
شهرستان نهبندان را پیش می گیریم و از جاده های پیچ در پیچ 
 و خاکی حاشیه این شهرستان به روستاهای »تل زردکی « و 
» کالرگی« می رویم. تل زردکی با فاصله کمی از روستای مشابه 
خود کالرگی قرار دارد.آفتاب بر تن خشک روستا تازیانه می زند 
و پرتوهای سوزان، مردمانش را عطشان تر می کند.  آسمانش 
هم چادر آبی رنگش را بر سقف بی رنگ روستا گسترانده و در 
سکوتی سنگین در انتظار شبی تاریک و بدون روشنایی زمان می 
گذراند.دشت های تفتیده، حضور گوسفندان در روستا و بی تابی 
دامداران، همه و همه نبود آب را یادآوری می کنند. زندگی هر 
کدام از خانوارهای این روستا در اتاقی تقریبا 15 متری محاصره 
شده که نشان از فقر آن ها دارد.سختی زندگی جایی به اوج می 
رسد که قنات هم آخرین بارقه های امید را تقدیم روستاییان کرده 

و سال هاست که خفته است.

روستا به دور از دنیای رسانه
اولین قدم که به روستا می گذاری، نگاهت اوج محرومیت روستا 
را ترسیم می کند. چراکه هیچ وجود ندارد. مردم این روستا به 
دلیل نبود پوشش شبکه تلویزیونی و جای خالی برق، حتی از اخبار 
روزانه هم غافل هستند. آنها دنیا را در چهاردیواری روستا خالصه 
کرده و  به داشتن دو تا سه گوسفند دل خوش دارند. خانمی بلند 
 قامت و سبز چهره ما را به داخل منزلش فرا می خواند. گویی 
نمی خواهد بیش از این آفتاب داغ روستا، بر  چهره مان بتابد. 
اتاقکی 14 متری که نامش را خانه گذاشته و زندگی شش نفره 
اش را در آن سپری می کند. قریب به دو متر از انتهای خانه را 
وسایل زندگی اش مانند پتو، بالشت و چند عدد ظرف گرفته 
است. گاز هم پایین دست خانه قرار دارد و به کپسولی وصل 

است.هنوز سالم و خوشامد گویی هایش تمام نشده که افراد 
زیادی از اهالی روستا، دورمان را حصار می کنند. تمام شواهد 
بیان می کند که هیچ ندارند اما در ابتدا شکایتی هم نمی کنند. در 
ازای هر سوال مان پاسخی می دهند و سپس لبخندی می زنند 

و سکوت می کنند.
کم کم محفل گفت و گوهایمان به درازا کشیده شده و پای گالیه 
ها هم باز می شود. مشکالت روستا را جویا می شوم. یکی از نبود 

برق  می گوید و دیگری از کمبود پزشک. یکی در ال به ال از 
سختی های زندگی شخصی اش می گوید و آن یکی دیگر هم 

از  نبود آب شکایت دارد.

تجربه شش سال زندگی در تاریکی
فاطمه اردونی اولین مخاطب خبرنگار مهر،  اشاره به مشکالت 
روستا بیان می کند: از شش سال گذشته در روستا زندگی می کنم 
و از نعمت برق محروم هستیم.وی ادامه می دهد: این روستا در 
ابتدا دارای هشت خانوار بوده اما این خانواده ها پرجمعیت بوده اند.

فاطمه اردونی با بیان اینکه  پنج خانوار در روستا ماندگار شده اند، 
می افزاید: به دلیل فقر، نبود درآمد و اشتغال نمی توانیم به جایی 
دیگر برویم و مجبور هستیم در این روستای تاریک زندگی کنیم. 
وی با بیان اینکه این روستا دارای چهار دانش آموز است، بیان 

می کند: از کالس هفتم ابتدایی باید با پای پیاده به شوسف بروند 
تا ادامه تحصیل دهند.

مصرف گوشت بسیار پایین است
یکی دیگر از اهالی روستا در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان می 
کند: به دلیل نبود برق، وسایل برقی مانند تلویزیون و یخچال 
باید  برای مصرف گوشت  اینکه  بیان  با  اردونی  نداریم.نساء 

گوسفندی ذبح کنیم و در یک یا دو وعده بخوریم، می افزاید: 
در شرایط کنونی گوسفندی هم نداریم که بخواهیم ذبح کنیم. 
وی ادامه می دهد: مصرف گوشت در این روستا بسیار پایین بوده 
و اغلب مواد خوراکی از شیر و ماست است.اردونی با اشاره به راه 
خاکی روستا بیان می کند: این مسیر خاکی باعث شده بسیاری 
از مسئوالن از این روستا دوری کنند و کمتر کسی به دیدارمان 
می آید. وی با بیان اینکه مردم این روستا نیازمند توجه مسئوالن 
هستند، می گوید: طی چند روز گذشته کمیته امداد امام )ره( بازدید 

هایی از این روستا داشته و کمک هایی را به اهالی داشته است.

هنرهای دستی به باد می رود
سپس به طرف روستا »کالرگی« حرکت می کنیم.یکی از 
اهالی روستا کالرگی با اشاره به نبود شغل برای روستاییان بیان 

می کند: زنان روستایی از گذشتگان، هنرهایی به ارث برده اند 
که اگر شکوفا شود در درآمد زایی روستا نقش بسزایی دارد. وی 
با بیان اینکه آموزش های صنایع دستی به بانوان روستا ارائه 
شود، می افزاید: همچنین باید از هنرهای این افراد حمایت شود 
تا منبع درآمدی برای خانواده باشد.وی با اشاره به مشکالت 
 روستا بیان می کند: این روستا از نبود آب، برق و تلفن رنج 
می برد و باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و ادامه می دهد: 

که اگر در این روستا فردی بیمار شود یا باید با درد بیماری از 
بین برود و یا خودش برای خودش دکتری کند چراکه مسیر 
خاکی روستا و دور بودن از امکانات، شرایط را برای حضور 

پزشک سخت می کند.

بانوان روستایی هم بیکار هستند
یکی از اهالی روستای کالرگی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
بیان می کند: تا چندی پیش در این روستا سرویس بهداشتی و 
حمام هم وجود نداشت. وی که نمی خواهد نامی از او برده شود 
 با بیان اینکه با مقدار اندکی آب در منزل استحمام می کردیم،

 می افزاید: تانکر آب هم با روستای پایین دستی مشترک بوده 
و نمی توانستیم زیاد برداشت کنیم.این بانوی روستایی ادامه می 
دهد: با کمک مسئوالن کمیته امداد)ره( یک سرویس بهداشتی 

و حمام احداث شده و شرایط آبرسانی هم تغییر کرده است.وی 
 نبود شغل برای روستاییان را از دیگر مشکالت روستا می داند و 
می گوید: تمام منابع درآمدی روستا مانند کشاورزی و دامداری از 

بین رفته و بانوان روستایی هم بیکار هستند.

ضعف فرهنگی در روستا
امام جمعه شوسف هم با بیان اینکه کمبود روحانی یکی از مشکالت 
این منطقه است، گفت: این مناطق دارای ضعف فرهنگی هستند.

حجت االسالم خزایی با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
بیان کرد: در قالب اجرای برنامه های این قرارگاه روحانیونی به 
مناطق اعزام می شود. وی با بیان اینکه در این روستاها اقدامات 
فرهنگی خوبی انجام نشده است، افزود: باید متولیان بیش از این 
 به این مناطق توجه کنند چرا که اقدامات گسترده ای می خواهد.

حجت االسالم خزایی بیان کرد: این روستاها مسجد و حسینیه 
ای ندارند و توجه ویژه ای را می خواهد.

مختصری از اولین حمایت ها
خراسان  ره(   ( امام  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
جنوبی هم با اشاره به حمایت های انجام شده از این روستاها 
بیان کرد: در این روستاها مردم تحت پوشش کمیته امداد امام 
)ره( هستند. علی اکبر نخعی با اشاره به سفر معاون حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امدام امام )ره( بیان کرد: طی این سفر 
 روستاهای بحرانی که آب و برق ندارند، مورد توجه قرار گرفته اند.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام ) ره( خراسان جنوبی 
بیان کرد: تاکنون کار احداث سرویس بهداشتی و حمام در 21 
نقطه روستایی به اتمام رسیده است. وی بیان کرد: آبگرمکن 
گازی، منبع آب 500 لیتری برای هر خانواده، مخزن هزار لیتری 
برای هر حمام ، گاز خوراک پزی برای هر خانواده، سرویس 
ظروف آشپزخانه، سرویس خواب برای هر خانواده تهیه شده 
است. نخعی با بیان اینکه برای هر خانواده سبد عذایی به میزان 
سه میلیون ریال توزیع شده است، گفت: در هر روستا حداقل دو 
نوبت پزشک حضور داشته است. معاون حمایت و سالمت کمیته 
امداد امام ) ره( بیان کرد: در 23 روستای هدف در طرح محرومیت 
زدایی، تعمیرات جزئی تمام منازل انجام و سفید کاری می شود. 
اگرچه کمیته امداد امام)ره( به عنوان اولین حامی پای کار آمده 
اما رفع محرومیت از این چنین روستاهایی نیازمند توجه بیشتر 
از سوی سایر دستگاه های متولی و خیران است تا با همدلی و 
همکاری زخم های چندین ساله این روستانشینان را مرهم شوند.

محرومیت در کویر موج می زند
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چشمه آب ترش سربیشه  داده نما

جوش شیرین
 بهبود مشکالت بهداشتی و زیبایی

جوش شیرین برای بهبود بسیاری از مشکالت 
بهداشتی و زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد. 
جوش شیرین معموال به عنوان داروی ضد 
اسید معده شناخته می شود و مزایای سالمتی 
بسیار زیادی دارد. جوش شیرین نه تنها اسید 
اضافه معده را خنثی می کند بلکه اسید بیش 
از بسیاری  در معرض  را  ما   از حد خون که 

 بیماری ها قرار می دهد را متعادل می کند.

یک مهارت جدید یاد بگیرید 

اما شما  می آید.  نظر طوالنی  به   راه  و  گاهی وضع سخت می شود 
و  مرور  را  اهداف تان  نایستید.  حرکت  از  و  دهید  ادامه  فقط  باید 
ناگهان وضعیت تان  را فراموش نکنید،  یادآوری کنید و تجسم شان 
تغییر خواهد کرد و دوباره در مسیر درست تان قرار خواهید گرفت؛ 

مسیری که شما را به تعالی می رساند.
این سه کلید برای خلق سرنوشت و رسیدن به خواسته های تان  از 
یا  کجایید  اهل  دارید،  سال  چند  نمی کند  فرقی  کنید،  استفاده 
حرفه تان چیست؛  همه  ما در یک ویژگی مشترکیم: میل به موفقیت.

موفقیت و انرژی

عوامل موفقیت

اشتیاق، انگیزه ما برای طی مسیر

نخستین عامل موفقیت، اشتیاق است. »فریمن توماس«، طراح اتومبیل 
شرکت دایملر کرایسلر، اشتیاق را عامل انگیزه بخش و هدایتگر خود 
انجام  را  کاری  موفق  افراد  پس  داند؛  می  موفقیت  به  رسیدن   برای 
می دهند که به آن عشق می ورزند و تنها کسب درآمد به آنها انگیزه 
بیشتر نمی دهد. نکته جالب اینجاست که اگر کاری را با عالقه انجام 

دهید، پول و درآمد هم خود به خود به دست می آید.
مدیرعامل  مورداک«،  »روپرت  است.  تالش  و  کار  عامل،  دومین 
های  غول  از  یکی  و  موفق  و  بزرگ  شرکت  چندین   سرشناس 
رسانه ای جهان، کار و تالش را عامل ضروری موفقیت می داند. به 
گفته او، هیچ چیز آسان به دست نمی آید و کار و تالش هم به نوبه 

خود مفرح و سرگرم کننده است.
روپرت مورداک، کار و تالش را سرگرم کننده می داند؛ پس افراد موفق 
کار کردن را نوعی تفریح می دانند و سخت برای آن تالش می کنند. 
در حقیقت این افراد معتاد کار نیستند و واقعا از کار و تالش خود لذت 
می برند. »الکس گاردا«، مدیرعامل یکی از شرکت های موفق تولید 
کننده بازی های رایانه ای، تمرین و ارتقای مهارت را راز موفقیت می 
داند. به نظر او موفق شدن عجیب و وابسته به یک فرمول جادویی 

نیست و تنها نیازمند تمرین و تمرین و تمرین است.

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی 
و سکوت، دوستیآور و راهنمای هر کار خیری است. امام رضا )علیه السالم(
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راز موفقیت انسان های 

بزرگ چیست؟
بسیاری از مردم تصور می کنند که برای موفقیت در زندگی به شرایط 
خاصی )مثل پول، امکانات، پشتوانه( نیاز دارند. اما نگاهی به زندگی افراد 
موفق نشان می دهد که بسیاری از آنها نه پولدار بوده اند و نه ویژگی های 
خاصی داشته اند. آنها فقط راز و رمزهای موفقیت را درک کرده اند و در 
زندگی به کار بسته اند. آیا می دانید راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ 
اگر شما نیز می خواهید در زندگی فرد موفقی باشید، راز افراد موفق را 
که در این مطلب آمده است، بخوانید و سعی کنید به تدریج تغییراتی در 

زندگی خود به وجود آورید.
راز اول: پول را هدف اصلی خود قرار نمی دهند

اگر فکر می کنید که هدف اصلی افراد موفق به دست آوردن پول است، 
سخت در اشتباهید. اگر فقط به خاطر پول کار کنید، هرگز به جایی 
نخواهید رسید. سعی کنید در کنار هدف اصلی خود، پول را به عنوان 
یک هدف جانبی از کار سخت و مطالعه  فراوان در نظر بگیرید. افراد 
موفق همیشه با در نظر گرفتن وضعیت بازار و کسب وکارهای رو به رشد، 
ایده ای را مطرح و روی آن سرمایه گذاری می کنند. افراد موفق، تا جای 

ممکن زندگی خود را وقف مال اندوزی نمی کنند.
راز دوم: از طرد شدن نمی ترسند

در هر حوزه ای از فعالیت های اقتصادی، همیشه دو مسیر وجود دارد. 
از  انتخاب کنید،  را  اگر آن  این دو مسیر، خطرپذیر است و  از  یکی 
دیگران متفاوت خواهید بود. فرض کنید در حوزه  خاصی، می خواهید 
روی یک رویکرد جدید که از نظر دیگران ریسک زیادی به همراه دارد 
سرمایه گذاری کنید. بی تردید این اقدام از سوی بسیاری از فعاالن آن 
حوزه، کاری احمقانه خواهد بود. اما اگر به تصمیم خود کامال ایمان دارید، 

آن را انجام دهید و از طرد شدن نترسید.
راز سوم: سخت تر از همیشه کار می کنند

تعداد افرادی که حاضرند برای تحقق رؤیاهای خود، هزینه بپردازند و 
فداکاری کنند، انگشت شمار است. اگر کسی از ابتدا به شما بگوید که 
برای رسیدن به هدف تان دقیقا به چقدر زمان و چه مقدار مطالعه نیاز 
دارید، احتماال هرگز آن کار را شروع نخواهید کرد. اما یک فرد موفق 
که ساعت های طوالنی را صرف پرداختن به کار مورد عالقه اش می کند، 
این را نه یک موفقیت صرف که در واقع یک تغییر شگرف در شیوه  
زندگی اش در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید که در راه موفقیت، باید 
همه چیز حتی اشتباهاتی را که در طول مسیر مرتکب می شوید، بپذیرید.

راز چهارم: شکست را به عنوان عاملی 
برای پیشرفت در نظر می گیرند

افراد موفق نه تنها از شکست و اشتباهات غیرقابل اجتناب در طول 
مسیر نمی ترسند، بلکه به سوی آن نیز می روند! در حالی که بیشتر افراد 
از شکست و خجالت ناشی از آن و همچنین متحمل شدن هزینه  زیاد 
در راه موفقیت می ترسند و سعی می کنند که از آن جلوگیری کنند، افراد 
موفق می دانند که اشتباهات به ما کمک می کنند تا بفهمیم چه کاری را 
نباید انجام دهیم و در مسیر رسیدن به موفقیت به چه تجاربی نیاز داریم. 
افرادی که هرگز اشتباه نمی کنند، برای شکست آمادگی ندارند و بنابراین 

اگر روزی با آن مواجه شوند، لطمه  شدیدی خواهند دید.

یک لحظه مکث کن . . . 

رزماری موجب افزایش عملکرد 
حافظه و کارایی مغز

رزماری باعث افزایش قابل توجه عملکرد حافظه 
و کارایی مغز می شود. مطالعه ای که منتشر شد 
نشان داده بود که پودر برگ رزماری باعث بهبود 
عملکرد شناختی و حافظه سالمندان می شود. 
در واقع استفاده از روغن رزماری می تواند تا ۷۵ 
درصد حافظه را افزایش دهد. پزشکان معموال 
در آروماتراپی بیماران مبتال به استرس مزمن از 

روغن اسانس رزماری استفاده می کنند.

راس ساعت ۱۰ شب بخوابید

 

مي  آماده  خواب  براي  که  هنگام  شب  باید 
شویم زنگ ساعت خود را تنظیم کنیم و بهتر 
است این کار را در ساعت ۱۰ شب انجام دهیم. 
این زمان بهترین ساعت براي خواب است زیرا 
عموم افراد در جامعه ما ساعت ۶ صبح از خواب 
بیدار مي شوند. خوابیدن در ساعت ۱۰ شب به 
ما این امکان را مي دهد که نیاز خود را به هشت 

ساعت خواب تامین کنیم.

 مواد خوراکی سالم و با ارزش به موادی گفته می شود که ضمن 
تأمین حدود 3۰۰-۵۰۰ کالری از انرژی مورد نیاز دانش آموزان، به 
عنوان میان وعده، مطابق با استانداردهای بهداشتی تهیه و با دارا 
بودن شرایط بهداشتی در پایگاه تغذیه سالم به دانش آموزان عرضه 
و فروخته شود. همچنین عرضه مواد خوراکی ناسالم و کم ارزش که 

فاقد استانداردهای الزم باشد، ممنوع است.
این مواد غذایی در بوفه مدارس باید دارای پروانه ساخت از وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عالمت استاندارد، نام و نشان 
کارخانه، تاریخ تولید و انقضای معتبر، ترکیبات تشکیل دهنده، نشانگر 
رنگی تغذیه ای و دارای پوشش سالم و تمیز  باشند.خرما، انواع مغزها 
، کشمش، نخودچی، آجیل سویا، توت خشک، انجیر خشک، انواع 
ماست، انواع پنیر، میوه همچون انواع میوه سالم شسته شده و ضد 
عفونی شده مواد غذایی مناسبی هستند. مرکز اطالع رسانی اداره غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تغذیه دانش آموزان در مدرسه 

جدول 4172                        

کارگرداني  به  فیلمي   -  ۱ افقي: 
با  قوي  فلزي  قویدل-  امیر 
انعطاف  کاماًل  و  کم  چگالي 
مقصد  لشکر-  جناح   -2 پذیر 
مي  عروس   -3 خوشمزه  رود- 
بلند  زوال--  امیل  اثر  گیرد- 
4- الکتریسیته- مهمترین خداي 
از  کردن-  آماده  باستان-  مصر 
شهري   -۵ ساختماني  مصالح 
گرانبها  کیمیا-  بلژیک-  در 
 - ساختمان  فزونیها-عامل،   -۶
نوعی هواپیما کوچک  ۷ -رسوم 
- زینت دهنده مهماني- شهري 
 -8 غربي  آذربایجان  استان  در 
تبریز-  غرب  جنوب  در  شهري 
سال آذري- پرچم 9- بوي خوب 
زیر شکم آهو- تکبر- ارابه بزرگ 
واژگون-  دختر-   -۱۰ جنگي 
مکانیک-  ابراز   -۱۱ آلودگي 
خدک  جسر،  نیست-  مجرد 
انداز- یکي از رشته  ۱2- درخت 
خونبها  بند-  آب  ورزشي-  هاي 
۱3- شترکش- یک روش تکثیر 
 -۱4 ویرجینیاوولف  رمان  گیاه- 
عضو  درکار-  اندیشه  اهریمن- 
پا ۱۵- افسر نیروي دریایي- اثر 

آگاتاکریستي

انگور-  اي  گونه   -۱ عمودي: 
 -2 حواس  تمرکز  روش  نوعي 
زراعت - الزم  مراحل  از   - ضرر 
اول  معلم   - روبند   - پیشین   -3
از  اي  طایفه   - شرط  کلمه   -4
تاتار- آوایي به معني نه - کله و 
سر ۵- همدستان- تارنما- جنس 
فوتبالیست-  سر  مذکر ۶- ضربه 
رود   -۷ برگها  صدمه-  کوب، 
 -8 وبا  درازي-  دست   - فرانسه 
خجسته  گربه-  صداي  نمایش- 
9- بذر کتان- سرباز روس- کلمه 

فداکاري-   -۱۰ تنبیه  و  اخطار 
فرنگي  کاله   - قند  چغندر  شیره 
و  هدیه   - دوقلو   - گندم   -۱۱
تحفه فرستادن ۱2- چون صد آید 
پیش ماست - همان یک است- 
 -۱3 غذا  لذت  سمي-  حشره 
و  ثبات  عیسي-  مرغ   - دوستان 
بقا ۱4- پرحرف- زره- از سازهاي 
ایتالیایي-  اتومبیل   -۱۵ موسیقي 
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اخسیویسراسنا9
یرتکدکچوکتایب۱۰
سراناکمنارکا۱۱
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پیش از ]آوردن[ آن روزگاری در میان شما به سر برده  ام آیا فکر نمی  کنید. )سوره یونس /آیه ۱۶(

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱۰

۰

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

خریداریم(    09153423744
ایزوگام و قیرگونی آراسته

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

�� ����ت ���� ���� ����

!���� �� �� ���دا���   ، ��� �� ������ 

Ag-BrP-V/02   -   ����۱۵-۹۴-۱۰۰   -   ��ز��ن ����� ���رات و ار�����ت راد : FCPوه �����ی ار�����ت و ا����ت ����   -   ���ره ��وا�� ��ا��ی��

w w w . s h a t e l . i r
۹۱ ۰۰۰ ۰۰۰

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب و مدیر فروش - طراح گرافیک

32357311 - 09155628902 

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

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/ ۰9۱57563875- سعدی

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

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  ۰9۱5

راننده آقا برای سرویس مدارس آماده 
همکاری است.  09155612892
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حج امسال موفقیت آمیز بود

انتقال آب از دریای عمان و احداث راه آهن در حال پیگیری است

تشدید برخورد با محتکران و گرانفروشان

3 پروژه فاضالب آماده واگذاری به بخش خصوصی است

پرداخت تسهیالت 511 طرح اشتغال پایدار

مراسم  لکزایی  شهید  خاکسپاری  روز  هفتین  *در 
مردم،  شاهد،  های  خانواده  حضور  با  بزرگداشتی 

مسئوالن، و  پرسنل نظامی و انتظامی برگزار شد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  *معاون 
صنایع دستی و گردشگری گفت: فروش صنایع دستی 
استان در بازارچه های تابستانی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 137 درصد رشد داشته است.
*مدیرکل دامپزشکی گفت: ۴1۹ تن مرغ منجمد در 
پنج ماهه سال جاری از استان به افغانستان صادر شد.

*همزمان با هفته دفاع مقدس طرح مرمت قنات و 2 
استخر در روستای کالته میر نهبندان بهره برداری شد.

متبرکه  بقاع  در  تابستان  *85 هزار و 578 مسافر 
خراسان جنوبی اسکان داده شدند.

*مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت : متهم قاچاق چوب 
در قاین به پرداخت 12 میلیون تومان جریمه، محکوم شد.

*رئیس اداره کمیته امداد امام )ره( شوسف گفت: ۶۰۴ 
میلیون ریال در استانه سال تحصیلی جدید به دانش 

آموزان مددجو کمیته امداد این منطقه کمک شد.
*مسئول اردویی راهیان نور گفت: برای اعزام چهار هزار 

دانش آموز به مناطق عملیاتی برنامه ریزی شده است.
*به گفته مسئول اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی 11 
نفر از فعاالن قرآنی در آزمون تخصصی تربیت داور 

قرآن قبول قطعی شده اند.

اخبار کوتاه

دی
رآبا

:امی
س 

عک

نی
قربا

س : 
عک

یادمان شهدای استان

“توصیه ام اینکه تاخون در رگ  دارید دست ازیاري امام بر ندارید همانطورکه 
فرمود گرفتاري مسلمین از آمریکاست. همه مرگ بر آمریکا. “

شهید محمد حسین دلدار

در ادامه اجرای طرح مبارزه با احتکار، برخوردها با 
محتکران و اخالل گران بازار در خراسان جنوبی 
تشدید می شود. به گزارش صداو سیما، معاون 
مصرف  حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  نظارت، 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت دیروز 
در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: در 
طرح مبارزه با احتکار و اختفای کاال که از 1۶ 
تیر امسال آغاز شده، تاکنون 11 انبار به علت 
است. شده  کشف  و  شناسایی  احتکار  تخلف 

تهوری افزود: پرونده این کاالها به ارزش یک 
میلیارد و 75۰ میلیون تومان به تعزیرات حکومتی 
ارسال شده است که این کاالها با حکم تعزیرات 
و قیمت مصوب وارد شبکه توزیع می شوند.وی 
با بیان اینکه نظارت ها در بخش احتکار با قوت 
بیشتری ادامه دارد گفت: اخیرا با حکم قضایی 
و همکاری دادستان مرکز استان، مجوز بازرسی 

از منازلی که در آنها احتکار صورت می گیرد 
داده شده است.وی همچنین از مردم خواست 
چنانچه انبار مشکوکی را در واحدهای صنفی، 
حومه شهر و منازل مسکونی استیجاری مشاهده 
کردند بالفاصله به سامانه 12۴ اطالع دهند.مدیر 
هم  کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه 
از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
مرغ گرم هم اکنون در مراکز عرضه مستقیم هر 
کیلوگرم 8 هزار و 18۰ تومان و در خرده فروشی 
ها 8 هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می رسد در 
حالی که پیش از این باالی 1۰ هزار تومان بود.

بیجاری از توزیع 3۰7 تن مرغ منجمد در مرداد 
و شهریور در استان خبر داد و افزود: هم اکنون 
توزیع مرغ منجمد به علت کاهش قیمت مرغ 
گرم متوقف شده است اما با مجوز وزارتخانه 
آمادگی داریم مرغ را به قیمت 7 هزار و ۶۰۰ 

وی  کنیم.  سازی  ذخیره  و  خریداری  تومان 
همچنین از ادامه توزیع برنج هندی به قیمت 
هر کیلوگرم ۶ هزار و 7۰۰ تومان خبر داد و 
گفت:مردم می توانند برنج مورد نیازشان را از 
فروشگاههای زنجیره ای تهیه کنند.بیجاری به 
سهمیه 8۰ تنی گوشت قرمز منجمد خراسان 
جنوبی اشاره کرد و گفت: 38 تن از این سهمیه 

در ایام محرم بین مردم و هیئت های مذهبی 
توزیع شد و پیگیر سهمیه جدید هستیم تا نیاز 
قرمز  افزود: گوشت  پوشش دهیم.وی  را  بازار 
مخلوط  و  گردن  ران،  شامل  وارداتی  منجمد 
کیلویی از 28 تا 2۹ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع 
می شود که نصف قیمت گوشت قرمز بازار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

استانداری هم با تأکید بر برخورد جدی دستگاه 
های نظارتی با محتکران گفت: ستاد استانی مبارزه 
با احتکار باید هر 1۰ روز تشکیل شود و انبارهای 
آرامش  تا  برسد  مردم  اطالع  به  شده  کشف 
اقتصادی بر جامعه حاکم شود. عابدی افزود:مردم 
مطمئن باشند دستگاهای اجرایی و نظارتی تمام 
تالش خود را برای تأمین کاالهای اساسی و 
مقابله با احتکار انجام می دهند و هر کسی تخلف 

کند نتیجه اش را خواهد دید.
در نشست کمیسیون تنظیم بازار همچنین سازمان 
سهمیه  شد  مکلف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
الستیک مورد نیاز رانندگان خودروهای سنگین 
استان را پیگیری کند. سازمان جهاد کشاورزی هم 
با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور از این پس باید 
وضعیت بازار کاالهای اساسی شامل برنج، شکر، 
گوشت قرمز و مرغ را روزانه رصد کند تا مردم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گفت: 
سه پروژه تصفیه خانه فاضالب سربیشه، قاین 
برای  بیرجند  خانه  تصفیه  دوم  فاز  تکمیل  و 
واگذاری به بخش خصوصی پیشنهاد شده و 
آماده است. هاشمی مقدم روز دوشنبه در گفت 
و گو با ایرنا افزود: واگذاری پروژه های دولتی به 
بخش خصوصی در راستای سیاست های دولت 
به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و 

تسریع در بهره برداری آنها انجام می شود.وی 
اظهار کرد: وزارت نیرو 23 پروژه آب و فاضالب 
بخش خصوصی  مشارکت  برای  در کشور  را 
معرفی و قرارداد سرمایه گذاری آنها را امضا کرده 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
گفت: در این راستا سه پروژه فاضالب از استان 
نیز معرفی و فراخوان واگذاری این پروژه ها به 
بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو اعالم شده 

است.وی با بیان اینکه تاکنون سرمایه گذاری 
برای ورود به این پروژه ها اعالم آمادگی نکرده 
است افزود: برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
بیرجند 3۰ میلیارد تومان، اجرای فاضالب قاین 
27 میلیارد تومان و سربیشه 1۶ میلیارد تومان 
اعتبار برآورد شده است.هاشمی مقدم گفت: با 
توجه به باالبودن هزینه اجرای پروژه های مذکور 
نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 

زمینه هستیم و اگر قرار باشد از محل اعتبارات 
دولتی این پروژه ها به بهره برداری برسد با توجه 
به محدودیت های مالی و تعدد پروژه ها حتی 
بیش از 1۰ تا 15 سال افتتاح نخواهند شد.وی 
اظهار کرد: پروژه فاز دوم تصفیه خانه بیرجند 
در  و بخش خصوصی  فاینانس  با کمک  نیز 
حال انجام است و تاکنون 7۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.وی افزود: همچنین وام 17 

میلیون یورویی اکو برای این پروژه جذب شده و 
پنج میلیون یورو دیگر از همین محل در مراحل 

نهایی واگذاری است. 
وی گفت: با توجه به استقبال کم سرمایه گذاران از 
پروژه های احداث تاسیسات فاضالب در استان در 
قالب بیع متقابل، اسناد مزایده تنظیم و فراخوان آن 
منتشر شده که امید است در آینده نزدیک شاهد 

مشارکت بخش خصوصی باشیم.

گفت:  استان  زیارت  و  حج  مدیر  خبر-  گروه 
آموزش و اطالع رسانی، تشریح درست مشکالت 
زیرساختی عربستان، امنیت، سالمت و همکاری و 
همدلی همه دستگاه های ذیربط موجب موفقیت 

آمیز بودن حج امسال شد.
در جمع دست  دوشنبه  روز  فقیه  ولی  نماینده 

با  استکباریان  گفت:   ۹7 تمتع  حج  اندرکاران 
ساختن داعش قصد ورود به دیواره های جمهوری 
اسالمی ایران را داشتند اما امروز ما در کنار دیوار 
فلسطین و رژیم اشغالگر اسرائیل هستیم.آیت ا... 
عبادی گفت: امروز دشمن درصدد است که بر 
ارتفاعات اعتقادی و ارزشی مسلمانان تسلط یابد. 

وی با اشاره به اینکه امروزه هر جا خیانت، ویرانی و 
هتک حرمتی است آمریکا نیز در آن دخیل است، 
گفت: خداوند در قرآن کریم فرموده که تولیت کعبه 
باید به دست با تقواترین ها باشد در صورتی که 
امروز مسلمانان هنگامی که به حج می روند هیچ 
امنیتی ندارند. عبادی با بیان اینکه تمامی مشکالت 

امروز دنیای اسالم به خودمان بر می گردد که دین 
و نعمت های الهی را تبدیل می کنیم، عنوان کرد: 
اگر پای آن چه که پیامبر )ص( و خداوند متعال 
گفته محکم بایستیم و از دشمن پیروی نکنیم قطعا 

تمام مشکالت برطرف خواهد شد.

پیش بینی اعزام ۲۲ هزار زائر 
به پیاده روی اربعین

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره 
برای  استان  در  عراق  کنسولگری  استقرار  به 
صدور ویزای زائران اربعین گفت: پیش بینی می 
شود 22 هزار زائر استان امسال در پیاده روی 
اربعین شرکت کنند. نوفرستی در این دیدار افزود: 
آسیب شناسی حج ۹۶ و برگزاری 2۴ کارگروه 
تخصصی موجب رفع آسیب ها و رضایتمندی 

حجاج در حج امسال شد.
ا...الحرام نسبت   وی گفت: اعزام زائران بیت 
به سال گذشته از افزایش خوبی برخوردار بود 
و 1۹ کاروان زیارتی استان در قالب 1۰ پرواز 
به سرزمین وحی سفر کردند. مدیر حج و زیارت 

خراسان جنوبی اظهار کرد: از سه هزار زائر حج 
تمتع 52 درصد مرد و بقیه زن بودند و میانگین 
سن حجاج بین 1۹ تا ۹۰ سال بود.مدیر حج و 
زیارت استان افزود: از آنجا که کنسولگری عراق 
در سیستان و بلوچستان مستقر نیست مقرر شده 
تا همکاری های الزم برای اخد ویزای زائران 

این استان در خراسان جنوبی انجام شود.

ورود و خروج سه هزار زایر 
در پنج روز کاری فرودگاه بیرجند

مدیر کل فرودگاه های هم در این نشست گفت: 
هفت هزار و ۹۰۰ تن بار مربوط به زائران حج ۹7 

در فرودگاه بیرجند جا به جا شد.
سالمی افزود: با هماهنگی های انجام شده در 2 
سال گذشته امکان پروازهای حج تمتع از فرودگاه 
بین المللی بیرجند فراهم شد در حالی که این 
ظرفیت قبل از آن امکان پذیر نبود.وی بیان کرد: 
ظرفیت های به وجود آمده موجب ورود و خروج 
سه هزار زائر در پنج روز کاری فرودگاه بیرجند شد 

و زائران رضایت کامل داشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از 
طرح   511 تسهیالت  تاکنون  امسال  ابتدای 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ ۹۹ 
میلیارد و 2۴7 میلیون تومان در استان پرداخت 
شده است. رکنی در گفت و گو با ایرنا اضافه 
کرد: برای این طرح ها که توسط چهار بانک 
عامل کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، پست 
بانک و توسعه تعاون پرداخت شد، سه هزار و 
5۴ نفر شغل پیش بینی شده است. وی گفت: 
روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  اولیه  ابالغ 
استان خراسان جنوبی 118  برای  و عشایری 
میلیارد تومان بود اما تاکنون 13۰ میلیارد تومان 
طرح انعقاد قرارداد شده است. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مجموع 2 هزار 
و 53۰ طرح اشتغال پایدار به 71۰ میلیارد تومان 

در استان به بانک های عامل ارسال شده است.
وی اشتغال پیش بینی شده طرح های ارسالی 
به بانک را 1۴ هزار و ۹۴ فرصت شغلی عنوان 
کرد و گفت: از مجموع طرح ها، یکهزار و 8۴ 
طرح به بانک کشاورزی، ۶۴8 طرح به صندوق 
کارآفرینی امید، 53۴ طرح به پست بانک و 2۶۴ 
طرح به بانک توسعه تعاون معرفی شده است.

رکنی افزود: در حال حاضر یکهزار و 8۹2 طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ 5۴3 
میلیارد تومان و اشتغال ۹ هزار و ۹۴8 نفر در 

بانک های عامل در دست بررسی است.
وی تعداد طرح های مصوب بانک های عامل را 
۶38 مورد اعالم و اضافه کرد: برای این طرح ها با 
اعتبار 15۹ میلیارد تومان، ایجاد چهار هزار و 1۴۶ 

نفرصت شغلی نیز پیش بینی شده است.

وی اظهار  کرد: تاکنون 571 طرح به مبلغ 13۰ 
میلیارد و 357 میلیون تومان با اشتغال سه هزار و 
۶۹7 نفر در بانک های عامل انعقاد قرارداد شده 
است.وی تعداد طرح های برگشتی توسط بانک 
های عامل را 385 مورد اعالم کرد و گفت: اعتبار 
مصوب این طرح ها 132 میلیارد تومان و اشتغال 

پیش بینی شده آن 2 هزار و ۴3۹ نفر است.
رکنی افزود: به زودی ابالغ دوم تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایری نیز آغاز می شود که رقم آن 
118 میلیارد تومان خواهد بود و انتظار می رود 
برای جذب این تسهیالت نیز بانک های عامل 
و دستگاه های اجرایی به تالش خود ادامه دهند.

دی ماه ۹۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور 
العمل »آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه 
ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده 

از صندوق توسعه ملی« را با هدف کاهش بیکاری 
و رونق اشتغال به استانداران سراسر کشور ابالغ 
کرد. براساس این آیین نامه معادل 1.5 میلیون 
دالر از محل صندوق توسعه ملی نزد سه بانک 
توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق 
به عنوان موسسه های عامل  امید  کارآفرینی 
سپرده گذاری تعیین شد تا با تلفیق منابع هریک 
برابر با سهم صندوق توسعه ملی در اختیار طرح 
های اشتغالزا و تایید شده قرار گرفته و به متقاضیان 
وام اشتغال روستایی پرداخت شود.مجموع منابع 
صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هریک از بانک 
های عامل حدود 12 هزار میلیارد تومان است که 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و 

عشایری اختصاص یافته است.
نرخ سود تسهیالت اشتغال روستایی با توجه به 

مناطق روستایی، مرزی و عشایری متفاوت و از 
چهار تا ۶ درصد است که مدیران دستگاه های 
اجرایی با ارائه طرح و مدیران عامل بانک ها باید 
تا پایان تیرماه نسبت به جذب سهم استان خود 
اقدام می کردند اما مدت زمان تعیین شده حذف و 
مقرر شد تا پایان جذب کامل تسهیالت ابالغی، 

تسهیالت جذب و پرداخت شود.

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها 
از  آب  انتقال  استان  اولویت  مهمترین  گفت: 
دریای عمان و راه آهن بوده که هر دو در حال 
پیگیری است. اکبری در گفت  وگو با تسنیم با 
اشاره به آخرین پیگیری ها برای استان اظهار کرد: 
مهمترین اولویت  خراسان جنوبی انتقال و تامین 
آب از طریق دریای عمان است که این طرح 

مصوب شده و نیاز به پیگیری دارد. 
وی افزود: از دیگر پیگیری ها در زمینه طرح های 
تشویقی برای جذب سرمایه گذار در استان است 

که در یک ماه اخیر با احمدی مشاور عالی وزیر 
برای  قول هایی  و  داشتیم  جلسه ای  صنعت 
جذب سرمایه گذار در زمینه زمین داده شد که 
اگر سرمایه گذار به استان های محروم بیاید تا 
۹۰ درصد هزینه زمین به شرط سرمایه گذاری 

تخفیف داده شود. 
نماینده مردم در شورای عالی استان ها گفت: بحث 
معافیت در امور بیمه ای از دیگر مواردی است که 
نیاز به تهیه طرح و قانون دارد و در حوزه جاده ای 
و حمل و نقل نیز برای راه آهن پیگیری ها صورت 

گرفته و دو راه آهن در استان در حال مطالعه است.
وی بیان کرد: یکی راه آهن چابهار- بیرجند- 
آهن  راه  به  فردوس  اتصال  دیگری  و  مشهد 
سراسری بافق- مشهد است که اتصال راه آهن 
فردوس در بودجه سال ۹7 به میزان 2۴ میلیارد 
آهن  راه  دو  این  اگر  و  شده  پیش بینی  تومان 
راه اندازی شود شاهد خروج استان از بن بست 
ریلی می شویم. اکبری افزود: نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی و استاندار در زمینه راه 
آهن پیگیری می کنند و امیدواریم در سال جاری و 

یا اوایل سال آینده شاهد این امر باشیم.
اکبری با بیان اینکه جاده های استان با مشکالتی 
مواجه است اظهار کرد: جاده بیرجند- قاین و 
فردوس- دیهوک و دیهوک - راهور با توجه به 
حجم باال نیاز مبرم به باند دوم دارد. وی افزود: 
جاده ای در حال پیگیری است که با وجود آن مسیر 
بیرجند به تهران تا 25۰ کیلومتر نزدیکتر می شود 
که با توجه به هزینه های حمل و نقل در کوتاه 
مدت و دراز مدت کمک زیادی به اقتصاد مردم 
استان و صرفه جویی در هزینه ها می کند و در حال 

حاضر  جاده مذکور از بیرجند تا فردوس احداث  
شده و بقیه مسیر از فردوس تا معلمان نیاز به اتمام 

مطالعات دارد و پیگیری می شود.

برنامه سازگاری با کم آبی
 در استان تدوین می شود

تسنیم-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای از تدوین و ارائه 
برنامه سازگاری با کم آبی در استان خبرداد و گفت: آب 
شرب مورد استفاده در فضای سبز شهری تا دو ماه آینده 
قطع می شود. امامی عصر دیروز در بازدید از طرح های 
اجرایی این شرکت در بیرجند به مهلت 2 ماهه استاندار 
از فضای سبز شهری  آب شرب  کامل  قطع  برای 
اشاره کرد و اظهارکرد: تا دو ماه آینده هیچ شهرداری 
در استان نباید از آب شرب برای آبیاری فضای سبز 
شهری استفاده کند. وی از مسدود کردن ۶2 حلقه چاه 
غیر مجاز از ابتدای امسال تا پایان مرداد خبرداد و گفت: 
امیدواریم با ادامه این روند، بخش زیادی از چاه های 
بدون پروانه در استان تا پایان امسال تعیین تکلیف شود.

رسیدگی به تخلفات
 35 شرکت کاال و مسافر 

داردس مقدم-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به تخلفات 35 
شرکت کاال و مسافر در قالب کمیسیون رسیدگی به 
تخلفات شرکت ها موضوع ماده  12 قانون رسیدگی شده 
است.شهامت ، ادامه داد: از جمله اهداف تشکیل جلسات 
این کمیسیون  برخورد با تخلفات شرکت ها و حفظ 
حقوق رانندگان و مسافران است. وی، از جمله تخلفات 
عمده شرکت های کاال و مسافرراعدم رعایت ضوابط 
مدیر فنی شرکت، عدم پرداخت کرایه حمل و یا عدم 
درج نرخ واقعی حمل کاال و عدم رعایت ضوابط تاسیس 
و فعالیت شرکت عنوان نمود.وی خاطرنشان کرد: شماره 
تلفن ثابت -۹ 323۴2137 - ۰5۶ آماده پاسخگویی به 
شکایات، انتقادات و پیشنهادات مسافران گرامی می باشد 
همچنین همشهریان عزیز می توانند از طریق سامانه 
پیام کوتاه 3۰۰۰5۶1۴1  مستقیم با مدیرکل راهداری 
نمایند. برقرار  ارتباط  استان  نقل جاده ای  و حمل و 

۴۰۰ طلبه جدیدالورود
 تحصیل در مدارس علمیه را آغاز کردند

مهر-مسئول اداره آموزش حوزه علمیه گفت: ۴۰۰ طلبه 
جدیدالورود تحصیل در مدارس علمیه خراسان جنوبی را 
آغاز کردند. خسروی اظهار کرد: به طور کلی در مدارس 
علمیه خراسان جنوبی 23۰۰ طلبه در حال فراگیری 
علوم و معارف دینی هستند که از این تعداد 12۰۰ نفر 
طالب سطح یک برادران هستند.خسروی ادامه داد: 
طالب سطح دو و سه برادران 15۰ نفر، طالب سطح 
یک خواهران 85۰ نفر و طالب سطح سه خواهران 1۰۰ 
نفر هستند.وی افزود: 23۰۰ طلبه در 1۶ مدرسه علمیه 
برادران و هفت مدرسه علمیه خواهران تحصیل می کنند.

کمک  ایرانیان خارج کشور 
برای ساخت واحد مسکونی ایتام

کاوش-حامی خارج از کشور مددجویان کمیته امداد در 
سفر یک روزه از پروژه واحدمسکونی ایتام در روستای 
مرزی مشوکی از توابع بخش درح شهرستان سربیشه 
بازدید کرد. رئیس کمیته امداد درح گفت: در این سفر 
در  رابط  به عنوان  آقای عالقه مندان  مقرر گردید 
خصوص نحوه مشارکت و مساعدت به خانواده های 
نیازمند ایتام و محسنین درجمع هموطنان شهر وین    
اتریش فعالیت نمایند. همچنین تعدادی شناسنامه از 
خانواده های معزز ایتام و محسنین برای حامی یابی 
تحویل  وی گردید. به گفته اطلسی قرار شد در صورت 
امکان تعداد بیشتری از خیران و حامیان در منطقه 
حضور پیدا  کنند و از نزدیک در جریان مشکالت قرار 
گیرند. وی از پیشنهاد طرح های اشتغالزا و زودبازده که 
موجب درآمدزایی وماندگاری مردم در روستاها شود به 
حامیان خبر داد تا درصورت امکان مورد مساعدت قرار 
گیرند. وی افزود:  قرار شد پس از مشورت با تعدادی 
از ایرانیان مقیم اتریش عملیات واحد مسکونی دیگری 
برای خانواده ایتام آغاز گردد. تاکنون از سوی خیرین 
اتریشی  مبلغ 3۰۰ میلیون ریال  با هدف ساخت منزل 
مسکونی در درح  به کمیته امداد مساعدت شده است.

تولید تایرهای سری Y در بیرجند

صداوسیما-برای نخستین باردر کشور، گروه تحقیقات 
و تکنولوژی شرکت کویرتایر بیرجند موفق به طراحی 
و ساخت تایرهای سری Y شدند. مدیرعامل کارخانه 
کویر تایر شاخصه این گروه از تایرها را قابلیت رانندگی 
با سرعت 3۰۰ کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: 
تایرهای نسل Y بر اساس طراحی و نیاز خودروهای 
در  امنیت  می توانند  که  می شوند  تولید  جدید  نسل 
کنار شاخصه سرعت باال را تامین کنند.زینلی افزود: 
پیشرفته ترین  ردیف  در  را  کویرتایر  دستاورد،  این 
تولیدکنندگان تایر جهان قرار خواهد داد و می تواند 
زمینه حضور تایرهای ایرانی را در بازارهای جهانی و 
کشورهای توسعه یافته فراهم کند.وی گفت: هم اکنون 
سایزهای 215/5۰R1٧ و 5۰R18/215 از سری Y در 
فرآیند تولید کویر تایر قرار گرفته و این امکان فراهم 
شده است تا بنا به درخواست خودروساز و بازار ، همه 

سایزهای کویرتایر با این تکنولوژی تولید شود.

ذبح بیش از 1۰ هزار دام 
با نظارت دامپزشکی 

عمومی  بهداشت  بر  نظارت  اداره  غالمی-رئیس 
دامپزشکی گفت: محرم امسال 1۰ هزار و 511 راس 
دام سنگین و سبک تحت نظارت های بهداشتی این 
اداره کل ذبح و استحصال شد. ملکی افزود: از این 
تعداد هفت الشه به علت آلودگی های انگلی از چرخه 
مصرف حذف و معدوم شد. رئیس شبکه دامپزشکی 
طبس هم گفت: مراقبت سرمی بیماری مشمشه در 
واحدهای اپیدمیولوژیک دارای اسب انجام شد.هادیان 
از انجام عملیات خونگیری از اسب های واحدهای  
شهرستان خبر داد و افزود: مشمشه یک بیماری عفونی 
در تک سمی هاست و مشخصه آن تشکیل ندول یا 
زخم هایی در دستگاه تنفس فوقانی و پوست است که 
با توجه به مشترک بودن این بیماری با انسان، دام های 
مبتال باید بالفاصله پس از قطعی شدن بیماری معدوم 
شوند. وی اظهارکرد: تاکنون هیچ نوع واکسن موثری 
برای پیشگیری از این بیمـاری به بازار عرضه نشده و 
مهمترین راه کنترل و ریشه کنی این بیماری تست و 

شناسایی و حذف حیوانات آلوده است.

اولین سوگواره فیلم عاشورایی
 در بیرجند برگزار می شود

و  اجتماعی  فرهنگی،  مقدم-رئیس سازمان  دادرس 
ورزشی شهرداری بیرجند گفت: اولین سوگواره فیلم 
۶۰ ثانیه ای عاشورایی با هدف مستندنگاری دهه اول 
محرم، تبلیغ فرهنگ عظیم عاشورا و ثبت لحظات 
ماندگار محرم ۹7 برگزار می شود. قالسی مود با بیان 
اینکه مهلت ارسال آثار حداکثر تا 1۰ مهر است افزود: 
تمامی آثار در هر قالبی که ساخته شده باید با فرمت 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  به   MPEG

فرمت  نوع  و  ارسال  سوگواره  دبیرخانه  شهرداری 
اورجینال آن در فرم ثبت نام مشخص شود. داوری این 

سوگواره تا پایان مهر انجام  می شود.

خانوارهای تحت حمایت بهزیستی 
افزایش یافت

ایرنا-مدیرکل بهزیستی گفت: 3 هزار و 5۰ نفر در قالب 
خانوارهای تک نفره معلوالن، چند نفره سرپرست معلول 
و زنان سرپرست خانوار از ابتدای امسال تاکنون به آمار 
مستمری بگیران تحت حمایت بهزیستی استان اضافه 
شدند. عرب نژاد اظهار کرد: اکنون ۹ هزار و ۹۹3 نفر 
مستمری بگیر بهزیستی استان هستند که یارانه آنها 
امسال 1۴ درصد افزایش یافته است.وی افزود: خانواده 
هایی که فرزندانشان را از مراکز نگهداری ترخیص و 
بشخصه از آنها نگهداری کنند ماهیانه 18۰ هزار تومان 

یارانه بابت هزینه نگهداری دریافت خواهند کرد.

دانش آموزان عشایر همت آباد  با لباس 
محلی  سر کالس  حاضر شدند

با  تسنیم-رئیس بسیج سازندگی گفت: تالش شد 
رایزنی از معلمان بومی در همت  آباد زیرکوه استفاده 
شود و 1۰۰ دست لباس دخترانه و 1۰۰ دست لباس 
پسرانه محلی به دانش آموزان عشایری همت آباد زیرکوه 
اهدا شد. هنری اظهار کرد:توجه به آنکه در زیرکوه و در 
بخش پترگان برخی روستاها عشایری هستند قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی از طریق خیرین لباس فرم مدارس 
را با الگوبرداری از پوشش محلی دانش آموزان تهیه 
کرده است و در اختیار آنها قرار گرفت. وی افزود: با 
هماهنگی هایی که با آموزش پرورش داشتیم تالش 
شد برای معلمان این مدارس عشایری نیز لباس مناسب 
منطقه تهیه شود همچنین تالش شد از معلمان بومی 

برای مناطق عشایری استفاده شود.

مدیران شهری تالش کنند پروژه ها
 سریع تر به بهره برداری برسد

باید  مدیران شهری  گفت:  بیرجند  غالمی-شهردار 
تالش کنند تا پروژه های عمرانی در شهر هرچه سریع تر 
به اتمام و بهره برداری برسد. جاوید دیروز در جلسه بررسی 
پروژه های عمرانی و خدمات شهری پیش بینی  شده در 
بودجه سال ۹7 اظهار کرد: با توجه به سپری شدن ۶ ماه 
از سال و  وضع نامناسب جوی و برودت هوا در نیمه دوم 
سال و ضرورت تکمیل پروژه ها تا پایان سال بر اساس 
پیش بینی بودجه ۹7 هیچ  گونه تعلل و سهل انگاری 
پذیرفته نیست. وی با اشاره به بهره برداری از پروژه های 
در دست اقدام الزاماً در تاریخ مقرر افزود: اعتبارات این 
است.  شده  تأمین  شده  ابالغ   مبالغ  معادل  پروژه ها 

مدیر حج و زیارت استان :
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عکاس: جواد رضایی

جواد رضایی - روز گذشته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بیرجند به همراه رئیس آموزش و پرورش و رئیس 
کمیته امداد شهرستان با حضور در میان جمعی از دانش 
آموزان دبستان شهید دقیقی خراشاد بیان کرد: سنت حسنه 
وقف باید از کودکی به دانش آموزان، آموزش داده شود تا در 

آینده بتوانند در این زمینه فعالیت کرده و موثر باشند.
قاصری از اجرای طرح »مهر تحصیلی« به منظور فرهنگ 
ایجاد  و همچنین  مستمند  آموزان  دانش  به  سازی کمک 
وقف جدید خبر داد و افزود: یکی از وظایف خطیر اوقاف 
و امور خیریه، نظارت و صیانت از نحوه صحیح نیات واقفین 
است و با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به این امور در کشور 
به طور یکسان صورت نمی گیرد و بعضا با اعمال سالیق 
مواجه می شود، برای برون رفت از شرایط فعلی و انسجام 
بخشیدن و هدایت اجرای نیات واقفین و همچنین جلوگیری 
از پراکندگی در اجرا و جهت دهی به آن، این طرح تهیه شده 
و  قابلیت کنترل، نظارت،گزارشگری اطالع رسانی  تا  است 
نهایتا بهره وری بهینه از ظرفیت های بالقوه موقوفات و بقاع 
متبرکه  را در برداشته باشد. وی همچنین هدف از اجرای این 
طرح را اجرای صحیح نیات واقفین با رویکرد شفاف سازی و 

اطالع رسانی از آثار و برکات وقف عنوان کرد.
در ادامه رئیس کمیته امداد شهرستان بیرجند با اشاره به 
اینکه وقف و فعالیت های خیران بار بزرگی را از دوش کمیته 
امداد برداشته، بیان کرد: 854 دانش آموز در منطقه یک 
شهرستان وجود دارند که تعهد ارائه بسته های حمایتی به آن 
ها را داریم و فعالیت های خیران در این زمینه بسیار موثر بوده 
 است. حسینی ادامه داد: باید در رفع مشکالت خانواده های
نیازمند تالش بسیاری صورت گیرد چرا که افراد موثر و آینده 

سازان کشور از بین همین دانش آموزان خواهند بود.
پیشرفت یک کشور در گرو پیشرفت آموزش و پرورش 

است
نیز  بیرجند  پرورش شهرستان  و  آموزش  رئیس  همچنین 
بیان کرد: وقف یکی از ارزشمندترین سنت هایی است که 
ودیعه گذاشته شده  به  مردم  بین  در  دور  از گذشته های 
است و همواره کمک بسیاری برای اقشار آسیب پذیر بوده 
است. ضیایی با تشکر از آقای رحیمی، واقف پک تحصیلی 
به دانش آموزان ادامه داد: زمانی که در روستاهای اطراف 
بیرجند فعالیت می کردم، یکی از خیرانی که همیشه همراه 
و کمک رسان بوده و از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار 
نکرده است، ایشان بوده اند. وی گفت: پیشرفت یک کشور 
در گرو پیشرفت آموزش و پرورش است و با توجه به شرایط 
تواند  نمی  تنهایی  به  پرورش  و  آموزش  موجود  اقتصادی 
خدمات قابل توجهی ارائه دهد و نیاز به همکاری مردم و به 

ویژه خیران می باشد. 
و  التحریر  لوازم  محروم  مناطق  برای  که  هستند  خیرانی 
وسایل مورد نیاز دانش آموزان را تهیه می کنند که به وسیله 
راهوران ما در مدرسه های توزیع شده و عکس و مستندات 
برای خیران نیز ارسال می شود. ضیایی اظهار کرد: کار خیر 
مانند کاشتن دانه گندم است که بعد از به ثمر رسیدن آن، 
چندین خوشه حاصل می شود و افرادی که در زمینه های 
خیریه فعالیت دارند، ثمره این کار خداپسندانه را در تمام 

مراحل زندگی خود خواهند دید. 
ارزش  به  تحصیلی  پک   32 تعداد  است،  ذکر  به  الزم 
از محل عواید موقوفه آقای رحیمی به  17500000 ریال 

دانش آموزان اهدا شد.

اجرای طرح »مهر تحصیلی« به منظور فرهنگ سازی کمک به دانش آموزان   
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند بیان کرد:

تجدید مناقصه  های عمومي یک مرحله اي 
شماره1167/1-97و 1/ 1168-97 و1/ 97-1169

    شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

ف
دی

شماره ر
مبلغ برآوردموضوع مناقصه مناقصه

)ریال(
نوع تضمین و 

تمبلغ )ریال(
مد

ل 
سا

 ار
ت

هل
م

ت
ادا

نه
ش

پی

ی 
شای

زگ
ن با

زما
ها

ت 
پاک

1

97
-1

16
7/

1

خرید 250 تن لوله پلی 
1ماه30,000,000,0001,500,000,000اتیلن در سایزهای مختلف 

13
97

/07
/19

خ 
ور

1 م
4 

ت
اع

س

13
97

/07
/2

خ 1
ور

  م
بح

 ص
9 

ت
اع

س

2

97
-1

16
8/

1

خرید 3400 دستگاه کنتور 
آب خانگی 1/2 اینچ

160R 
1ماه5,100,000,000255,000,000
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خرید 27 دستگاه 
الکتروپمپ جهت

 پروژه های اجرایی
15روز5,320,000,000266,000,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/07/3 الی 1397/07/08
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 قرار دارد.

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 و یا با شماره 

8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره :67/2004
تاریخ :1397/07/02 ردب  ضدسرقت خالقی

عرضه کننده انواع درب های 
ساختمانی )داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، 
نبش مدرس 44 

32462090 - 09153614899

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد 
اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد و عواید 

آن صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه
 هیئت ابوالفضلی

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056


