
چهارشنبه 9 آبان 1397  * 21 صفر  1440 * 31  اکتبر  2018   

 

دولت هیچ نظریه راهبردی 
در اقتصاد کالن ندارد

صفحه 2

عکس: رضایی

سوال ساده نیکزاد از مسئوالن 
اقتصادی دولت دوازدهم

صفحه 2

چرا با اسرائیل مذاکره 
می کنیم با ایران نه؟!

صفحه 2

بعید می دانم با اجرایی شدن 
مرحله دوم تحریم ها  اتفاقی بیفتد

صفحه 2

نقش مهم خودمان را 
فراموش نکنیم!

مدتهاست از اعتقادم به اینکه عامل شوم 
بختی و نگون بختی مردم استان و دلیل 
درجازدن های مکرر خراسان جنوبی 
در ابعاد کالنش، مدیران و مسؤوالن 
استانی هستند؛ عبور کرده ام. پاره ای 
اوقات در سالهای قبل می اندیشیدم که 
شاید بخشی هم از مقصران این تیره 
و تاری سرنوشت، خود مردم باشند، و 
این روزها البته از آن هم عبور کرده ام 
و ناجوانمردانه، اما با اعتقاد و استناد، به 
این نتیجه رسیده ام که مهم ترین عامل 
مشکالت، عدم تعادل ها و توازن ها و 
البته عقب ماندگی ها...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4202

5امانتدار محیط زیست سالم برای آیندگان باشیم5 گردشگری آبترش سربیشه جان تازه ای می گیرد 5پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند، جزو برترین های کشور

    صفحه 5

شوراها باید
مطالبه گر 
باشند 

دوشنبه 7 آبان،انتخابات مجمع مشورتی بانوان استان با حضور 
قرایی،رئیس شورای  اسالمی استان برگزار شد. رئیس شورای 
و مسئوالن بین مردم  ارتباطی  پل  بیان کرد: شورا   استان 
 می باشد و با توجه به این مهم  ... ) مشروح در صفحه 5 (

پرواز  َپر!
با وجود توافقات استاندار و نماینده بیرجند با ایران ایر 

6 پرواز از فرودگاه بیرجند حذف می شود

جنـاب آقـای دکتـر مجتبـی محمـدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان 

مرحوم علی طوسی نیا را خدمت جناب عالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده 
آرزومندیم. شکیبایی  و  صبر  بازماندگان  برای  و  الهی  مغفرت 

 ضمنا جلسه ترحیم آن مرحوم امروز چهارشنبه 97/8/9 
از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مسجد امام رضا )ع( 

)واقع در خیابان ظفر( برگزار می گردد.
جمعی از اساتید گروه عمران، معماری و شهرسازی

دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

جنـاب آقای دکتـر حافظـی
مصیبت درگذشت مادر عزیزتان 

مرحومه جهان بیگم ذوالفقاری
 را خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان برای آن مادر آسمانی علو درجات و برای بازماندگان 
محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

محمود نادی و خانواده

جنـاب آقـای علیرضـا قاسمـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست بانک کشاورزی شعبه مرکزی
 که نشان از لیاقت ، تجربه ، تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد، تبریک عرض نموده

 و توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.
همچنین از زحمات جناب آقای مهندس ابوذری تشکر نموده 

و برایشان آرزوی توفیق داریم.

کارخانه خوراک دام سپید دانه

     فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند

پنجمین سالگرد درگذشت  عزیزمان 

شادروان حاج سعید دستجردی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار
خانواده  دستجردی

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت مرحوم مغفور 

حـاج ابوالحسـن ناصـح
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/8/9 از ساعت
 ۱۵ الی ۱۶ در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(

 )واقع در خیابان معلم( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های ناصح و سایر بستگان

چلوکباب کوبیـده مخصـوص
چلومرغ سرخ شده مخصـوص
چلو جوجه سرخ شده مخصوص
چلـو رولـت گوشت مخصوص
تـه چیـن مـرغ مخصــوص
بیرجند، ابتدای بیست متری اول مدرس )ضلع غربی( چلــو ژیگـــو مخصــوص

تلفن: 32225780 - 09155۶11787 - 093701107۶0

مـــرغ بریــان کامــل
کشک و بادمجان بیرجندی

پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مصون می کند. )مقام معظم رهبری(
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی هفتـه پدافنـد غیر عامـل مبـارک بـاد

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین مادر عزیزمان

 مرحومـه کربالئیـه زهرا جمـادی 
)همسر مرحوم حاج اسماعیل طیوری(

 یاریمان نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه  امروز 
چهارشنبه 97/8/9 از ساعت ۱4/۱۵ الی ۱۵/۱۵ در محل مسجد جواد االئمه)ع( واقع در موسی بن 

جعفر)ع( ۵ )صمدی 8( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزدید امتنان می باشد.
خانواده های: طیوری، جمادی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر محمدعلی حافظی
 و سرکار خانم انسیه حافظی

با کمال تاسف و تاثر مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را محضر 
شما عزیزان و خاندان محترم حافظی تسلیت عرض نموده ، از درگاه احدیت برای آن مرحومه 

آمرزش و علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

 مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1174 ، 97-1175 ، 97-1176 ، 97-1177 ، 97-1178 ،  1179 - 97 ، 1180 - 97
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوع ذیل برگزار نماید: شماره: 3/4/20۵8   تاریخ:97/8/۶   

مدتنوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

۱84 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 409,۵00,000 ریال8,۱87,۶39,348مجتمع آبرسانی فخرود )آبرسانی به روستای سیدان(۱97-۱۱74
۱۵۵ روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 370,۵00,000 ریال7,408,۵۱3,37۵مجتمع آبرسانی استند - سه فرسخ شهرستان نهبندان297-۱۱7۵

۱2۱ روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 278,۱00,000 ریال۵,۵۶۱,774,37۶مجتمع آبرسانی حامی - دهن رود شهرستان خوسف397-۱۱7۶
۱4۱ روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 30۱,300,000 ریال۶,02۵,302,39۵مجتمع آبرسانی براکوه، قصبه و چهکندک شهرستان خوسف497-۱۱77
۱۵0 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱۶۶,۵00,000 ریال3,328,904,۵04مجتمع آبرسانی شاخن و واشان۵97-۱۱78

۱39 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱84,۱00,000 ریال3,۶80,۶۶9,43۵مجتمع آبرسانی درویش آباد۶97-۱۱79
۱20 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱74,000,000 ریال3,479,۵۶۱,804آبرسانی به روستای ذکری797-۱۱80

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/08/09 الی 1397/08/14 
تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1397/08/28 

تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/08/29- سالن جلسات 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 4( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب- پایه 5 

دبیرخـانه مناقصـه گـذار: بیرجنـد، بلوار بهشتـی ، انتهای بهشتـی 7 ، صندوق پستـی 813- 97175
 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 
.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات 
بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 
 )iets.mporg.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir( جنوبي 

مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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بازگرداندن ۱۲ هزار زائر فاقد مدارک قانونی / هیچ فردی بدون گذرنامه موفق به خروج از مرزها نشد

میزان - رئیس پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: طی روند کنترل مدارک زوار در مرزهای سه گانه توانستیم از عبور ۱۲ هزار نفر از زائران فاقد 
ویزا و گذرنامه جلوگیری کنیم؛ در واقع از آغاز راهپیمایی اربعین تاکنون ۱۲ هزار نفر از زوار به دلیل نداشتن مدارک قانونی به شهرهای مبدأ 

بازگردانده شده اند و هیچ فردی بدون گذرنامه و ویزا موفق به خروج از مرزهای سه گانه نشده است.

)ادامه سر مقاله( به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده که 

با عبور از برخی دیدگاههای فرم محور در جشنواره، 
به دیدگاههای محتوا محور توجه ویژه تری شود، 
شاید دور از انتظار نباشد که امسال، به اثربخش ترین 
سرمقاله و یادداشت و عکس و تیتر و خبر و گزارش 
برای رفع مشکلی از مشکالت مردم استان هم 
جایزه و تقدیرنامه ای تعلق گیرد، شاید خیلی از 
در  امسال،  که  نباشد  دور  جشنواره  رویکردهای 
رسانه  به  استان  مدیر  پاسخگوترین  از  همانجا 
ها تقدیر و عملکرد مدیر یا مدیران غیرپاسخگو 
اهداف  و  شعارها  از  دور  شاید  البته  و  شود،  نقد 
جشنواره نباشد اگر امسال بخشی از انتخاب آثار، 
رسانه  امین  تا  شود  گذاشته  هم  مردم  رأی  به 
آنها  برای  که  کسانی  و  ما  واقعی  مخاطبان  ها، 
و به عشق آنها و به نیت رفع مشکالتشان می 
نویسیم و می گوییم و فریاد می زنیم هم در این 
باشند. رسانه ای  مهم سهمی »مردمانه« داشته 
استان  توسعه  در  نقششان  جنوبی  خراسان  های 
گرفته  نادیده  سخت  را  جنوبی  خراسان  آینده  و 
اند، و متأسفانه حلقه های ناپیدای مافیای فکرِی 
این  از  هم  خطه  این  خطرناک  و  فعال  و  شوم 
گاه  تداومش  برای  و  آید  نمی  بدشان  رویکرد 
همه ی  رو،  این  از  کنند.  می  هم  هایی  تالش 
مدتهاست  که  برسیم  مهم  باور  این  به  باید  ما 
مبارزه  سنگر  مدیران،  و  مسؤوالن  از  بسیاری 
رها  را  جنوبی  خراسان  مردم  به  خدمت  برای 
ای  رسانه  سربازان  عنوان  به  ما  و  اند،  کرده 
گرفته  قرار  مقدم  خط  در  آنان  جای  به  استان، 
نکنیم. فراموش  را  خودمان  مهم  نقش  ایم. 

 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930494383۱ ارسال فرمایید( 

یک  از  بیش  عیدی  پیشنهاد 
میلیونی کارمندان برای سال ۹۸

تهیه  بر  ناظر  مالی  ضوابط  اساس  بر  تسنیم- 
عیدی  مبلغ   98 سال  بودجه  الیحه  تدوین  و 
میلیون  یک  به  نزدیک  کارمندان  سال  پایان 
است. شده  پیشنهاد  تومان  هزار   80 و  تومان 

نگاهی به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین الیحه 
بودجه سال 98 نشان می دهد، در سال 98 مبلغ 
بعد  سال  بودجه  در  کارمندان  سال  پایان  پاداش 
۱0.780.000 ریال پیش بینی شده است. مبلغ قطعی 
پاداش در مصوبه هیئت وزیران مشخص خواهد شد.

سرمقاله

نقش مهم خودمان
 را فراموش نکنیم!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... مهم ترین عامل مشکالت، 

عدم تعادل ها و توازن ها و البته عقب ماندگی های 
تاریخی خراسان جنوبی، »رسانه ها« هستند، رسانه 
هایی که باید نوعی، فریادی و گونه ای دیگر و با 
رسالت های دیگر می بودند و متأسفانه، نیستند. این 
خودزنی تاریخِی کسی که سالهاست برای روزنامه 
ها می نویسد نیست، عقیده ی مستند به واقعیت 
های من است  که سخت به آن پایبندم. رسانه هایی 
که به وقت »فریاد«، »سکوت« کرده اند و به وقت 
اند«،  ایستاده  »باز  اندیشانه  مصلحت  »حرکت«، 
الفبای »مطالبه گری« را به مردم نیاموخته اند و 
آنقدر »قوی« در صحنه ظاهر نشده اند که با کمک 
انتصاب  از  جلوگیری  و  الیق  مدیران  انتخاب  به 
مدیران ناالیق، »خدمتی« به آینده ی استان کنند! 
از این منظر، من هر کسی را و در هر جایگاهی که 
قدر رسانه های استان را به آنان بشناساند و برای 
می  تقدیس  کند،  کار  توانشان  افزایش  و  توسعه 
کنم، رفتارش را می ستایم  و او را دلسوز واقعی  
مدیرکل  روزها که  این  دانم.  خراسان جنوبی می 
برگزاری  خبر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  
جشنواره مطبوعات استان را در دی ماه رسانه ای 
کردند، به ذهنم آمد هم تقدیری بکنم از این توجه 
مدیری  کمتر  حضور  زمان  اندک  در  که  شایسته 
شاهدش بوده ایم و هم اینکه هر قدمی برای تکریم 
و تعظیم و تقدیم اراده و اعتماد به نفس به رسانه 
های خراسان جنوبی را قدمی مبارک برای خدمت 
به مردم و تکریم از دغدغه های آنان برای آینده 
استان بدانم. هر سال در جشنواره مطبوعات استان، 
محسوس  کارها  و  اقدامات  از  بعضی  خالی  جای 
و مشهود است، جای خالی تفکری که بر روح و 
جسم این جشنواره حاکم باشد و بتواند از آن محفلی 
برای امضای معنوی و گسترده ی یک مانیفست 
بزرگ و مهم استانی برای نجات خراسان جنوبی 
از وضع موجود بسازد. من پیشنهاد می کنم رویکرد 
امسال جشنواره مطبوعات، عالوه بر حفظ رویکردها 
و اهداف و شعارها، می تواند با گنجاندن بخش های 
جدید و رویکردهای آینده نگر، کمی کاربردی تر، 
استان سازتر، و کادرآفرین تر و امیدآفرین تر باشد. 
به عبارت دیگر، جشنواره ی مطبوعات از یک جشن 
کم اثر به رویدادی پراثر تبدیل شود تا حلقه های 
مفقوده ی توسعه را به نیابت از همه ی مدیرانی که 
نمی بینند و نمی خواهند ببینند و به نیابت از مردمی 
که واقعاً گاهی از دستشان جز حمایتی آشکار چیزی 
بر نمی آید، به هم وصل کنند... )ادامه در ستون مقابل(

دولت هیچ نظریه راهبردی در اقتصاد کالن ندارد

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی با بیان 
با مشکالت  تشکیل  از  پس  یازدهم  دولت  این که 
ساختاری بسیار بسیار پیچیده مواجه بود، گفت: دولت 
در حوزه اقتصاد کالن هیچ نظریه راهبردی برای حل 
مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی 
انجام نداد. شاید تنها اقدامی که صورت گرفت توقف طرح مسکن مهر بود. وگرنه 
بقیه کژراهه ها اصالح نشد. دولت برای ترمیم شکاف اجتماعی عمیق و ژرف 
هم اندیشه روشنی نداشت و نتوانست در این زمینه اقدام مشخصی انجام دهد.

البرادعی: چرا با اسرائیل مذاکره می کنیم با ایران نه؟!

محمد البرادعی شخصیت نام آشنای مصری و مدیر 
کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در صفحه 
توئیتر خود، سیاست های منطقه ای کشورهای عربی 
را »ویران کننده« توصیف کرد. وی گفت: می توانیم 
با اسرائیلی که اراضی مردم فلسطین را برای دهه ها 
اشغال کرده سر میز مذاکره بنشینیم؛ اما نمی توانیم با ترکیه یا ایران گفت و گو 
کنیم! می توانیم با کشورهای بزرگ بر سر حل و فصل مسائل مان مذاکره کنیم 

اما نمی توانیم با برادران مان کنار یکدیگر جمع شویم.

اصولگرایان باید بدانند این نارضایتی از وضعیت
 اقتصادی و جو فعلی، لزوما خیلی منتسب به دولت نیست

حسین قربانزاده مشاور محمدباقر قالیباف اظهار کرد: البته جریان اصولگرایی 
نباید فراموش کند که این نارضایتی از وضعیت اقتصادی و جو فعلی، در 
جامعه لزوما خیلی منتسب به دولت فرض نمی شود. اگرچه عمده نگاه ها 
به سوی دولت است اما باالخره افول سرمایه اجتماعی گریبان هر دو جریان 
را گرفته است. وی ادامه داد: اصولگرایان اگر می خواهند در انتخابات سال 
باید شروع به بازسازی و احیای سرمایه  از االن  اقبال به دست آورند   98
اجتماعی خود کنند و این اتفاق با شعار، حرف و سخنرانی انجام نمی شود.

آخرین فرصت کارکنان بازنشسته برای ترک پُست

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از 
قانون  3۱ شهریور در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است که طبق 
مصوبات مجلس ۱5 روز بعد از انتظار در روزنامه رسمی ماهیت اجرایی 
قانونی  فرصت  ماه   ۲ مبداء  بنابراین  گفت:  وکیلی  محمدعلی  یابد.  می 
برای ترک پست هایی که بازنشستگان در اختیار دارند، از ۱5 مهر شروع 
فرصت  آخرین  بنابراین  افزود:  وی  یابد.  می  پایان  آذر   ۱5 و  شود  می 
های  پست  ترک  برای  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  مشموالن 
خدمت ۱5 آذر ماه بوده و نظر مجلس در این زمینه تغییری نکرده است.

 به زودی نیمی از جمعیت ایران از بسته
 حمایتی دولت بهره مند می شوند

تسنیم - محمد شریعتمداری، وزیر کار درباره بسته حمایتی دولت گفت: 
می شوند.  بهره مند  آن  از  ایران  از جمعیت  نیمی  ممکن  فرصت  اولین  در 
اطالعات الزم برای توزیع بسته حمایتی احصا شده است. تاکنون اطالعات 
بخشی از افراد تحت پوشش بهزیستی و کارمندان مشمول شناسایی شده 
است. سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت از گروه های کم 
درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی، در قالب واریز به حساب سرپرست 
خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.

مدیرعامل سایپا عذرخواهی کرد

خودروسازی  گروه  مدیرعامل  سروش  محمدرضا  خبرنگاران-  باشگاه 
واسطه  به  و  دارد  سایپا  شرکت  که  تعهداتی  اساس  بر  کرد:  اظهار  سایپا 
محدودیت هایی که در چند ماه گذشته ایجاد شد، همکاران ما تمام تالش 
خود را می کنند تا برنامه های تولیدی را اصالح کرده و در روزهای آینده با 
بهبود شرایط تولید بتوانیم پاسخگوی نیاز مشتریان باشیم. جا دارد که همین 
جا از تمامی مشتریان سایپا که تحویل خودروی آنها با تأخیر مواجه شده است، 
عذرخواهی کنم و امیدوارم بتوانیم با بهبود شرایط کسب و کارمان و با وجود 
محدودیت هایی که وجود دارد، دراسرع وقت پاسخگوی مشتریان سایپا باشیم.

وزیر امور خارجه گفت: با توجه به 
این که آمریکایی ها در جامعه بین 
این  امکان  هستند،  منزوی  المللی 
و  اقتصادی  اهداف  به  بتوانند  که 

 سیاسی خود از این تحریم ها برسند ،
ظریف  جواد  محمد  ندارد.  وجود 
آبان   ۱3 روز  می دانیم  بعید  افزود: 
که تحریم ها در مرحله دوم اجرایی 

می شود، اتفاق جدیدی بیفتد. ظریف 
ادامه داد: البته ساز و کارهایی را که 
اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین 
چند روز عملیاتی خواهد شد. ممکن 

است تا زمانی که بشود از این ساز 
و کارها استفاده کرد، مقدار دیگری 
و  فشارها  خاطر  به  بکشد.  طول 
آمریکایی ها  که  کارشکنی هایی 

داشته  کار  این  مراحل  تمامی  در 
بیشتری  زمان  اقدامات  برخی  اند 
برده است. با این ساز و کارها و با 
توجه به این واقعیت که آمریکایی ها 
منزوی  المللی  بین  جامعه  در 
هستند، و هیچ کشوری از اقدامات 
رژیم منطقه ای  به جز چند  آمریکا 
که  این  امکان  نمی کنند،  حمایت 
حتی  خود  هدف  به  بتواند  آمریکا 
تحریم ها  این  از  اقتصادی  اهداف 
به  اینکه  و  است  کم  بسیار  برسد 
تحریم ها  این  از  سیاسی  اهداف 
وی  ندارد.  وجود  آن  امکان  برسد 
قتل  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در 
روزنامه نگار سعودی در کنسولگری 
عربستان گفت: امیدواریم ترکیه در 
این بررسی به نتیجه قطعی درباره 
برسد. فجیع  جنایت  این  مسئولین 

شهرسازی  و  راه  وزیر  نیکزاد  علی 
دولت نهم و دهم گفت: دولت نهم 
و  دهم 50 هزار میلیارد تومان در 
مقطعی برای ساخت مسکن مهر در 
هشت سال یعنی از سال 84 تا 9۲ 
در نظر گرفت. آیا این ۱8 میلیون نفر 
تاکنون مسکن  که  ایرانی  جمعیت 
سفره   از  سهمی  هیچ  خریده اند 
صاحبخانه  برای  انقالب  ارزشمند 
شدن نباید داشته باشند؟وی با اشاره 
دولت های  در  نقدینگی  میزان  به 
دوازدهم  و  یازدهم  دهم،  نهم، 
با  را  کشور   9۲ سال  در  گفت: 
نقدینگی  تومان  میلیارد  هزار   49۲
تحویل دولت روحانی دادیم، امروز 
میلیارد  هزار   ۱600 به  نقدینگی 
تومان رسیده است. ما به التفاوت این 
دو رقم به بیش از هزار هزار میلیارد 

تومان می رسد. این نقدینگی که به 
بخش مسکن وارد نشده، به بخش 
کشاورزی هم نرفته است، به بخش 
تولید هم ورود پیدا نکرده است،پس 

این میزان نقدینگی کجاست که وارد 
هر بازاری که می شود آن را ملتهب 
می کند. چرا دولت روحانی نتوانست 
آن را کنترل کند. نیکزاد تاکید کرد: 

ما برای مسکن مهر فحش خوردیم، 
افتخار هم می کنیم که این فحش ها 
را خوردیم اما از آن 50 هزار میلیارد 
دهم  و  نهم  دولت  در  که  تومان 

 ۲0 شد  هزینه  مهر  مسکن  برای 
است.  برگشته  تومان  میلیارد  هزار 
دولت یازدهم این ۲0 هزار میلیارد 
می کند. هزینه  کجا  در  را  تومان 

ظریف: بعید می دانم با اجرایی شدن مرحله دوم 
سوال ساده نیکزاد از مسئوالن اقتصادی دولت دوازدهمتحریم ها در ۱۳ آبان، اتفاق جدیدی بیفتد

آگهی ابالغ اجراییه اخطار ماده ۱۰۱ ارزیابی کالسه پرونده ۹۳۰۰۰۷۴ اجرای ثبت دماوند
بدین وسیله به شرکت مهندسی بازرگانی توسعه صنایع معین صدرا )سهامی خاص( با امضای آقای محمدرضا قیطاسی فرزند 

محمد حسن به شماره شناسنامه ۴۱۰ رئیس هیئت مدیره به آدرس بیرجند، شهرک صنعتی بلوار صنعت ، بلوار تولید، تولید ۲ محل شرکت 
ابالغ می شود که بانک صادرات ایران شعبه بیرجند به استناد سند رهنی شماره ۹۱۰۳۲ دفترخانه ۴ شهر بیرجند علیه شما مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده که پس از تشریفات الزم پالک ثبتی ۷۰۸ و ۱۰۸۰ فرعی از سنگ ۵۶ اصلی واقع در قریه مشاء  که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ ۲/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ و ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که برابر نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ مامور پست 
شما به شرح متن شناخته نشده اید و حسب تقاضای بانک صادرات مراتب ارزیابی به شما ابالغ می گردد، چنانچه به قیمت ارزیابی اعتراض 
دارید از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را کتبا به همراه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ و ۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال دستمزد ارزیابی مجدد 

قباد آزادی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوندبه این اداره ارائه نمایید.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاقک پالک ۱۲۱ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
واقع در مهرشهر )دهلکوه( بخش دو بیرجند مورد تقاضای آقای تاج محمد قریبی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ساعت 

۱۰ صبح در  محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹       علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۶-۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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 
 محمدرضا عبداله زاده فرزند حسین به شماره ملی ۰۶۴۰۱۵۳۲۵۹ صادره از بیرجند نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

 به مساحت ۱۱۵/۸۱ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت حاجی سبحان انوری محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.  نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۳۹-۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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 موسی نعمتی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۴۴۰ و شماره ملی ۵۲۳۹۳۴۶۳۲۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۶/۳۲ مترمربع قسمتی از 
پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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آموزش تشکل های کارگری و کارفرمایی دو برابر شد

صداوسیما- آموزش تشکل های کارگری و کارفرمایی در خراسان جنوبی از آغاز سال بیش از دو برابر شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت: برای توسعه کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی هزار و 896 نفر ساعت برای مسئوالن و اعضای تشکل های 
یک مورد ذهنم رو  درگیر خودش کرده نمی دونم کارگری و کارفرمایی برگزار شد. رکنی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را کسب توانایی، مهارت و انجام بهتر مشاغل موجود عنوان کرد.

بلوار غدیر چه مشکلی  این زمین های سجادشهر 
افتاده و محل جمع زباله،  دارد جایی که سالهاست 
نخاله و هر آشغاله دیگه شده و وجهه شهر رو خراب 
کرده چیه که بعد از ۲۰ سال همان طور افتاده بذارید 
مردم آنجا  را بسازند تا الاقل چهره شهر عوض شود
915...613

تشکر  مخابرات  پرسنل  وضع  به  شما  توجه  از 
می کنم خواهش می کنم صدای ما را به گوش 
استاندار  و مسئوالن برسانید هیچ فردی به فکر ما 
نیست این همه ظلم که در حق ما می شود شما را 

به خدا به داد ما برسید
915....485

ضمن سپاس از پیگیری شما در صورت امکان از 
حقوق تضییع شده کارکنان شرکتی خدمات اول با 
سابقه حداقل 1۰ سال و باالتر با تجربه کاری  باال 
و  حداقل حقوق کارگر معمولی و عدم پرداخت حق 
شیفت پرسنل شیفتی، عدم اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل و عدم استفاده از امکانات رفاهی و دیگر موارد 

که در این پیام قابل به عرض نیست.
913...۰۲6

با تشکر از اینکه اعتراضات و شکایات ما نیروهای 
از  دهید.  می  نشر  را  استان  مخابرات  در  شرکتی 
استاندار معزز می خواهم این اعتراض ها و یا شکایات 
مخابرات استان را به مدیرعامل مخابرات ایران رسانده 
اینجور  تکلیف  و  صورت  بررسی  موارد  این  در  تا 
مدیریت را روشن کنند. این حجم شکایت ها مربوط 
به این دو و سه روز اخیر نبوده مربوط به سه یا چهار 
سال اخیر بوده که قراردادهای شرکتی را حجمی و بر 
اساس حجم کارکردشان به نیروها حقوق می دهند .
99۰...377

سالم خسته نباشید آیا نماینده بیرجند که در همین 
روزنامه پارسال قول بارور سازی ابرها برای سال 
جدید خراسان جنوبی را دادند تاکنونی اقدامی نیز 

برای بودجه آن کرده؟
915...315

نسبت به نظافت سجادشهر گلستان شرقی و کوچه 
های وابسته به گلستان، اقدام نمایید شهرداری خیلی 
دیر به دیر نظافت انجام می دهد لطفا پیگیری نمایید
915...976

باسالم وتشکر ازخدمات شهردار محترم ما ساکنین 
خیابان نرجس تقاضای راه اندازی  بازارچه محله در زمین 
رها شده بین نرجس ۲و4 جنب هیات تیراندازی داریم
915...484

با تشکر از توزیع کننده روزنامه آوا که تو سرما وگرما 
و تحت هر شرایطی روزنامه را قبل از اذان صبح به 

مشترکان خیابان بهشتی می رساند.
915...8۲۰

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

برزجی-تصور عده ای از نابینا، فرد عاجزی است که حتی 
قادر به انجام امور اولیه زندگی خود نباشد؛ اما پیرمرد سبد 
باف نابینا در روستای » چهارده« بیرجند ثابت کرده که در 

عین عاجز بودن، می توان توانا نیز بود. 
بیرجند  چهارده  روستای  در  شمسی  هجری   13۰6 سال 
کودکی چشم به جهان گشود که چشمانش روشنی بخش 
خانه پدر بود، اما از بخت روزگار در همان سن نوزادی به 
داخل  به  نفت  اشتباه،  نسخه  یا  انگاری  سهل  یک  خاطر 
چشمانش می ریزند تا به خیال خودشان زالویی که از آب 
آلوده به چشمش رفته، بیرون آورند و این طور فروغ بینایی 
از نگاهش می رود. عبدالحسین چهاردهی، اکنون 91 سال از 
خدا عمر گرفته و بیش از 9 دهه از زندگی را با چشمان تاریک 

به دنیا نگریسته است. 
در گویش بیرجندی به فرد نابینا »عاجز« می گویند، شاید 
درک نادرست از توانایی هایی که یک فرد نابینا می تواند 
داشته باشد اینگونه به جامعه گذشته القا می کرده که هر 
نابینایی عاجز هست؛ اما عبدالحسین با هنر سرپنجه هایش 
در ظرافت سبد بافی این معادله نامربوط را باطل کرده است. 

انگشتان هنرمند این مرد از 6 سالگی با ترکه های درخت 
بادامشک آشنا شده و از آن پس توانسته عشق و الفتی را با 
آن برقرار کند، به طوری که بعد از گذشت سال ها هنوز هم 
در ذهن خود نقش دایره وار بافت سبد را به یاد دارد. با هر 
چرخش سبد در دستش، چهار ترکه به هم تنیده می شد، سه 
الیه در زیر و یک الیه در رو غالف شده و گره های محکمی 

را بر تن سبدهای سنتی می بافد. 
او هیچگاه مربی نداشته چون زمانی که زندگی می کرده، نه 
خبر از مدرسه ویژه نابینایان بود و نه کسی اعتقاد داشته که او 

می تواند با چشم دل ببیند و کار کند. 

 کشف راز ناگفته بافتن از رج های بافته دیگران 

عبدالحسین خودش خواسته که توانایی هایش را به رخ جامعه 
ای که شاید توانمندی های چنین افرادی را باور ندارند، بکشد 
و زمانی که همسایه هایش مشغول سبد بافی بوده اند کنار 
آنها می نشسته و گاهی هم به سرش می زده که گره های 
یک سبد را از هم باز کرده تا بتواند راز ناگفته بافتن را از رج به 

رج بافته های دیگران کشف کند. 
او راه توانستن را با خواستن پیدا می کند و از همان سال ها ادامه 
می دهد تا اینکه اکنون در چند دهه بعد از اینکه هیچ اثری از 
سبدباف های آن زمان نمانده، به اسطوره سبد بافی در چهارده 

تبدیل می شود. عبدالحسین 6 فرزند دارد آمار نوه هایش را به 
یاد نمی آورد اما تخمین می زند که بیش از ۲۰ نفر باشند از اینکه 
هنوز عمری دارد و می تواند حضور نسل چهارمش را احساس 
کند خدا را شاکر است. او هیچ گاه سیمای فرزندانش را ندیده که 
بداند نوه یا نتیجه ای که به دیدنش می آیند از کدام فرزندش 
هستند، اما با لمس بازوان هر کدام از آنها نامش را صدا می زند 

و او را به آغوش می کشد. 
عمر عبدالحسین با سبد بافی گذشته ، هر روز صبح پالس 
سفید رنگش را در آفتاب حیاط پهن می کرده و روزش را 

اینچنین به شب می رسانده است. همسرش نجمه رزگی که 
از 1۲ سالگی پای در زندگی مشترک او گذاشته چه خوب 

همراهی اش کرده است.
 گرچه نجمه االن در سن 8۲ سالگی آلزایمر دارد و روزهای 
خوشی که کنار همسر نابینا گذشته را به یاد نمی آورد، اما از 
خاطر عبدالحسین هنوز فراموش نشده وقت و بی وقت هایی 
که نجمه به کوه و دشت می رفت و برایش ساقه های درخت 
بادامشک را به همراه می آورد. هیچ اتفاقی هم مانع این کار 

او نمی شد حتی زمانی که فرزندانش را باردار بود. نجمه ، بار 
سنگین 7۰ سال زندگی مشترک با عبدالحسین را به دوش 
کشیده و اکنون ناتوان در کنج اتاقی روزهای پیری را سپری می 
کند. یکی از شگفتی های کار سبد بافی عبدالحسین تشخیص 
رنگ ترکه هایی است که به هم می بافد؛ او با لمس هر شاخه 
 تشخیص می دهد که سبز است یا قرمز ! آن طور که خودش
می گوید: شاخه های قرمز زبرتر از شاخه های سبز هستند. 

پیش دستی، دم ُکنی، تَخَتک، تگیچه، شولگ و غیره انواع 
دستباف های سر پنجه این پیرمرد هنرمند سبد باف است. 

روزانه سه تا چهار سبد می بافته و دیگران برای او می فروختند. 
نابینایی هیچگاه باعث زمین گیر شدن عبدالحسین چهاردهی 
نبوده است، هرگز عصای سفیدی نداشته ولی با همان چوب 
دستی ساده اش کوچه های پلکانی چهارده را می پیموده و 
تا آن سمت روستا پیش می رفته که بتواند خود را بر سر مزار 

پدرش در بلندی یک تپه برساند. 
یارای  پاهایش  که  زمانی  تا  البته  بوده،  او  روز  هر  کار  این 
همراهی او را داشته اند. باال رفتن از درختان و خوردن شاتوت 

از دیگر کارهایی بود که این نابینا در طول زندگی اش انجام 
می داد و دیگران را شگفت زده می کرد. 

پنبه  نخ ریسی(  )دوک  ُجلک  با  این کارها  در کنار همه 
نخ می کرده تا همسرش بتواند با آن نخ ها توبافی کند 
از  ای  زنجیره  های  کارگاه  شان  زندگی  در  اینچنین  و 

هنرهای مختلف را اداره می کردند. 
هیچ وقت از نمازش غافل نشده و با همه سختی هایی که 
برای امرار و معاش تاکنون کشیده، از زندگی اش رضایت دارد. 
در کنج حافظه اش روزهایی را به یاد می آورد که در آفتاب 

نیم روز زمستان مشغول سبد بافی است، صدای قدم های 
همسرش را می شنود که برایش شاخه های بادامشک از 

کوه آورده در این زمان نوای فراق سر می دهد و می گوید: 
 کاسه صبرم تمام شد از فراقت / دل من ناتوان شد از فراقت /
همو رنگ گل ناره که دیدی / مثال زعفرون شد از فراقت /
صدا کردی به قربون صدایت / بُِبرم چادری تا ساق پایت/ ببرم 

چادری کوتاه نباشه که نامحرم نبینه ساق پایت. 
او هیچگاه چشمی نداشته که تصویری از واقعه کربال را در 

جایی ببیند یا فیلمی تماشا کرده باشد، اما صدایش با روضه 
امام حسین )ع( آشناست و با همان عشقی که از کودکی 
در دل پرورش داده چند بیت شعر را به یاد دو سفری که با 

همسرش به کربال رفته با سوز دل می خواند: 
به کربال کسی با حسین )ع( مهربان نبود / دلسوزی غیر از 
خنجر و تیر و سنان نبود / مهمان که به هر کجا رود هست 
محترم / در کربال مگر حسین )ع( مهمان نبود / بستند آب بر 
 روی فرزند فاطمه )س( / بر َمهر مادرت مگر آبی روان نبود.
لحظات تلخ و شیرین زندگی عبد الحسین در کنج روستای 
چهارده با روزهایی که هنوز هم چاشنی آن شوخی ها و خنده 
های از ته دل است، می گذرد اما او آرزو دارد که آخر عمری 

زمین گیر نشود و با آبرومندی بمیرد. 
زندگی در روستا بسیار برایش دلچسب تر از شهرنشینی است 
و با اینکه منزلی هم در بیرجند دارد اما معتقد است که اگر به 

شهر برود چند روزی بیشتر دوام نمی آورد. 
روشن دل هنرمند با نابینایی اش آنچنان مانوس شده که 1۰ 
سال پیش، پزشکی پیشنهاد عمل چشمانش را مشروط به اینکه 
یکی از چشم ها بینا شود، می دهد اما او حاضر به عمل نمی شود 
و همچنان زندگی در جلوی چشمان بی فروغش جاری است. 

»چهارده« روستایی بسیار کوچک با هفت خانوار در شمال 
سبد  قدیم  از  آن  مردم  عمده  شغل  که  شده  واقع  بیرجند 
کشد. می  نفس  آنجا  در  هنر  این  هم  هنوز  و  بوده  بافی 
 دلیل نامگذاری این روستا 14 آبشار کوچک است که در اطراف 
آن قرار دارد. سبدبافی هنری است که مردم خراسان جنوبی آن 

را نسل به نسل از پدران شان آموخته و توسعه داده اند. 
سبد حاصل سرپنجه های روستائیان هنرمند است. مواد اولیه 
سافترگ  یا  نام سافت  به  درخت  دو  بافی ساقه های  سبد 
)بادامشک( و درخت بید قرمز است. این درختان ساقه های 
کشیده ای دارند که می توان از آنها برای سبدبافی استفاده 
کرد. ساقه های سافت سبز رنگ و ساقه های بید، قرمز است. 
آماده  درخت  دو  این  که ساقه های  بهار  در فصل  معموال 
هستند روستائیان به کوه رفته و ساقه های سافت را می چینند 

و ساقه های بید قرمز را از باغ ها تهیه می کنند.
 سپس با جدا کردن شاخ و برگ های اضافی ترکه های بلند 
و مستقیم را که به مقدار کافی نازک بوده و قابلیت خم شدن 

را به خوبی داشته باشند، آماده می کنند. 
در صورتی که بافت سبد همزمان با چیدن ساقه ها انجام 
گیرد نیاز به خیس کردن آن نیست در غیر این صورت 
باید ساقه ها را برای مدتی در آب خیس کرد تا برای پیچ 

و خم دادن آماده شوند.
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یرنا
س : ا

عک

امالک و 
مستغالت

فروش آپارتمان فاز ۲ ارتش 
طبقه چهارم، بنا ۱۰۵ متر، 
بلوک ۲۷، دو خواب و هال

۰9۱۵۵6۱6۵98

سوله  فروشی، شهرک  صنعتی 
بیرجند، ۴۰۰۰متر حدود ۱۷۰۰ 
متر زیر بنا ، ارتفاع 8 متر، سند 
ششدانگ   ۰9۱۵۱6۰۳۷۴۰  

منزل مسکونی فروشی واقع 
در روستای کوشه سفلی از 
توابع خوسف در حد سفت 
کاری۰9۱۵۱6۰۳۰۷۳  

 

فروش فوری: زمین ۱9۲ 
مترحاجی آباد،  حاشیه 

بلوارشهید حاجی آبادی مدارک 
معتبر ۰9۱۵۵6۱6۵98

باغ ویالزمین ۱۴۰۰۰ 
متربا اشجار وآب چاه 

عمیق ولوله کشی واستخر 
وبنا۷۰ متر ،روبروی زندان 

۰9۱۵۵6۱6۵98

فروش مغازه 
در بازار سرپوش
تلفن تماس: 

  ۰9۳۳۰۷۵۱696

خریدار مسکن مهر تحویلی 
شرکت مهر شهر

تلفن تماس:
۰9۱۵۳6۲۴۷۲۳

 

زمین مسکونی در حاجی آباد  
خلیج فارس ۱۲، متراژ ۱6۰ 
متر، جنوبی فقط ۳۵ میلیون   

۰9۱۵۱6۰۱۲86

منزل فروشی ۱8۰۰ متر 
حاشیه غفاری بین ۴و6 زیربنا 
۲۰۰ متر  و۵۰ متر حاشیه 
فی روز ۰9۱۵۳6۱۰۱۲8  

زمینی به متراژ۷۰۰متر 
واقع درروستای سورگ 

حاشیه جاده
  ۰9۰۳96۴۴۱۵۲

زمین فروشی در مالصدرا
۳۰۰ متر سه نبش حاشیه

 فی روز
تلفن تماس:

  ۰9۱۵۳6۱۰۱۲8 

فروش منزل ویالیی حاشیه 
سجاد ۳۱ ،دو نبش 

 ۴۰۰ متر 
۰9۱۵۵6۱6۵98

منزل مسکونی فروشی واقع 
در روستای کوشه سفلی از 
توابع خوسف در حد سفت 
کاری  ۰9۱۵۱6۰۳۰۷۳  

 
فروش 6۵ متر زمین تجاری 

نهبندان، میدان مادر
تلفن تماس: 

  ۰9۰۳۵۲6۷۷۴6 

۲۰۴متر زمین مسکونی 
مهرشهر، با پروانه و امتیازات

 به فروش می رسد  
۰9۱۵۷۲۳۰8۴۵

خریداریم:
منزل درحاجی آباد، نیمه ساز 

هم باشه اشکال ندارد
تلفن تماس:

۰9۱۵86۰۵۲8۱

یک قطعه زمین مشاع 
بسیجیان، دشت علی آباد،کنار 

محل جدید نمایشگاه بین 
المللی۱۲۰ متر، دارای سند 
تک برگ  ۰9۳8۵9۳۵۳۲۴  

 
آپارتمان امامت ۱9، بنا ۱۱۵ 
متر، طبقه اول با پارکینگ، 

درب مستقل، رهن واجاره 6۰۰ 
هزار تومان    ۰9۱۵۵6۱6۵98

آپارتمان 8۰ متر، دوخواب 
وهال، امکانات کامل، رهن ۴۲ 

م تومان معلم ۱۰ ، شمالی    
۰9۱۵۵6۱6۵98

متقاضی اجاره آپارتمان
 در محدوده شعبانیه 

 نرجس ، مهزیار
  ۰9۱۵۱6۵8۵9۱ 

آپارتمان میدان طالقانی طبقه 
اول، بنا ۷۰ متر، فول امکانات 
رهن و اجاره ۷۰۰ هزارتومان

۰9۱۵۵6۱6۵98

جویای کار

جویای کار:
طراح فتوشاپ و ایندیزاین

با ۱۰ سال سابقه کار
۰9۱۵6۷۰۵۳۱۳

جویای کار:
خانم ، ترجیحا کار دفتری

با ۴ سال سابقه کار
تلفن تماس:۰9۲۲۱9۱۲9۰6

فروشگاه لوازم التحریر در معلم 
برای تکمیل کادر پرسنلی 
خود به یک همکار نیازمند 
است.    ۰9۱۵۳6۱۲۷۵۴

 

آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده 

نیازفوری دارد 
  ۰9۳9۵۲6۵۱۲۰

آژانس با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی در آوینی به تعدادی 
راننده تمام وقت و نیمه وقت 
نیاز دارد.   ۰9۱۵۴9۴۴۰8۰  

جویای کار: 
آشپز اماده همکاری 
درشیفت بعدازظهر
۰9۳۷۰۰8۰96۴

جویای کار:
 با سابقه چند سال کار 

درمرغداری و نانوایی سنگک   
۰9۱۵96۴۳۰۳۲

یک نیروی ماهر به کارواش
 با حقوق خوب نیازمندیم.  

تلفن تماس: 
۰9۳686۰۴۷8۳

آژانس با زنگ باال به تعدادی 
راننده تمام وقت و نیمه وقت 

نیاز دارد 
  ۰9۳9۵۲6۵۱۲۰

به تعدادی راننده با ماشین 
برای کار درآژانس نیازمندیم

تلفن تماس:
 ۰9۱۵۷۰۱۴۲9۲

 جویای کار: 
جوانی ۳۱ ساله، پیراهن 

وشلوار دوز مردانه با ۱۴سال 
سابقه کار  ۰9۳۳6۷6۷۴۵9  

آژانس با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت و 

نیمه وقت نیاز دارد
  ۰99۰۵6۳۷۲8۳ 

جویای کار: سوپر مارکت یا 
شیرینی فروشی شیفت عصر

 آقا/ مجرد/۲۲ ساله 
 ۰9۳۰۴۷۲۵8۲8

به یک کارگر ساده 
جهت کار درکارواش  

نیازمندیم  
۰99۰9۷۷۴۲۴8

شاگرد سنگ کار 
نیازمندیم 
تلفن تماس:

 ۰9۱۵۳6۱۳۷۵8 
 

به تعدادی راننده باماشین 
برای آژانس بیمارستان بازنگ 

خور باالوکارکردتضمینی 
نیازمندیم ۰9۱۵6۰۴۰۳۷۳  

جوانی ۳۲ ساله، مجرد
 جویای کار نیم وقت
 برای شیفت بعدازظهر

۰9۱۵86۵۱۰۳۴

به دو نفر همکار جهت کار در 
آرایشگاه زنانه نیازمندیم

تلفن تماس:
  ۰9۱۵96۳۲۲۰8

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی

 به صورت تمام وقت 
نیازمندیم.  ۰9۳8۵6۱۵۲۴۴

تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم  
۰9۱۵۵6۱9۰۷۲

جویای کار:
شیفت صبح 
تلفن تماس:

۰9۱۵86۰۵۲8۱

راننده پایه۲
جهت کار درآژانس خیابان 

نبوت  نیازمندیم
۰9۱۵۱6۰8۳۵۳  

به تعدادی راننده سحرخیز 
باخودرو جهت کاردرآژانس 
بازنگ خورباال نیازمندیم  

۰9۱۵۵6۱۲۱۷۰

MDF به چند نفر نیروی
کار ماهر و نیمه ماهر با حقوق 

 عالی و بیمه نیازمندیم 
 ۰9۳۵۱6۰۱9۱۴

به یک شاگرد ماهر در سالن 
آرایش زنانه واقع در معلم 
نیازمندیم. )شیفت عصر(

  ۰9۳66۳9۰66۳

وانت نیسان مدل 9۷ 
آماده به کار

 با عمده فروشی ها  
۰9۱۵96۳9۵۳8

نیازمند راننده تمام وقت یا پاره 
وقت با ماشین جهت کار در 
آژانس شمال شهر)شعبانیه( 

  ۰9۱۵۲6۴۴8۴۲

به چند نفرجوشکار گاز 
برای زاهدان نیازمندیم  

تلفن تماس:
۰9۱۵۳۲8۱۴۴۵

به یک نیرو جهت 
فروشندگی در گلخانه گل 
و گیاه آپارتمانی نیازمندیم 

 ۰9۱۵۷۵6۵۴89

خودرو

سواری تیبا صندوقدار،مدل 
9۱ ، بدون رنگ، الستیک نو 

خالفی و عوارض صفر
فی: ۲6 م ۰9۰۳866۰8۵۰  

فروش فوری سانتافه ۲۰۰8 
فول شرکتی 

فی: ۲۲۰میلیون  
۰9۳۳۲۵۴۵۵۲۷

 ماشین سمند  ای اف سون 
را تا ۲6 تومان خریدارم 

فروش نقدی
۰9۱۵96۱۲9۰۲ 

۲۰6 مدل 8۴، نقره ای، چند 
تکه رنگ ، تخفیف کامل، فنی 

و ظاهر عالی فی ۲۴  م
۰9۱۵۳6۱8۷۰۲

موتور شباب ۲۲۰ سی سی 
طرح آپاچی، کم کار
به فروش می رسد.  
۰9۳686۰۴۷8۳

فروش پیکان اسپرت خانگی 
تمام فول، قیمت توافقی

تلفن تماس:
۰9۱۵86۳۵6۱۰ 

ال 9۰ مدل 96 پارس، بدون 
خط و خش و گارانتی در حد 
صفر، بیمه کامل فی: ۷8۰  م 

۰9۱۵86۳۴۱۲۷

متفرقه

فروش یک عدد تیوست۲۳ 
با شیشه اصلی ژاپنی به 
قیمت۲۵۰ ، خریدار واقعی

 تماس بگیرد ۰99۰8۴۴۴۱۱۳

فرو ش تردمیل 
در حد نو 
تلفن تماس:

 ۰9۱۵۵6۲۴۲۷۴

آژانس فروشی
 در بهترین موقعیت 

با زنگ خور باال                
  ۰9۱۵۵6۱۲۱۷۰

فروش دستگاه فتوکپی  
توشیبا۲8۰، تمیزفول، بزرگ

تلفن تماس:
۰9۱۵96۳۲9۲۴

درب فیبری
 دست دوم شما را نقدا 

خریداریم  
۰9۱۵86۱9۴9۰

سیستم کامل اتومبیل
 به فروش میرسد. 

تلفن تماس:
۰9۳686۰۴۷8۳

گوشی نوکیا
 ۳۳۱۰ و گوشی بلک بری 

تلفن تماس:
۰9۱9۵۵۱۳89۰
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چغندر عامل تقویت مغز

چغندر به دلیل برخورداری از نیترات، انعطاف 
پذیری عصبی مغز را باال می برد. ماده نیترات 
به تقویت فرآیند اکسیژن زایی در مغز کمک 
می کند. اغلب در همان مراحل اولیه زوال 
عقل تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرد. 
 با افزایش سن، گردش خون در مغز کاهش 
های  توانایی  آن  نتیجه  در  که  یابد  می 

شناختی تحلیل می روند.

نرخ شکست خود را دوبرابر کنید

توماس جی. واتسون می گوید: “می خواهید فرمولی برای موفقیت به 
شما معرفی کنم؟ خیلی ساده است. نرخ شکست خود را دوبرابر کنید. 
شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت می نگرید. ولی اصاًل اینطور 
نیست. شاید شکست شما را دلسرد کند یا شاید از آن چیزی یاد بگیرید. 
پس پیش بروید و اشتباه کنید. هر کاری می توانید بکنید. چون باید به یاد 
داشته باشید آنجا جایی است که موفقیت را خواهید یافت”. اگر می خواهید 
موفق شوید باید شکست بخورید. هیچ کس با چند شکست کوچک موفق 
نمی شود. بعد از تنها سه بار شکست خوردن، اولین کسی نخواهید بود 
که موفق می شود. باید شکست بخورید، شکست، شکست و شکست. 

شکست راه رسیدن به موفقیت است.

موفقیت و انرژی

ندای درون

به ندای مثبت درون خود گوش دهید

همیشه دالیلی را که باید به راه تان ادامه بدهید به خودتان یادآوری 
کنید. استیو جابز خودانگیزشی را به خوبی توضیح می دهد: »به نظر من 
افراد تاثیرگذار، نه فقط آنهایی که یک روز می آیند و می روند، آنهایی که 

ماندگار می شوند،  افرادی هستند که از درون برانگیخته شده اند. 
همه  برای  انتقاد  و  می شوید  واقع  انتقاد  مورد  که  وقت هایی هست   
سخت و گران است. وقتی به شما انتقاد می شود ، یاد می گیرید عقب 
بایستید و به ندای درون خود گوش دهید که می گوید »ادامه بده«. 
به این معنی که شما به تشویق و تحسین دیگران نیازی ندارید، اگر 
در انتها از آن بهره مند شدید که چه بهتر. تشویق، اندکی برای شما 
کم اهمیت  می شود،  به همان اندازه انتقاد نیز اهمیتش را برای شما از 
دست می دهد و این لحظه ای است که شما از درون برانگیخته شده اید. 
طرز فکر انتزاعی تری نیز درباره  انگیزه وجود دارد که هدف اصلی زندگی 
را مورد سوال قرار می دهد و در پی پاسخ به این سوال است که »چرا 
ما اینجا هستیم؟« خاخام هیلل )که در زمان مسیح می زیسته است( 
جمله  معروفی دارد: » اگر شما نه! پس چه کسی؟«، »اگر زمان حال نه! 
پس چه وقت؟« اگر عمیقا این کالم را درک کنید،  به سادگی آن را 

فراموش نخواهید کرد.
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یک لحظه مکث کن . . . 

یک صبحانه خوب!

ابتدای  در  بدن  نیاز  مورد  انرژی  تأمین  برای 
صبح انواع نان، مربا، کره، عسل، خامه، حلیم، 
پنیر، تخم مرغ، عدسی و غالت آماده  صبحانه 
مثل برشتوک توصیه می شود. تکه هایی از یک 
سیب برش زده به همراه پنیر و گردو که پروتئین 
و فیبر دارند می تواند صبحانه  سالمی باشد. البته 
می توانید یک تخم مرغ سفت شده را بین دو 

الیه نان گرد سبوس دار قرار بدهید.

شربت زیره  موثر در تصفیه خون، 
پاکسازی کبد و کلیه ها

شربت زیره نقش موثری در تصفیه خون، 
پاکسازی کبد و کلیه ها و دفع سنگ کلیه 
دارد؛ همچنین موجب کاهش چربی خون و 
کبد می شود. این شربت تاثیر چشمگیری در 
کنترل اشتها و چربی سوزی، تقویت دستگاه 
گوارش، بهبود عملکرد روده ها و الغر شدن 
بادشکن  و  نفخ  این شربت ضد  دارد؛  افراد 

است و به هضم غذا کمک می کند.

با شروع فصل پاییز سواالت زیادی در خصوص لزوم تزریق واکسن 
آنفلوآنزا و چگونگی تزریق آن مطرح می شود. آنفلوآنزا بیماری است که 
به سرعت شیوع می یابد و توسط سویه های مختلفی از ویروس که هر 
ساله تغییر می کنند، ایجاد می شود به همین دلیل است که هر سال نیاز 
به تزریق واکسن جدید می باشد. بیشترین زمان احتمال ابتال به آنفلوآنزا 
ماه های مهر تا اردیبهشت است و بهترین ماه ها برای واکسیناسیون 
آنفلوآنزا مهر و آبان  است، اما بعد از این زمان هم می  توان واکسن 

پزشک  با  حتما  واکسن،  این  تزریق  مورد  در  شود  می   توصیه  زد. 
متخصص مشورت شود. اگرچه برخی عالئم بیماری سرماخوردگی و 
 آنفلوآنزا مشابه هم است ولی این واکسن مقابل سرماخوردگی محافظت 
نمی کند. واکسن آنفلوآنزا دو تا سه هفته پس از تزریق علیه سه سویه از 
ویروس ها محافظت می کند بنابراین دقیقا قبل یا بعد از واکسیناسیون 

احتمال درگیری با سویه های بیماری زا وجود دارد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا با شروع فصل پاییز
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

4۸۲۵۳۹۷۱۶

۷۱۹4۲۶۵۳۸

۶۳۵۱۸۷۲۹4

۲۶4۳۹۵۸۷۱

۸۹۳۷۱۲۶4۵

۵۷۱۶4۸۳۲۹

۱۲۷۸۵4۹۶۳

۳۵۶۹۷۱4۸۲

۹4۸۲۶۳۱۵۷

جدول سودکو

آیه روز

بگو اوست آن کس که شما را پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان و دل ها آفریده است چه 
کم سپاسگزارید. )سوره الملک/ آیه ۲۳(

حدیث روز

 هرکس بدون تّفکر و اطمینان نسبت به جوانب مطیع و پذیرای آن شود، خود را در معرض سقوط قرار 
داده ؛ و نتیجه ای جز خشم و عصبانّیت نخواهد گرفت. امام جواد )علیه السالم(

تقویت اراده با  چند  
راهکار ساده اما سرسختانه

»از شنبه رژیم می گیرم«، »از هفته  بعد درس می خونم« و جمالتی 
دیگر از این دست که یا خودمان همیشه می گوییم یا از دیگران 
چاره  اما  ماست.  اراده   پوشاندن ضعف  برای  بهانه هایی  شنیده ایم، 

چیست؟ چگونه بتوانیم تصمیمات محکمی بگیریم؟
۱. به اندازه  کافی بخوابید

تا به حال دقت کرده اید که پس از یک شب کم  خوابی چه راحت 
حواس تان از کارها پرت می شود؟ در حقیقت زمانی که کمتر از ۸ 
ساعت بخوابید، بخش هایی از مغزتان که مسئول اراده تان است، 
می شود  باعث  اراده «  »ضعف  مواقع  این  در  می شود.  خاموش 
را  اهداف تان  و  بدهید  انجام  درستی  به  را  خود  کارهای  نتوانید 
دنبال کنید. به لطف خواب کافی، قشر جلوی مغز بهتر می تواند 

جلوی تصمیم تان برای لذت های آنی را بگیرد.
۲. مدیتیشن انجام دهید

مدیتیشن )نوعی روش تمرکز که هدف آن به دست آوردن آرامش 
را که مسئول  از مغز  روانی است(  بخش هایی  و اصالح کیفیات 
این بخش های مغز را بزرگ تر  اراده  اند، تقویت می کند. مدیتیشن 
می کند و باعث ارتباط بهتر این بخش ها با بخش هایی می شود که 
در کنترل تصمیمات فرد نقش دارند. حتی روزانه ده دقیقه مدیتیشن 
هم پس از دو ماه به طور محسوسی باعث رشد قشر جلوی مغز 
می شود. در واقع با مدیتیشن می توانید فیزیولوژی اراده تان را تغییر 

دهید. 
 ۳. تحرک داشته باشید

بسیاری تصور می کنند ورزش  نگیرید.  را دست کم  فواید ورزش 

ورزش  حالی که  در  است.  مفید  استخوان ها  و  برای عضالت  تنها 
عالوه بر فوایدی که برای جسم دارد، به عملکرد مغز نیز کمک 
می کند. تنها دو ماه پس از ورزش منظم، بخش هایی از مغز که در 
اراده  نقش دارند بزرگ تر، قوی تر و هماهنگ تر می شوند. در نتیجه 
راحت تر می توانید به حواس پرتی ها نه بگویید و اهداف خود را با شور 

و اشتیاق بیشتری 
۴. غذاهای گیاهی مصرف کنید

افت و خیز بیش از حد قند خون، بر عملکرد مغز تأثیر منفی دارد. بر 
اساس مطالعات صورت گرفته، رژیم غذایی گیاهی می تواند عملکرد مغز را 
بهبود بخشد. رژیم گیاه خواری تأثیر چشمگیری بر عملکرد مغز دارد، ولی 
افزایش مصرف گیاهان و غذاهای با شاخص گالیسمی پایین )غذاهایی 
که پس از مصرف به آرامی موجب تغییر قند خون می شوند( نیز می تواند 

به عملکرد مغز کمک کند.
۵. کارهای مهم تر را اول انجام دهید

می شوید، عضله   بیدار  کامل  خواب  از یک  که صبح ها پس  وقتی 
از خودکنترلی در طول  استفاده  با  را دارد.  اراده تان حداکثر قدرتش 
روز، ذخیره  خودکنترلی تان کاهش می یابد. بنابراین بهتر است کارهای 
مهم تر یا کارهایی را که انجام شان نیاز به اراده دارد، در ساعات ابتدایی 

صبح به انجام برسانید.

 به تعدادی بازاریاب و پشتتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم. طالقانی ۲ ساختمان آلما
 طبقه دوم- واحد ۲۰۲       ۳۲۲۳۶۱۹۹

تعداد دو ایسوزو 8 تن با راننده 
به صورت اجاره جهت حمل مرغ 
گرم از کشتارگاه قاین به چابهار 
مورد نیاز شرکت می باشد.  

۰۹۱5۳۳4۶۱۱۲
 شرکت قاین طیور

فروش زمین تجاری با موقعیت 
عالی، خیابان مطهری روبروی 

) پاساژ سلطانی( به متراژ ۱۲۰ 
متر ،داری پروانه ساخت دو طبقه 

،متری ۷ میلیون تخفیف پای معامله 
۰۹۳55۶۶۰۰۷۰

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

۳۲4۳5۶8۶ - ۰۹۳۶5۲۳۷۰۱4-۰۹۱5۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

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 ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱55۶۲۲۲۹۱

۳۲۲۱۱۶84

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    ۰۹۱5۳4۲۳۷44

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱5۲۶4۱848- جعفری

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱55۶58۲۶8 - ۰۹۱5۶۶۹۳5۱5 

۱۰سال ضمانت

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰۹۱5۷4۱۱۰۷۱ - باقری

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      1۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱5۳۶۳5۰۱5 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

۰۹۳8۰۱۶۰۷۷۹ - ۰۹۱5۱۶4۱4۶4

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  ۰۹۱5۶۶55۰54 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱5۶۷۰۶5۳8

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵
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یادمان شهدای استان

“ چنانچه توفیق مرا یاری کرد و در راه خدا که بزرگترین آرزوی من است، کشته شدم بر شما باد به صبر که خدا با 
صابرین است و از یاد خدا غافل نباشید و همیشه اوقات بعد از ادای فریضه نماز دعا برای سالمتی امام و پیروزی اسالم 

بر کفر نمایید و حوائج دنیا و آخرت را از او خواسته و به رضای او شاکر باشید.  “           شهید  محمد باقر موهبتی

حوادث 

در مجمع مشورتی بانوان استان بیان شد:

*کارشناس هواشناسی افزود: امروز  بیشتر در شرق 
استان بارندگی داریم و دمای هوا نیز به تدریج در استان 
کاهش می یابد به طوریکه صبح جمعه 11 آبان دمای هوا 
در شهرستانهای درمیان، قاین و سربیشه به یک درجه 
زیر صفر و در بیرجند به صفر درجه سانتیگراد می رسد.
*همزمان با اربعین حسینی، 3 تن غذای نذری غلور 
در بیرجند پخت و بین عزاداران و نیازمندان توزیع شد.
*مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نهبندان گفت: 62 گردشگر خارجی در آبان از آثار تاریخی 
و جاذبه های گردشگری این شهرستان دیدن کردند.
*رئیس شبکه دامپزشکی طبس گفت: تعداد محموله 
های غیر مجاز توقیف شده دام و فرآورده های دامی، 

مهر امسال در طبس بیش از 4 برابر افزایش داشت.
گفت:  خوسف  های  عاطفه  آبشار  خیریه  *مسئول 
49یتیم زیر 1۸سال در شهرستان خوسف به همت 

خیران از بیمه عمر بهره مند شدند.
*مدیر اجرایی موکب ساقی کوثر )خدمات آب و برق 
خراسان جنوبی( در کاظمین گفت: ۸6 هزار لیتر آب 
روزانه به صورت تانکری به 20 هزار زائر در شهر 

کاظمین آبرسانی شده است.
*رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بیرجند گفت: برگزیدگان اولین سوگواره فیلم 60 ثانیه 
ای “فیلم عاشورایی” به همت این سازمان تقدیر شدند.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

انتخابات مجمع  جواد رضایی-دوشنبه 7 آبان، 
رئیس  قرایی،  با حضور  استان  بانوان  مشورتی 

شورای  اسالمی استان برگزار شد.
 رئیس شورای استان بیان کرد: شورا پل ارتباطی 
بین مردم و مسئوالن می باشد و با توجه به این 
مهم شورای شهر و روستاها نخبگان جامعه هستند 

و باید از ظرفیت شان استفاده شود.
قرایی با اشاره به اینکه  شورا ،جایگاه عالی در 
جامعه دارد، ادامه داد: خودباوری اولین نکته ای 
است که باید در شوراها نهادینه شود و تا وقتی 
که شوراها  به این نتیجه نرسند که می توانند در 
حل مشکالت جامعه موثر باشند،نمی توان به حل 
مشکالت امیدوار بود، همچنین وحدت و اتحاد 
بین شوراها و استفاده از نظرات و تجربیات یکدیگر 

نقش مهمی در پیشرفت امور دارد.

وی افزود: شورا باوری نیز از نکاتی است که باید 
مد نظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد و شوراها را 
کنار خود ببینند. رئیس شورای استان با بیان اینکه 
شوراها با رای مردم مشخص می شوند بر لزوم 
مطالبه گری شوراها برای حل مشکالت مردم 

تاکید کرد و متذکر شد: شوراها باید مطالبه گر 
باشند و خواسته های مردم را به مسئوالن انتقال 
دهند. قرایی با اشاره به نقش موثر زنان در شوراها  
گفت: زنان استان از ظرفیت های باالیی برخوردار 
هستند که می توان از آن در حل مشکالت و 

انتقال خواسته های مردم به مسئوالن استفاده کرد.

شوراها باید از ظرفیت شورای عالی 
بیش تر استفاده کنند

نماینده شورا در شورای عالی استان ها هم بیان 

کرد: اقدامات خوبی  در پنجمین دوره  شورای 
عالی استان در حال شکل گیری است و با توجه 
به جمعیت باالی زنان در جامعه مجمع مشورتی 
بانوان استان برای حضور بیش تر زنان در مسائل 
در نظر گرفته شده است.اکبری ادامه داد: شوراها 
باید از ظرفیت شورای عالی بیش تر استفاده کنند 
تا حل مشکالت استان سرعت بیش تری بگیرد. 
وی با اشاره به اینکه مشکالت شهرستان در 
شورای عالی استان به طور مرتب با حضور مدیران 
 شهرستانی و مدیران کل بررسی  می شود ،

افزود: در هر مسئله ای اولین چیزی که از طرف 
مسئوالن مطرح می شود اعتبارات می باشد، ولی 
اراده و روحیه جهادی مهم تر می باشد و در این 
زمینه نیاز به تحرک  مدیران  در ادارات شهرستان 

ها و ادارات کل می باشد.

نسرین کاری- یکشنبه شب همایش تخصصی 
فعاالن،  دانشجویان،  حضور  با  زیست  محیط 
مدیرکل محیط زیست استان و رئیس دانشگاه 
فرهنگیان  در سالن اجتماعات پردیس شهید باهنر 
بیرجند برگزار شد. مدیرکل محیط زیست خراسان 
جنوبی در این همایش اظهار کرد: احترام به محیط 
زیست و پاسداشت آن کاری اخالقی است که نه 
فقط در اشعار شعرای بزرگی چون فردوسی بلکه 

در آموزه های دینی ما به آن تاکید شده است.

با تخریب طبیعت و محیط زیست به 
زندگی خودمان آسیب می زنیم

حسن اکبری ادامه داد: طبیعت و جنگل سالم به 
انسان آرامش می دهد و با تخریب آن در واقع به 
خودمان آسیب زده ایم.وی ادامه داد:  اگر حمایت 
و توجه به مسایل زیست محیطی در فرزندان 
ما نهادینه نشود آینده بسیار تاسف انگیزی پیش 
رو خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه در این 
میان بهترین گروه جامعه برای آموزش مسائل 
نوجوانان هستند،  زیست محیطی، کودکان و 
تاکید کرد: اگر بخواهیم به مسئله محیط زیست 
بیاندیشیم باید برای کودکان برنامه ریزی داشته 
باشیم. مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه 
متاسفانه حیوان آزاری در مالعام در جامعه یک 
موضوع عادی شده است، اظهار کرد: مطمئن 
باشید کودکی که در بچگی این مسایل را ببیند 
را خواهد  انجام خشونت  امکان  بزرگسالی  در 

داشت. وی با اشاره به اینکه در وضع بحرانی فقط 
باید از 40 درصد ذخیره آبی استفاده کرد، ادامه داد: 
اما در ایران از 110 درصد آب های تجدید پذیر 

بهره برداری می شود. 

شکار بی رویه حیوانات در
 استان نسل آنها را منقرض می کند

 مدیرکل محیط زیست استان خاطر نشان کرد:
 ۸0 درصد دشت های بیرجند فرسایش یافته است 

و شهرهای سرایان و بشرویه وضع بحرانی دارند.
وی با اشاره به اینکه در استان ۸0 درصد منابع 
زیست محیطی را از دست داده ایم، یادآور شد: 
در دهه 30 خراسان جنوبی بیش از 40 هزار راس 
کل بز داشته که االن به کمتر از 10 هزار رسیده 
است.اکبری افزود: تعداد آهو و جبیر در دشت های 
استان بیش از 20 هزار بوده که به خاطر شکار و 
حتی آزار و اذیت حیوانات اکنون به حدود 10 هزار 

هم نمی رسد.وی تاکید کرد: زمانی که ما به مادر 
طبیعت احترام نگذاریم و بی رویه از آن استفاده 
کنیم در جایی او هم تالفی می کند و این است که 
امروز وضع محیط زیست ایران روز به روز بدتر می 
شود.مدیرکل محیط زیست  گفت: بیاید با طبیعت 
دوست باشیم، بیاید به حیوانات و دیگر موجودات 
احترام بگذاریم چرا که این احترام در واقع احترام به 

زندگی خودمان است. 

طبیعت و منابع زیست محیطی 
سرمایه های ارزشمند حیات هستند

فعال و دکتری محیط زیست استان نیز در این 
نیم  و  زمین 4  کره  عمر  یادآور شد:  همایش 
میلیارد سال است ولی ما فقط در طول 100 
سال آن را به نابودی کشاندیم.سید محمد آذرکار 
ادامه داد: در گذشته پدران و مادران ما در طبیعت 
زندگی می کردند و از آب گوارای چشمه و مناظر 

و چشم انداز طبیعی استفاده می کردند.وی افزود: 
اما بعد از انقالب سبز  و صنعتی شدن، انسان به 
واسطه تکنولوژی بر طبیعت چیره شد و تصمیم 
گرفت آن را در اختیار و استفاده خویش بگیرد.به 
گفته آذرکار، بزرگترین دستاورد بشری در صد 
ساله اخیر آلودگی و ورود خارج از حد مجاز به 

مدار محیط طبیعی است.
بی  آب  از  امروزه  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
رویه و بی محابا استفاده می کنیم و این در 
 حالی است که با محدودیت آب روبرو هستیم.

و  طبیعت  کرد:  تاکید  زیست  محیط  دکتری 
ارزشمند  زیست محیطی سرمایه های  منابع 
 حیات هستند که باید به آن توجه ویژه کرد.

وی ادامه داد: در حفظ محیط زیست کوشا و  
فعال باشیم چرا که این میراثی از گذشتگان ما 
نیست بلکه امانتی است که از آیندگان در دست 
ما به امانت گذاشته شده تا شرمنده آنها نشویم.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه 
آبترش  آبدرمانی  مجتمع  تحویل  با  گفت: 

مجموعه  این  گذار  سرمایه  به  سربیشه 
و  بهتر  خدمات  ارائه  مهیای  گردشگری 

اتفاقی  ایسنا،  گزارش  می شود.به  مناسب تر 
اظهار کرد: مجتمع آبدرمانی آبترش سربیشه 
و  تفریحی  بزرگ  مجموعه های  از  یکی 
طی  که  است  استان  سطح  در  گردشگری 
سنوات گذشته سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اقدامات زیادی در راستای 
بهسازی و اجرای تاسیسات الزم و تامین زیر 
ساخت های گردشگری در این مجموعه را در 
دستور کار خود قرار داده و این مجتمع آماده 
واگذاری  افزود:  است.وی  گردشگران  استفاده 

نگهداری  و  مدیریت  هدف  با  مجتمع  این 
بهتر  ارائه خدمات هرچه  و  موجود  تاسیسات 
رونق  زمینه  می تواند  ورودی  گردشگران  به 

گردشگری در شهرستان را فراهم کند.
وی بیان کرد: از همین رو طی تفاهم نامه ای 
مشترک قرار است مجتمع آبترش به شرکت 
شهرستان  مرکزی  بخش  دهیاران  تعاونی 
خدمات  ارائه  تا ضمن  شود  تحویل  سربیشه 
و  گذاری  سرمایه  با  مجموعه  این  در  دائمی 
منطقه  این  در  گردشگری  طرح  چند  اجرای 

برای  آبترش  از مجموعه  برداری  بهره  زمینه 
تمام فصول سال فراهم شود. اتفاقی یادآور شد: 
موجود  فضاهای  در  اقامتی  تاسیسات  احداث 
اندازی  راه  روستا،  قدیمی  قلعه  از  بخشی  و 
سیاه  احداث  خوراکی،  مواد  عرضه  فروشگاه 
چادر عشایری با هدف ایجاد فضای استراحت 
و اقامت از جمله برنامه های در دست بررسی و 
اقدام برای رونق هرچه بیشتر مجتمع آبترش 
است که پس از تحویل مجتمع در دستورکار 

سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

غالمی-کمیته پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند 
در سال 97 جزو شهرداری های برتر کشور در 
زمینه اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها و نهادینه 
سازی فرهنگ پدافند غیر عامل انتخاب شد و در 
اولین همایش شهرداران، روسای شورای اسالمی 
شهر و مدیران پدافند غیر عامل شهرداری های 
کل کشور در سازمان پدافند غیر عامل از شهرداری 

بیرجند تقدیر شد .
مدیر پدافند غیر عامل شهرداری بیرجند با اشاره به 
اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل به ویژه در شهر 
بیرجند، هدف از پدافند غیر عامل را حفظ جان و 
مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار 
فعالیت های اساسی و ضروری مردم، تضمین، 
تداوم و تأمین نیازهای حیاتی و سهولت در اداره 
کشور در شرایط بروز تهدید و بحران و اقدامات 

خصمانه و مخرب دشمن دانست.
حسن دلپسند، منظور از پدافند غیر عامل را کاهش 

آسیب پذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و 
حساس کشور، افزایش ایمنی بازدارندگی و کاهش 
آسیب پذیری، تسهیل مدیریت بحران، افزایش 
پایداری و استمرار خدمات ضروری شهر، دفاع 

زیستی و بیولوژیکی عنوان کرد.
وی ایجاد ساختار سازماني مناسب در شهرداری 
بیرجند را در خصوص پدافند غیرعامل، ایجاد 
زمینه مناسب جهت حمایت از برنامه  ها و تثیبت 
جایگاه سازماني و اجرایي از مصوبات و برنامه 
 هاي پدافند غیرعامل را از اولویت های کاری 
این حوزه اعالم کرد.وی اظهار  کرد: تکمیل فرم 
ماتریسی سطح بندی مراکز ثقل و انجام فرآیند 
شهرداری  این  های  ساخت  زیر  بندی  سطح 
پدافند  سازمان  عمومی  دستورالعمل  براساس 
غیر عامل با هماهنگی و تایید اداره کل پدافند 
غیر عامل استانداری خراسان جنوبی و شناسایی 
در  آفرین  و خطر  پذیر  آسیب  عناصر شهری 

ایمنی و خصوصا  بخش های ساخت و ساز، 
آتش نشانی و برنامه ریزی به منظور کاهش 

خطر ناشی از کاربری های خطر ساز از برنامه 
های این کمیته در سال جاری می باشد. وی با 
اشاره به تجهیز سازمان آتش نشانی به تجهیزات 
CBRN در بحث تهدیدات زیستی و شیمیایی 

عنوان کرد: مراحل اولیه طرح نهایی شده و مقرر 
گردیده پس از خرید تجهیزات توسط سازمان 
پدافند غیر عامل کشور نحوه نصب و آموزش 
تجهیزات فوق از طریق سازمان شهرداری های 

کشور ابالغ گردد و هزینه طرح یک میلیارد ریال 
که سهم شهرداری بیرجند 34 % ، سازمان پدافند 

غیر عامل کشور 33 % و سازمان شهرداری های 
کشور 33 % می باشد. وی در ادامه به مطالعات 
جامع پدافند غیر عامل شهر بیرجند اشاره کرد و 
ادامه داد: این طرح از طرح های مهم پدافند غیر 
عامل شهرداری بیرجند محسوب می گردد که 
با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون 
و 50 درصد  )50 درصد سهم شهرداری  ریال 
انجام  کشور(  عامل  غیر  پدافند  سازمان  سهم 

خواهد شد و فرآیند مطالعات طرح فوق بر اساس 
دستور العمل سازمان پدافند غیر عامل کشور تهیه 
و پس از اخذ استعالم از شرکت های مورد تایید 
سازمان پدافند غیر عامل و انعقاد قرارداد با مجری 
مربوطه جهت تایید و اجرای نهایی به اداره کل 
پدافند غیر عامل استانداری و سازمان پدافند غیر 
عامل اجرایی خواهد شد. وی برنامه های نکو 
داشت هفته پدافند غیر عامل را برگزاری کالس 
های توجیهی وکارگاه آموزشی بررسی فرصت ها 
و تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل و الزامات پدافند 
غیر عامل در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان 
برای مدیران و کارشناسان شهرداری با هدف آگاه 
سازی و ارتقای فرهنگ پدافند غیر عامل، برگزاری 
نمایشگاه عکس و پوستر در شهرداری با موضوع 
پدافند غیر عامل و تهیه و نصب بنر با موضوع 
پدافند غیر عامل در جلو در ورودی شهرداری و 

مناطق دوگانه و سازمان های وابسته عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی با بیان اینکه رونق صنعت گردشگری از 
راه های توسعه پایدار استان است، گفت: استفاده 
از ظرفیت توریست های خارجی و تبیین الگوهای 
ناب ایرانی، اسالمی گامی بلند در راستای صدور 
انقالب اسالمی به همه جهانیان است. به گزارش 
تسنیم، علوی مقدم در کارگروه میراث فرهنگی، 
رونق  کرد:  اظهار  گردشگری  و  صنایع دستی 
راه های  مهمترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 

توسعه پایدار استان است و در کنار ترویج و تقویت 
منابع درآمدی و اقتصاد مردم باید از این ظرفیت در 
جهت تبیین و صدور انقالب اسالمی بهره ببریم.

وی افزود: از آنجا که نظام سلطه از تمام ابزارهای 
خود در جهت مخدوش کردن وجهه نظام اسالمی 
توریست های  از ظرفیت  استفاده  می برد،  بهره 
خارجی و تبیین الگوهای ناب ایرانی، اسالمی، 
گامی بلند در راستای صدور انقالب اسالمی و 
نشان دادن چهره واقعی ایران برای همه جهانیان 

است. وی یادآورشد: امروزه نظام اسالمی با تمامی 
تهدیداتی که با آن روبروست از باالترین سطح 
امنیت برخوردار است که به عنوا ن یک موهبت 
الهی باید از آن پاسداری کرد.علوی مقدم به تاثیر 
رفتار و برخورد شایسته با توریست های داخلی و 
خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور انجام 
کار فرهنگی باید با سعه صدر باال فعالیت کرد تا 

مبلّغ واقعی الگوی ایرانی - اسالمی باشیم.
وی به تجربه موفق ایجاد بازارچه صنایع دستی 

باید در  در روستای خراشاد اشاره کرد و افزود: 
راستای تسهیل رفت و آمد مردم و مشتریان به 

آنجا اقداماتی صورت پذیرد.
علوی مقدم با تاکید بر رعایت عدالت در توزیع 
اشتغالزایی  پروژه هایی که  باید  اعتبارات گفت: 
بیشتری دارد در اولویت قرار گیرد و برای طرح ها 
نیز شاخصه هایی در نظر گرفته شود تا طرح هایی 
که از بازدهی باالتری برخوردارند در اولویت قرار 
گیرند.در این جلسه از پوستر سومین نمایشگاه 

ملی صنایع دستی خراسان جنوبی که در تاریخ 11 
لغایت 15 آذر در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان برگزار می شود، رونمایی شد.

شوراها  باید مطالبه گر باشند

 رونق گردشگری از راه های توسعه پایدار است

امانتدار محیط زیست سالم برای آیندگان باشیم

 گردشگری آبترش سربیشه جان تازه ای می گیرد

کمیته پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند، جزو برترین های کشور

پرواز  َپر
 اوایل مهر خبری از دیدار استاندار و نماینده بیرجند 
در مجلس با مدیر عامل شرکت ایران ایر منتشر 
با  مجلس  نماینده  و  استاندار  دفاتر  همزمان  شد. 
انتساب این موفقیت به مقام مافوق خود برای بازتاب 
بیشتر در کوتاه ترین زمان ممکن آن را رسانه ای 
کردند.گفته می شود در این نشست که به ادعای 
شرکت کنندگان حاوی توافقات خوبی بوده، درباره 
لغو پروازهای این شرکت تذکراتی داده شده و با 
راه اندازی پروازهای جدید نیز  موافقت  شده است. 
  تقریبا یک ماه پس از این دیدار پر رنگ و لعاب 
رسانه ای ! وقتی ایران ایر پروازهای مشهد - بیرجند 
و پروازهای دوشنبه، سه شنبه،چهارشنبه وپنجشنبه! 
به تهران را به طور کامل حذف کرد! مشخص شد 
تذکرات مسئوالن و نماینده مجلس وجه الزامی برای 
این شرکت نداشته وگویا آن مذاکرات فقط مصرف 
تبلیغاتی داشته است. حاال ایران ایر با لغو و حذف 
پروازها نه فقط همچنان در حال تحقیر مسافران 
خراسان جنوبی است،  بلکه اعتبار و ضریب نفوذ 
نماینده عالی دولت و نماینده ملت! در استان نیز زیر 
سوال رفته است. اعتباری که شایسته است با پیگیری 
جدی، رفع نواقص برنامه های پروازی فرودگاه بیرجند 
و افزایش آن در عمل بازگردد. این موضوع در سطح 
موجبات  و  داشت  ای  گسترده  بازخوردهای  جامعه 
نگرانی فعاالن گردشگری استان را نیز فراهم کرد تا 
جایی که یک فعال گردشگری با انتقاد از نتایج حاصل 
به  خطاب  خود  در صفحه شخصی  جلسه  این  از 
استاندار و نماینده مجلس نوشت : لطفا قبل از نشست 
های تخصصی با صاحب نظران دلسوز بومی مشورت 
کنید. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را 
 @ avasardabir درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

برگزاری پیاده روی جاماندگان 
اربعین در  استان 

کاوش-عزاداران حسینی که توفیق شرکت در مراسم 
پیاده روی اربعین امام حسین )ع( را نداشتند روز گذشته  
در مراسمی نمادین پیاده روی اربعین را برگزار کردند. 
این مراسم با شرکت بیش از 5 هزار نفر در بیرجند از 
میدان آزادی تا آستانه مبارکه شهدای باقریه بیرجند 
برگزار شد. زائران پیاده در شهدای باقریه بیرجند در 
مراسم مداحی اربعین امام حسین)ع( شرکت  کردند. 
عزاداران حسینی  در فردوس نیز مسیر تقاطع شهیدان 
پارسا را به سمت مصالی بزرگ نماز جمعه با کاروان 
عزای حسینی پیمودند و با اجتماع در این مکان به 
بیشتر  در  روی  پیاده  این  نظیر  پرداختند.  عزاداری 

شهرهای خراسان جنوبی برگزار شد. 

 رونق صنعت گردشگری از راه های
 توسعه پایدار است

با  گفت:  استانداری  بحران  مدیریت  ایسنا-مدیرکل 
توجه به شرایط جوی حاکم بر استان 4۸ تیم امدادی و 
عملیاتی در حال آماده باش هستند. میرجلیلی اظهار کرد: 
با توجه به اینکه بارندگی ها ادامه خواهد داشت و از طرفی 
به دلیل خشکسالی پوشش گیاهی بسیاری از مناطق از 
دست رفته با جمع شدن رواناب های اندک نیز ممکن 
است سیالب به وقوع بپیوندد. وی اظهار کرد: با توجه به 
تداوم بارندگی ها و روند کاهشی دما الزم است کشاورزان 
محصوالت کشاورزی خود را جمع آوری کنند. وی 
افزود: همچنین دامداران، گلخانه داران و مرغداران الزم 
است تمهیدات الزم را بیندیشند. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر نیز از آماده باش 140 امدادگر در 2۸ پایگاه 
ثابت و موقت امدادی استان خبر داد. شهریاری ادانه داد: 
در حال حاضر 170 خودروی امدادی در استان آماده 
کمک به  خدمت رسانی هستند.وی افزود: از این تعداد 
خودرو، 40 دستگاه خودروی آمبوالنس و ست نجات 
است که در حالت آماده باش هستند. شهریاری یادآور 
شد: هم استانی ها در صورت بروز حادثه ضمن حفظ 
خونسردی برای بهره مندی سریع تر از خدمات امدادی 
تماس حاصل کنند. تلفن 112  با شماره  می توانند 

کارفرمایان با به کارگیری مددجویان 
کمیته  امداد  تسهیالت می گیرند

ایرنا-مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( قاینات گفت: 
کارفرمایان با به کارگیری مددجویان این نهاد می توانند 
برای هر شغل ایجاد شده، 20 میلیون تومان تسهیالت 
چهار درصد دریافت کنند. حسینی افزود: همچنین در 
صورت به کارگیری مددجوی زیرپوشش سهم بیمه 
کارفرما نیز به مدت 2 سال توسط کمیته امداد پرداخت 
می شود و اگر مددجو دارای توانایی، انگیزه و مهارت 
فنی متناسب با شغل مورد تقاضا باشد، آموزش های 
او به صورت رایگان توسط کمیته امداد انجام می شود.

برگزاری نخستین سالگرد  شهادت
شهید  مدافع وطن “کالته نایبی” 

صداوسیما-نخستین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن 
“محمد کالته نایبی” با حضور مسئوالن در بیرجند 
برگزار شد . شهید کالته نایبی، دالورمرد نیروی انتظامی  
هفتم آبان سال گذشته در درگیری با اشرار مسلح در 
کویر شهرستان خوسف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آبرسانی۷۰  منطقه عشایری خوسف
 فقط با دو تانکر 

تسنیم- رئیس اداره امور عشایری خوسف از آبرسانی 70 
منطقه عشایری این شهرستان تنها با دو دستگاه تانکر 
خبر داد و گفت: با توجه به وسعت شهرستان و پراکندگی 
مناطق عشایری نیاز است مسئوالن به طور ویژه به 
این شهرستان توجه کنند. نوری آهنگر گفت : از ابتدای 
امسال در راستای حمایت از تولید در قالب زنجیره تولید 
گوشت قرمز از از دو محل تسهیالت در قالب صندوق 
توسعه ملی با نرخ 10 درصد بیش از 3 میلیارد تومان 
و از محل تسهیالت قرض الحسنه با نرخ 4 درصد و 
بازپرداخت 5 ساله ، 6300 میلیون ریال به 120 عشایر 
شهرستان خوسف تسهیالت داده شد. وی گفت: در 
این مدت شاهد افزایش 30 درصدی تولیدات عشایر 
در خوسف بودیم به عالوه آبرسانی برای 70 منطقه 
عشایری با دو دستگاه تانکر انجام شد که با توجه به 
وسعت شهرستان و پراکندگی مناطق عشایری نیاز است 
از محل اعتبارات مدیریت بحران یک دستگاه تانکر به 
شود. داده  اختصاص  عشایری شهرستان  امور  اداره 

18 دستگاه اتوبوس برای بیرجند 
خریداری شد

برزجی -رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند گفت: 1۸ دستگاه اتوبوس 
جدید با هزینه کرد 11 میلیارد تومان برای این شهر 
خریداری شده است. غالمپور افزود: این اتوبوس ها از 
نوع بهترین ناوگان حمل و نقل درون شهری بوده که 
سوخت آن یورو پنج است. وی ظرفیت اتوبوس های 
جدید را 44 نفر در هر دستگاه عنوان کرد و گفت: 
اتوبوس ها با بهترین استاندارد روز دنیا جایگزین 1۸ 
اتوبوس فرسوده شهر بیرجند می شوند. رئیس سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند 
بیان کرد: هر کدام از این اتوبوس ها در یک خط 
از مناطق شهر فعال می شوند تا همه شهروندان به 

صورت متعادل از آنها  استفاده کنند. 

تصادف در جاده نهبندان - سفیدابه
 دو کشته بر جای گذاشت

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان گفت: تصادف 
سواری پژو 206 با یک دستگاه تریلی در جاده نهبندان 
- سفیدابه، دو کشته برجای گذاشت. سرفرازی اظهار  
کرد: در این حادثه که در کیلومتر 40 این جاده رخ داد، 
راننده و سرنشین پژو 206 در دم جان باختند. وی ادامه 
داد: کارشناس پلیس راه علت این حادثه را انحراف به 

چپ پژو بر اثر بی احتیاطی اعالم کرد.

کشف 1۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در نهبندان

فرمانده انتظامی نهبندان گفت: 10 هزار لیتر سوخت 
قاچاق از یک دستگاه کامیون در این شهرستان کشف 
شد. رحیمی افزود: این میزان سوخت قاچاق از نوع 
گازوئیل توسط ماموران ایست و بازرسی سهل آباد 
هنگام کنترل محورهای عبوری از یک دستگاه کامیون 
به دست آمد. وی بیان کرد: خودرو توقیف و راننده با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.

دستگیری سارق منازل در خوسف

فرمانده انتظامي خوسف گفت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت از منازل در شهرستان، بالفاصله شناسایي و 
دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار 
گرفت. صادقي با بیان اینکه پس از بررسي صحنه هاي 
وقوع سرقت و تحقیقات تخصصي نامحسوس سارق 
شناسایي شد، افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام 
قضایی وي را در مخفیگاهش دستگیر و تعداد زیادی 

اموال سرقتی را کشف کردند. 
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