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ویترین های شکسته شهر 
ورودی هر شهر می تواند نقش مهم و 
اثرگذاری باالیی در معرفی صحیح آن 
شهر، جاذبه های گردشگری  و  شناسایی 
مفاخر و مشاهیر آن و همچنین عرض 
خیرمقدم به مسافران و رهگذران داشته 
باشد. به عبارتی ورودی های هر شهر 
ویترین هر شهر است. ورودی هر شهر 
به عنوان پیشانی آن شهر مورد توجه 
 و دقت مسافران و رهگذران است که 
آن  بهسازی  و  زیباسازی  برای  باید 
بنابراین  شود  انجام  اساسی  اقدامات 
ضوابط  طبق  باید  شهر  هر  ورودی 
شهری به گونه ای طراحی شود که با 
جذابیت تمام نشان دهنده ویژگی های 

آن شهر باشد....) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4210

2دستاوردهای سفر سه روزه وزیر جهاد کشاورزی6گزارش تصویری روز سوم سفر وزیر جهاد کشاورزی 5اختصاص ۱۰۰۰میلیارد تومان به توسعه بخش معدن در سال ۹۷

  پس از باران ...
مدیران استان در نشست روزنامه آوا از آمادگی برای  کاهش خسارت و 
حداکثر بهره برداری از بارندگی های امسال می گویند :

همت ویژه
 برای تضعیف
 منطقه ویژه 

در حالی که بر اساس سیاست های دولت و نظام در 
دوره تحریم ها ، توجه به ظرفیت مناطق آزاد و ویژه 
در اولویت است مهندسی اقتصادی  در خراسان جنوبی 
 از به حاشیه راندن این قطب اقتصادی استان خبر 
های   مهری  بی  زخم   ، آوا  گزارش  به  دهد.  می 
اقتصادی  ویژه  منطقه  به  نمایندگان  و  مسئوالن 
بیرجند ،  این روزها  با  تکرار اهمیت این موضوع 
توسط مسئوالن نظام بیش از پیش فعاالن این حوزه 
را  آزرده خاطر کرده است که چرا سیاست های ملی 
نظام و دولت در استان به درستی انجام نشده و گاه 
حتی مخالف آن عمل می شود و این عدم همراهی 
ها موجبات اختالل در مسیر توسعه و اشتغال استان 
را فراهم نموده است. این منطقه که بنا بر اخبار منتشر 
شده در رسانه های استانی و ملی طی چند سال فعالیت 
خود جزو موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور بوده 
و بارها در سفرهای  مقامات عالی از آن ، به عنوان یکی 
از امیدهای توسعه استان و برون رفت از وضع اقتصادی 
فعلی یاد شده با مشکالت متعددی مواجه است که 
بخش عمده آن به نوع نگاه مسئوالن به این ظرفیت 
برمی گردد. یک فعال اقتصادی در حوزه صادرات در 
این زمینه به آوا گفت: خبر خوش ایجاد این منطقه در 
سال های ابتدایی و روند مداوم و قوی ایجاد زیرساخت 
ها توسط سرمایه  گذاران آن موج مثبتی را برای فعاالن 
حوزه تولید و تجارت استان ایجاد نمود. وی افزود: نمایه 
بیرونی فعالیت های این  حوزه اقتصادی برای سرمایه 
 گذاران در خراسان جنوبی،  موقعیت و ظرفیتی ویژه

 به شمار می رفت... ادامه خبر در صفحه ۵

 

افکار عمومي میان دولت و جریان 
اصالح طلبي تفکیکي قائل نمي شود

صفحه 2

صفحه 2

مردم بدانند این جماعت نسبتی
 با انقالب اسالمی ندارند

صفحه 2

فرصت سوزی اروپا 
اظهر من الشمس است

روحیه جهاد گسترش یابد گرایش 
به شرق و غرب رخت بر  می بندد

صفحه 2

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

همکار محترم جناب آقای عبداله برفی
ارتحال جانسوز ابوی گرامی تان را که در طول زندگی منشا 
خیر و برکت برای منطقه بوده اند صمیمانه تسلیت عرض 

نموده، علو درجات برای آن فقید رحیل و صبر و اجر جمیل
 برای خاندان معزز ایشان از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان 
شرکت سیمان باقران

به نام او که بی هیچ چشم داشتی مهربان است

جنـاب آقـای محمـود چهکنـدی نژاد
 رئیـس محتـرم بانـک تجـارت

 اینک که دلتان در سوگ عزیزی مهربان وفداکار ماالمال از غم واندوه است ، 
 درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت گفته ، ما نیز در غم تان شریکیم.  

برای آن سفرکرده غفران الهی و برای  بازماندگان  
صبری جمیل  از درگاه یکتای بی همتا آرزومندیم. 

آگهی حق تقدم افزایش سرمایه  شرکت روان پخش کندوان خاوران
 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5441 و شناسه ملی 14006251171

)موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت(
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت روان پخش کندوان خاوران  )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 5441 و شناسه ملی 14006251171 می رساند: برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
97/6/25 به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید که نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ 50 میلیون 
ریال به مبلغ 2 میلیارد ریال با ارزش اسمی ده هزار از طریق واریز نقدی اقدام نماید لذا از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 62 روز از حق تقدم خود به نسبت سهام استفاده 
نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام خود را به حساب جاری شماره 8156420984 بانک ملت شعبه مرکزی 
بیرجند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در بیرجند - خیابان مطهری - بین مطهری 1 
و 3 شرکت روان پخش کندوان خاوران تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره 

می تواند سهام باقیمانده را به ارزش سهمی 10،000 ریال به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت 

قابل توجه هم استانی هـای عزیز
به استحضار می رساند:

 واحد نوار مغز درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج(
 در شیفت عصر از ساعت ۱۴ الی ۱۹/3۰ فعال می باشد.
روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج(

با توجه به توافقات انجام شده با ادارات ذیربط بدینوسیله از مالکین محترم دارای سند 
 رسمی از اراضی فوق دعوت می شود جهت روشن شدن موضوع و تصمیم گیری
 نهایی با در دست داشتن مدارک مالکیت و قولنامه اولیه و جهت شناسایی 
روز سه شنبه مورخ 22 آبان 1397 از ساعت 15 الی 18 در محل حسینیه 
در  است  بدیهی  رسانند.  بهم  مدرس( حضور  دوم  فلکه  در  )واقع  گازاریها 
صورت عدم حضور هر یک از مالکین هرگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. 

با احترام نمایندگان محمد امیر محمدی - محمد رضا سوریان

مالکین محترم پالک 4951  فرعی از 245 - اصلی
)طرح 9 هکتاری بلوار غدیر و سجاد(

آگهـی مزایـده عمومـی - نوبت اول
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: واحد تجاری ابتدای مدرس ) آبمیوه و بستنی فروشی( را  به مدت دو سال از طریق مزایده 
 عمومی به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با در نظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده مذکور شرکت فرمایند . 
سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 30/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی 
در فرم های قابل قبول در وجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا 
وجه واریزی به حساب 100786981786 بانک شهر شعبه مدرس به نام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به همراه اسناد مزایده ارائه 
نمایند. مراجعه   www.parkhabirjand.ir اینترنتی  آدرس  به  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان  اسناد:  دریافت  محل   نماید. 

مهلت و محل  تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30 ( مورخ 97/9/5  در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان 
 جنوبی ،  بیرجند ،  میدان ابوذر ،  شهرداری مرکزی ،  اداره  حراست تحویل نمایند . مبلغ پایه اجاره کارشناسی:   ماهیانه 25/000/000 )بیست و پنج میلیون ریال( 
 می باشد. تاریخ بازگشایی پیشنهادات:  جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 صبح مورخ 97/9/6 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند -
 میدان ابوذر برگزار می گردد. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 
بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب  

اطالعات بیشتر به شماره 3-05632308731 تماس حاصل فرمایید.                      

    امیر ابراهیم زاده - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

فروش 700 متر زمین ، 14 متر 
حاشیه کمربندی ،جنب پمپ 
بنزین معصومیه ، سند  تک 

برگی    09390789065

خیر محترم مدرسه ساز 
جنـاب آقـای مهنـدس علیـزاده

بدینوسیله درگذشت برادر ارجمندتان
 مرحوم حمیدرضا علیزاده 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 ضمنا سومین روز درگذشت آن مرحوم  امروز دوشنبه ۹۷/۸/2۱ از ساعت ۱۴/3۰ الی ۱5/3۰ 
در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( )واقع در خیرآباد نو( برگزار می شود 

حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
مجامع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی و جنوبی

ادارات کل نوسازی مدارس خراسان رضوی و جنوبی

 دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
 موضوع مناقصه : واگذاری خدمات نگهبانی و سرایدار خدمه 

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از 
سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی کار  

مدت و محل انجام کار : 7 ماه شمسی- واحدهای تابعه دانشگاه حسب مورد
مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه :  الف( واریز مبلغ 150/000 ریال بابت هریک از مناقصات به 
شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد 
 http://iets.mporg.ir  : اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس 

ج(جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره 32395252 تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي یا چک تضمین شده بانکي یا 
واریز نقدي وجه به مبلغ 1/102/000/000 ریال به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم 

بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت خرید اسناد : از تاریخ 97/08/21 لغایت 97/08/23

 مهلت تحویل اسناد : ساعت 9 مورخ 97/09/05 
 محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن جلسات معاونت توسعه- مورخ 97/09/05 
ساعت 10صبح. در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامکهای خدمات عمومی و نظافتی دانشگاه می توانید عدد 23 را به شماره 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند3000484877 ارسال فرمایید.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )2- 97-40(
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اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق و غرب رخت برخواهد بست  

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب، شهدا را مایه رونق حیات معنوی در کشور و حفظ حرکت به سمت اهداف آرمان ها دانستند و افزودند: شهید در دوران زندگی با تن و 
جان خود در خدمت اسالم است و پس از شهادت با ایجاد فضای معنوی به جامعه اسالمی خدمت می کند. بزرگداشت شهیدان این صدای بیدارگر و هوشیارکننده را به گوش 
همه می رساند و دل ها را منقلب می کند، بر همین اساس اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد، گرایش به شرق و غرب و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.

)ادامه سر مقاله( وجود تعمیرگاه ها به طول چندین کیلومتر، 

نبود المان مناسب در میدان های فرودگاه و آزادی و 
مناظر ناخوشایند دیگر از مشکالت دیگر  این ورودی 
مسئوالن  همکاری  با  باید  که  است  بیرجند  شهر 
و  برق  راه،  کل  اداره  شهرداری،  از  اعم  گوناگون 
میراث فرهنگی برای حل آن کاری اساسی انجام 
گیرد، خوشبختانه بخشی از کار در محدوده تحت 
مدیریت شهرداری و تا حدودی خارج آن آغاز شده 
و امید می رود با جدیت شهرداری، این گره نیز باز 
شود. ورودی شهر اولین و آخرین سکانس پیش روی 
مخاطب  هر شهر است که به نوعی فرهنگ و هویت 
همچنین  می گذارد.  نمایش  به  را  شهروندان  ملی 
بخش عمده تصویر شهر در لحظه ورود به آن شکل 
می گیرد که این موضوع نقش عمده ای از شخصیت 
بخشی آن شهر را ایفا می کند بنابراین توجه مسئوالن 
ذیربط  به ورودی ها و تدوین راهکارهایی برای زنده 
است. ضروری  بسیار  شهر  به  ورود  مفهوم  کردن 

مردم بدانند این جماعت نسبتی با 
انقالب اسالمی و والیت فقیه ندارند

جبراییلی، فعال رسانه گفت: عباس آخوندی 5 سال 
عهده دار وزارت راه بود، اما مردم کارنامه او را به حساب 
انقالب اسالمی ننویسند، مردم بدانند این جماعت هیچ 
نسبتی با امام و انقالب و والیت فقیه ندارند و وقتی 
می گوییم چوب لیبرالیسم باید از الی چرخ اقتصاد 
بی سواد  جماعت  این  دقیقا  منظورمان  شود،  خارج 
لواسان  و متوهمند که در خانه های هزاران متری 
زندگی می کنند و مسکن مهر را مزخرف می دانند. 

افکار عمومي میان دولت و جریان 
اصالح طلبي تفکیکي قائل نمي شود

تاجیک، فعال سیاسی گفت: افکار عمومی جامعه ما 
میان دولت و جریان اصالح طلبی چندان تفکیکی 
قائل نمی شود. هزینه ناکارآمدی دولت خواه ناخواه بر 
جریان اصالح طلبی بار می شود و جریان اصالحات 
نمی تواند خودش را مصون بداند. تردیدی ندارم فضای 
افول مقبولیت و مشروعیت جریان اصالح طلبی تا 
حدود زیادی متاثر از همین کژ کارکردی دولت است.

فرصت سوزی اروپا 
اظهر من الشمس است

حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه گفت: فرصت سوزی 
اروپا در عمل به تعهدات خود پس از ۷ ماه اظهر من 
الشمس است. آنها هنوز به راهکار عملی برای یک ساز 
و کار مالی با ایران نرسیده اند و شاید هم هرگز نرسند.

سرمقاله

ویترین های شکسته شهر    

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... آن شهر باشد. اهمیت ورودی 

های شهر آن قدر زیاد است که هر ورودی با نماد و 
ویژگی های خاص خود می تواند ایجاد حس تعلق و 
هویت در میان ساکنان و تازه واردان را ایجاد کند. 
تاسف  وضع  و  بیرجند  شهر  های  ورودی  موضوع 
بار آن طی سال های اخیر بارها مورد توجه و انتقاد 
مردم، مسئوالن و رسانه ها قرار گرفته است و در 
یک عبارت می توان بیرجند را شهری با ویترین های 
شکسته دانست! فرماندار سال پیش با تشبیه ورودی 
های بیرجند به شهرهای جنگ زده از نا به سامانی 
و نازیبایی آن انتقاد کرد. مردم نیز بارها از این وضع 
اعالم نارضایتی کرده اند. شهروندی درباره ورودی 
مرکز استان از سمت مشهد گفت: فکر می کنید وارد 
یک روستا می شوید. این در شان یک مرکز استان 
که در بسیاری از زمینه ها در کشور شاخص است، 
نیست. متاسفانه حاصل جلسات متعدد و گزارشات 
بسیار رسانه ها و وعده و وعیدهای مدیران شهری 
طی این سال ها  چیزی در خور نبوده است، امسال 
با وجود درخواست استاندار از شهرداری برای تبدیل 
بیرجند به زیباترین شهر کشور انتظار می رود طرح 
های ارزشمندی برای زیباسازی ورودی های شهر 
بیرجند در حد یک مرکز استان اجرا شود. از 3 ورودی 
بیرجند می توان به عنوان ظرفیت های ارزشمندی 
برای معرفی شهر به مسافران وکشاندن آنها به درون 
باال بردن زمان ماندگاری  با  شهر کمک گرفت و 
مسافر به رونق اقتصادی شهر کمک کرد، موضوعی 
که متاسفانه در وضع فعلی اصال عملیاتی نیست. 
مسافرانی که از سمت زاهدان به بیرجند می آیند در 
عبور از یک زیرگذر با بوته های گز به بلواری خشک 
و بی درخت می رسند و پس از آن در حاشیه ورودی 
آالت،  آهن  زده،  زنگ  بلدوزر  از  نمایشگاهی  شهر 
تعمیرگاه و تانکرسازی و انبارها وگاراژهای بی مصرف 
پیش روی آنها قرار می گیرد که نه فقط نشانی از 
هویت شهری فرهنگی و تاریخی و دانشگاهی ندارد 
بلکه تاثیر ناخوشایندی نیزدر ذهن بیننده ایجاد می کند. 
از مهم ترین مشکالت ورودی های بیرجند نداشتن 
فضای سبز مناسب، گلکاری و المان های فرهنگی 
بزرگ  میدان  دیدن  با  مسافران  از  بسیاری  است. 
خاکی از سمت کرمان با تصور ورود به برهوت از کنار 
شهر  می گذرند و عطای دیدار شهر را به لقای آن 
می بخشند. حال آن که می توان با ایجاد ایستگاه یا 
کمپ رفاهی در ورودی های شهر با امکانات مناسب 
ضمن زدودن خستگی از مسافران آنها را به دیدن 
آثار تاریخی شهر دعوت کرد. متاسفانه ورودی شهر 
از سمت مشهد نیز با زیرگذر فاقد گل و گیاه، زشت 
می نماید و با توجه به عبور و مرور بیشتر مسافران از 
این محور به شدت به حیثیت شهر و به ویژه مدیران 
)ادامه سر مقاله در ستون مقابل(   ... شهری آسیب می زند. 

جواد رضایی - در پي سفر وزير جهاد کشارزي به استان، 
عالوه بر بازديد از مجموعه هاي کشاورزي، چندين پروژه 
در شهرستان هاي مختلف استان افتتاح شد. وزير جهاد 
کشاورزي در بازديد از کارخانه تروند زعفران قاين بيان 
کرد: اين يک نويد است که اين سيستم توانسته نزديک 
به 1000کشاورز را به صورت مستقيم عالوه بر انعقاد 
قرار داد در خريد محصول، آموزش و تجهيزات الزم را 
نيز در اختيار کشاورزان قرار دهد تا به صورت بهداشتي 
اين  اينکه  بيان  با  زعفران  تهيه و فرآوري شود. وي 
مجموعه در سال جاري توانسته 200هزار  بسته بندي 
زعفران از کشور بلژيک ثبت سفارش کند، ادامه داد: اين 
مجموعه داراي تجهيزات بسيار خوبي است که توانسته 
بسته بندي مناسب زعفران را ارائه و در اختيار مشتري 
قرار دهد. همچنين باعث ايجاد ارزش افزوده و اشتغال  
در استان گرديده است. حجتي افزود: همچنين در اين 
مجموعه کنسانتره زعفران توليد مي شود  که در صنعت 
دارو سازي کاربرد داشته و اميدواريم در آينده بتوانيم در 
اين زمينه نيز شاهد پيشرفت هاي خوبي باشيم. وزير 
جهادکشاورزي گفت: راه هاي گسترش اين مجموعه 
در استان توسط پيگيري مسئوالن و ارائه تسهيالت و 
پشتيباني دولت صورت خواهد گرفت که وزارت جهاد 

کشاورزي نيز در اين زمينه اقدام خواهد کرد.
کلنگ زني گلخانه 10 هکتاري در سرایان

وزير جهاد کشاورزي در کلنگ زني پروژه 10هکتاري 
گلخانه سرايان بيان کرد: چنانچه  اين پروژه به بهره 
برداري برسد محلي ها منطقه مي توانند10هکتار باقي 
مانده از شهرک را توسعه دهند و اميدواريم در سال هاي 
آينده اين مجموعه پايانه عرضه و فروش محصوالت  به 
خارج از کشور  محسوب شود. وي با اشاره به اينکه تحقق 

اين موضوع دور از ذهن نيست، افزود: با توجه به کمبود 
آب در اين منطقه  بهترين رويکرد احداث گلخانه ها مي 
باشد زيرا باعث ايجاد اشتغال شده و همچنين مصرف 
آب نيز کاهش پيدا مي کند. وي در بازديد از قنات بلده 
فردوس بيان کرد: دولت نمي تواند انار بخرد و راهکار 
اين است که در قالب تعاوني و با همکاري دولت و توليد 
کننده کار بازرگاني  انجام شود. وي ادامه داد: تعاوني مي 
تواند محصولي مانند انار را به  قيمت مناسب از کشاورز 
بخرد و همچنين با قيمت مناسب در اختيار مصرف 
کننده قرار دهد و از طرفي  پول کشاورز به موقع پرداخت 
خواهد شد. وي افزود: تعاوني ها حلقه مفقوده کشاورزي 

کشور مي باشد.
مکانیزاسیون یکي از محورهاي افزایش بهره وري 

در  کشاورزي است
حجتي در بازديد از شرکت تام اروند ماشين )شعبه 
تراکتورسازي فردوس(، يکي از محورهاي افزايش بهره 
وري در  کشاورزي  را مکانيزاسيون عنوان کرد و افزود: 
مکانيزاسيون در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت 
حضور دارد و بدون استفاده از ادوات پيشرفته نمي توان 
به ادامه فعاليت هاي کشاورزي اميدوار بود. وي ادامه داد: 
خوشبختانه در دولت يازدهم سازوکاري در وزارت ايجاد 
شده که کشاورز با ارائه نياز به بانک معرفي شده  و بجاي 
دريافت پول، حواله  خريداري ادوات کشاورزي دريافت 
مي کند. حجتي ادامه داد: در 5سال گذشته حدود 6هزار 
ميليارد تومان خط اعتباري  در اين  زمينه اختصاص 
داده شده و همچنين ادامه داردکه باعث شده تقاضاي 
موثر در حوزه ماشين آالت کشاورزي را داشته باشيم 
و کشاورز بتواند ادوات و ماشين آالت مورد نياز خود 
را تامين کند. وزير جهاد کشاورزي همچنين در مورد 

از  بيان کرد: مشکالتي  کشاورزي شهرستان فردوس 
جمله خشکسالي، آفات و سرما زدگي در اين شهرستان 
وجود داشته که آسيب هاي زيادي را وارد کرده ولي 
با توجه به آمادگي و تجربه کشاورزان اين مشکالت در 
حال پشت سر گذاشتن مي باشد. حجتي با اشاره به 
اينکه، توليد عمده  اين شهرستان انار مي باشد اظهار کرد: 
قنات بلده که متشکل از چند قنات ديگر مي باشد، داراي 
راندمان )حدود20درصد( مناسبي براي آبياري نيست که 
مقرر شد  با همراهي کشاورزان مطالعات جامعي در اين 
زمينه انجام شود تا با استفاده از مظهر  قنات، آب نزديکتر 
به  باغات  شود. با اجرا شدن اين طرح  باغات نيز از حالت 
سنتي خارج خواهد شد. افتتاح طرح آبياري تحت فشار 
چاه شماره 8 شرکت سهامي و زراعي اسالم آباد قاين از 
ديگر پروژه هاي افتتاحي توسط وزير جهاد کشاورزي 
بود که به گفته سجادي مدير جهاد کشاورزي قاين با 
هدف افزايش راندمان آبياري و کاهش مصرف بذر، کود و 
سموم اجرا شده که باعث صرفه جويي 180 هزار و 400 

مترمکعب آب مي شود.
افتتاح پروژه عملیات اب و خاک تجهیز و نوسازي 

تعاوني تولید منتظریه
حجتي بيان کرد: از همت و تالش کشاورزان در اجراي 
اين پروژه که به نفع کشور  و باعث افزايش راندمان آب 
مي-شود تشکر مي کنيم. وي ادامه داد: قطعات يکپارچه 
شده باعث مصرف آب کمتر  و همچنين توليد محصول 
بيشتر مي شود. وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه 
در حوزه سيستم آبياري فعاليت خوبي صورت گرفته، 
افزود: متوسط توليد شير در اين منطقه 0.2 ليتر بوده 
و اکنون به 2ليتر رسيده و اميدواريم استفاده از دام پر 
بازده سبک تداوم پيدا کند و دوقلوزايي و چند قلو زايي 
و افزايش توليد شير را شاهد باشيم. در خصوص پرورش 
شتر شيري نيز حجتي از وارد کردن نژاد شترهاي با 
شيردهي 13-15ليتر در روز خبر داد و گفت: با توجه 
به ارزش غذايي و تقاضاي باال در کشور و با تکيه بر 
ظرفيتهاي  پرورش آن در استان اولويت ويژه ای در اين 
حوزه وجود دارد. حجتي افزود: براي مبارزه با خشکسالي 
بايد همگام و همراه با طبيعت از منابع بهره برداري شود 
تا آسيبهاي کمتري به طبيعت وارد شود. وي ادامه داد: 
در مزارع نيز بايد با استفاده از روشهايي مانند استفاده از 
بذرهاي اصالح شده، مبازره با آفات و بهره وري افزايش 

پيدا خواهد کرد.
استان در گردشگري صنایع دستي و دام توانمندي 

باالیي دارد
در  استان  کرد:  بيان  استانداري  عمراني  امور  معاون 
گردشگري صنايع دستي و دام توانمندي بااليي دارد که 
آثار آن در کشور مشخص است و چنانچه توجه شود پر 
بارتر خواهد بود. علوي مقدم افزود: با توجه به محصوالت 

استراتژيک استان نسبت به فرآوري و خريد تضميني از 
کشاورز با تقويت بخش خصوصي بايد اقدام شود. وي 
افزود: جديت در ارائه الگوي کشت، آموزش و آشنايي 
کشاورز با روشهاي نوين  نقش موثري در ارتقا فعاليتهاي 
کشاورزي خواهد داشت. معاون امور عمراني استانداري 
اظهار کرد: با توجه به شرايط استان نياز به مشوقهاي 
بخش خصوصي مي باشد. علوي مقدم بروکراسي اداري 
در واگذاريها را مشکل احداث گلخانه ها عنوان کرد و 
خواستار تسريع در واگذاري ها شد. علوي مقدم بيان 
کرد:کشاورزان مشکالتي با منابع طبيعي دارند که  نياز به 
تسريع دارد و کشاورز چنانچه تملک نداشته باشد رغبتي 
بر کشاورزي نخواهد داشت. علوي مقدم احداث کشتارگاه 
صنعتي در طبس را مهم تلقي کرد  و اظهار کرد: در حوزه 
دام به خصوص دام سنگين بايد به سمت صنعتي شدن 

حرکت کرده تا از هدر رفت منابع جلوگيري شود.
مراتع به شترداران داده داده شود

نماينده فردوس، طبس، سرايان و بشرويه بيان کرد: 
مشکالت مختلف در حوزه کشاورزي استان وجود دارد 
که با نگاه ويژه وزارت جهاد کشاورزي حل خواهد شد. 
درانار،  آفت درختان  افزود: مشکالت  امير حسنخاني 
زرشک، عناب،کرم سرشاخه خوار و سفيدي دانه انار 
مشکالت زيادي را براي کشاورزان ايجاد کرده، همچنين 
آفت پسيل پسته هنوز وجود دارد که پسته کاران زيادي 
را دچار زيان کرده است. وي با اشاره به اينکه اصالح 
نژاد دام در طبس صورت گرفته، ادامه داد:  اصالح نژاد 
بز سانن در قاين به داليل مختلفي تسهيالت نگرفت و 
اجرايي نشده است. وي گفت: در زمينه پرورش شتر 
پر بازده در استان، مراتع به شترداران داده نمي شود 
بگيرد.  صورت  کار  اين  که  شود  مي  درخواست  که 
اميرحسنخاني ادامه داد: در زمينه شتر ظرفيت بااليي 
در استان وجود دارد ولي از آن خوب استفاده نمي شود 
و فرآوري  صورت نمي گيرد. در استان پروسه دريافت 

مجوز به خصوص مجوز بهداشت طوالني است.
اينکه  بيان  با  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان  رئيس 
دربازديد از شهرستان مختلف مزيتهاي خاص استان 
ديده شد، گفت: در توليد بعضي از محصوالت کشاورزي 
با  و  است  استان  به  مربوط  ده کشوري  تا  يک  رتبه 
استان  کشاورزي  جهاد  دغدغه  خشکسالي  به  توجه 
رفع موانع توليد محصوالت کشاورزي مي باشد. قوسي 
اعتبار  ميليارد  از 50  بيش  انتقال آب  افزود: درپروژه 
در نظر گرفته شده که 28ميليارد اختصاص داده شد 
و درخواست مي شود مابقي اعتبار تخصيص پيدا کند. 
قوسي با اشاره به اينکه در استان بيش از 6هزار و 656  
قنات وجود دارد، افزود: با افزايش سهم اعتباراستان در 
اين زمينه  قنات ها احيا شده که باعث بهبود وضعيت 

روستاييان و عشاير مي شود. 

دستاوردهای سفر سه روزه وزیر 
جهاد کشاورزی به استان

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پيرو آگهی تحديد حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده، اينک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی اين 

واحد به شرح ذيل: بخش 11 قاینات ششدانگ مزرعه مشاع و قنات هاجر آباد به گردش 14 شبانه روز و روزی 96 سهم جمعا 1344 سهم 
پالک 1590- اصلی به نام اداره اوقاف شهرستان بيرجند و غيره در روزهای 139۷/09/12 و 139۷/09/13 انجام خواهد شد. لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين شماره فوق الذکر به وسيله اين آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق 
ساعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر يک از صاحبان امالک با نماينده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاريخ 
تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آيين نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضين می بايست از تاريخ تسليم اعتراض خود به اداره 
ثبت اسناد و امالک قاينات ظرف يک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايند. در غير اين صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 

اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 1۳۹۷/0۸/۲1    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نقاشان و اتوسرویس اتومبیل 

با عنايت به آيين نامه اجرايی انتخابات اتحاديه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذکر که دارای شرايط ذيل می باشند 
 دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 9۷/08/23 جهت ثبت نام  در سامانه ايرانيان اصناف 
)www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل مدارک را به دبيرخانه هيئت اجرايی برگزاری 
 انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهری -  سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحويل نمايند.
شرایط داوطلبان:

تابعيت جمهوری اسالمی ايران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران - نداشتن 
سوءپيشينه کيفری موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  
عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرايی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و 
همچنين کارکنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- 
داشتن حداقل مدرک تحصيلی ديپلم برای افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - 
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )3 سری( - عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرين مدرک تحصيلی- گواهی 
 عدم سوء پيشينه کيفری- گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان

 ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی دعوت سهامداران شرکت زعفران ارمغان پاییز )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۵۹۶ و شناسه 
 ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۵۹۶ جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 8 مورخ 
139۷/9/3 و جلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده که ساعت 9 مورخ 139۷/9/3 در محل شرکت 
واقع در خيابان 1۷ شهريور - بين 1۷ شهريور 25 و 2۷ با کدپستی 9۷16853۷11 تشکيل می گردد حضور 

به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- انحالل شرکت و تعيين محل تصفيه 2- انتخاب اعضای هيئت تصفيه
هیئت مدیره زعفران ارمغان پاییز

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
ود  با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

محد
ه  و

 ویژ
وش

فر درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

چلو کوبیده  ۸۷۰۰ تومان
چلو جوجه  ۸۵۰۰ تومان
چلومرغ  ۸۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ۷۰۰۰ تومان
چلو خورشت سبزی ۷۰۰۰ تومان

استامبولی  ۵۸۰۰ تومان
سناتوری ۱۱۵۰۰ تومان       وزیری ۱۲۰۰۰ تومان
چلوپاچین ۹۰۰۰ تومان    چلو نگینی ۱۱۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان  ۱۰۰۰۰ تومان

غذا آماده ربگ

۳۲۴۰۴۰۴۳-۰۹۱۵۶۶۵۰۵۰۹  
آدرس: نبـش غفـاری ۳۴ 

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱۷۱۷
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راه اندازی سامانه پیامکی مشترکان گاز 

صداوسیما-سامانه پیامکی مشترکان گاز خراسان جنوبی راه اندازی شد. مدیرعامل شرکت گاز گفت:  مشترکین گاز می توانند برای استعالم آخرین صورتحساب گاز مصرفی خود، ابتدا حرف B و )بدون فاصله( 
سپس شماره اشتراک 12 رقمی خود را به شماره سامانه 30007657 ارسال کنند.وی افزود: مشترکان این شرکت برای دریافت خودکار صورتحساب گاز خود به صورت دوره ای نیز باید حرف S و شماره اشتراک 

نماینده محترم ولی فقیه در استان. با عرض سالم 12 رقمی خود را به سامانه 30007657  پیامک کنند که با این اقدام، پس از هر دوره صدور قبض گاز، پیامک اطالعات قبض خودکار برای مشترک ارسال می شود.
و تبریک ماه ربیع االول من و خیلی دیگر از اهالی 
شهرک چهکند از سال 1377 تا 1384 پیگیر سند و 
تعیین تکلیف و جواز ساخت زمین واگذار شده سال 
77 شدم بدون نتیجه نهایتا خانه را ساختم با واریز 
برق  و  آب  نامه مجوز  دهیاری  به حساب  مبالغی 
دریافت کردم بدون اینکه طی این سالها دهیاری 
بارها به  تذکری برای دریافت پروانه بدهد. ضمناً 
شورا و دهیاری مبالغی هر چند جزئی واریز کرده ام 
حال جهت دریافت سند روستایی به کمیسیون ماده 
99معرفی شدم. دوازده میلیون جریمه به قانون روز. 
شکایت به حل اختالف هم نتیجه نداد چرا من باید 
تاوان نداشتن قانون مشخص دهیاری و شورا و... 
را بدهم آیا عدالت اجتماعی همین است. قضاوت 
به درد دل  آیا کسی هست  عادالنه همین است. 

حاشیه نشینان شهر گوش کند؟
938...426
سمت  از  شهر  ورودی  برای  نباشید  خسته  سالم 
برای  واقعا جای تاسف دارد  پیام می دهم  مشهد 
مرکز استانی که از هر نظر نمونه هستیم درکشور 
ولی متاسفانه این ورودی است که ما داریم؟ فکر می 
کنید وارد روستا می شوید لطف کنید یک پیگیری 

بکنید بلکه فکری کردند ممنون.
915...801
از مهندس عدل و پرسنل خدوم شهرداری به خاطر 
احداث میدان در تقاطع سپیده و سراب واقعا تشکر 
می کنم. حقیقتا نقطه حادثه خیزی بود و هر هفته 

شاهد یک تصادف در محل تقاطع بودیم.
937...501
بابت ساخت  از مسئوالن  تشکر  و عرض  باسالم 
ساختمان جدید مرکز بهداشت قائم خیابان شیرین 
خواهشمند است فکری به حال گرمایش ساختمان 
نیز بکنند. من با فرزند شیرخوارم به مرکز بهداشت 
مراجعه کردم ولی از شدت سرما جرات نکردم پتوی 
بچه رو از روی سرش بردارم.خدا بداد افرادی برسه 

که در ساختمان مشغول به کارند.
915...611
نور  پور 5  تیمور  از  زیاد  مرور  و  عبور  به  توجه  با 
بخش 1 به سمت مدرس 10و خرابی آسفالت آن 
از شهرداری  در خواست می شود نسبت به آسفالت 
آن اقدام فرمایند همچنین از راهنمایی و رانندگی 
دو طرف کوچه که  پارک  بابت  درخواست کمک 

باعث سختی عبور و مرور می شود را داریم. 
938...030
موز  گرفتن  برای  مغازه  در  رفتم  پیش  روز  چند 
سوال کردم قیمتش را گفت 15 هزار تومان، سیب 
کیلویی 5 هزار تومان... خواهش می کنم  به فکر ما 
کارگران  باشید جلوی گرانی ها را بگیرید بیداد کرده
915...246  

جوابیه های شهرداری بیرجند

تاریخ  در  شما  پیام  در  مندرج  مطلب  *درخصوص 
97/7/11 در خصوص فضای سبز خیابان مهزیار بنا 
بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری به استحضار می رساند: فضای سبز واقع در 
خیابان مهزیار درصورت تحویل به شهرداری در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.

* درخصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
97/7/17 در خصوص هرس درختان معابر و میدان 
های شهر بنا بر اعالم سازمان سیما،منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری به استحضار می رساند: هرس،مرتب 
سازی و گل کاری میادین و بلوارها در حال انجام می باشد.

* درخصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
97/7/19 بنا براعالم سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری درخصوص اینکه ایستگاه واحدهایی که از 
مسیر انقالب  تردد می کنند در جای مناسب تری یعنی 
بین جمهوری 31 و33 قرار گیرد به استحضار می رساند 
باتوجه به وجود ایستگاه مرکزی در سه راه اسدی و 
فاصله کم حدفاصل این ایستگاه تامیدان امام حسین )ع( 
لزومی برای ایجاد ایستگاه در محل مورد نظر وجودندارد.

* درخصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
97/7/19 در خصوص کم بودن اتوبوس ها در منطقه 
حاشیه بیرجند بنا براعالم سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری به استحضار می رساند: تخصیص اتوبوس به 
مسیر براساس میزان تقاضا را دقیق اعالم فرمایند تا 

بررسی و اقدامات الزم صورت پذیرد.

* درخصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
بنا  مفتح  بلوار  زیباسازی  خصوص  در   97/7/26
می  استحضار  به  شهرداری  دو  منطقه  اعالم  بر 
به بهسازی  رساند: منطقه دو در نظر دارد نسبت 
خیابان مفتح اقدام نماید که پس از مشخص شدن 

پیمانکار،عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

تاریخ  پیام شما در  * درخصوص مطلب مندرج در 
اتوبوس های جدید  97/7/18 در خصوص تحویل 
اتوبوس رانی بیرجند بنا بر اعالم سازمان حمل ونقل بار و 
مسافر به استحضار میرساند :اتوبوس های خریداری شده 
جدید برابر بازدید صورت گرفته از شرکت ایران خودرو 
دیزل ساخته و آماده تحویل می باشد که انشاا... پس از 
تاییدیه فنی اتحادیه اتوبوس رانی های شرق کشور و 
انجام مراحل قانونی تحویل و به زودی انتقال خواهد شد.

* در خصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
97/7/26 در خصوص اینکه هنگام آبیاری جدول و پل 
ها در خیابان از شیر کوچک استفاده کنید تا آب هدر 
نرود بنا براعالم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری به استحضار می رساند با تشکر از حسن نظر 

این شهروند عزیز،مورد پیگیری خواهد شد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پس از باران ...
بهروزی فر- نزدیک دو دهه است، خشکسالی 
بر خراسان جنوبی این سومین استان گسترده 
کشور چنبره انداخته و سایه شوم تبعاتش همه 
چیز را دربر گرفته است،آسمان هم سال هاست 
بخلش را به جای جای این دیار زرنگون هدیه 
نیاکان  یاد  در  که  هایی  گذشته  چون  و  داده 
امسال  بارد!  نمی  دیگر  است،  ماندگار  مان 
نشان  آن  به  است،نشان  برگشته  ورق  اماگویا 
فروردین  در  هواشناسی  جهانی  روز  شعار  که 
عنوان  اقلیمی  هوشیاری  جوی؛  باش  آماده   ،
می شود،  پیش بینان هواشناسی هم روزهای 
 پربارانی را برای  کشور نوید می دهند، نقشه ها
و مدل های جوی هم حکایت از آن دارد که؛ 
غرب  و  غرب  شمال  جز  به  امسال  پاییز  در 
کشور در بقیه نقاط ایران، بارندگی ها طبیعی 
همین  طبق  و  است  نرمال  از  بیشتر  گاهی  و 
زمستان  برای  کشور  بارندگی  وضع  ها  نقشه 

آتی به ویژه بهمن خوب پیش بینی شده و این 
دست  آسمان  است   امید  که  این  یعنی  همه 
خشکسالی  که  تبعاتی  با  اما  کند،  دلبازی   و 
به همراه داشته، کاهش حجم پوشش گیاهی، 
نفوذناپذیری خاک و ... و از همه مهمتر عادت 
کردن های مان به روزهای بی بارانی، ایا می 
توان امیدوار بود که باران، نرم و آهسته ببارد، 

آن گونه که آبروی شهر را نبرد.
همین سؤال مهم ما را بر آن داشت تا اعضای 
و  فراخوانیم  نشستی  به  را  استان  بحران  ستاد 
بارانی  روزهای خوب  برای  ها  آمادگی  از همه 
برای مدیران  این نشست  نامه  بگوییم. دعوت 
ارشد دستگاه های عضو ستاد بحران ارسال شد، 
میرجلیلی مدیر کل و محمدی کارشناس مدیریت 
رئیس سازمان جهاد  قوسی  استانداری،  بحران 
طبیعی  منابع  کل  مدیر  نصرآبادی  کشاورزی، 
نجات  و  امداد  معاون  اسعدزاده  آبخیزداری،  و 
کارشناس  حسنی  استان،  احمر  هالل  جمعیت 
پزشکی  های  فوریت  مرکز  بحران  مدیریت 
استان، سروری معاون حفاظت و بهره برداری از 
منابع آب شرکت آب منطقه ای، منصوریان قائم 
مقام و معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
اداره  عمومی  روابط  مدیر  حیدری  استان،  برق 
مالکی  ای،  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل 
محمودی  بیرجند،  شهرستان  مرکزی  بخشدار 
مدیر امور گاز شهرستان بیرجند، شاکری معاون 
خدمات شهری و حسینی مدیر عامل سازمان 
بودند  مهمانانی  بیرجند  نشانی شهرداری  آتش 

که در روز قرار به جمع ما پیوستند.

راه اندازی پست دوم امداد
گاز بیرجند در شمال شهر،

ظرف 3 ماه آینده 

 مدیر امور گاز بیرجند، با اشاره به اقدامات توسعه ای
انجام شده در استان و تأکید بر این که تا پایان 
سال 100 درصد خانوار شهری استان از نعمت 
استثنای  )به  شوند،  می  برخوردار  طبیعی  گاز 
دیهوک که از طریق CNG  گازدار می شود(، 
خاطر نشان کرد:از اهداف کالن سازمانی کاهش 
زمان امدادرسانی و اعزام به محل حادثه است 
که سال گذشته 9 دقیقه بوده و با وجود اقداماتی 
از قبیل چابک سازی و افزایش تعداد نیروهای 
یافته و به 7 دقیقه  این زمان کاهش  امدادی، 
اساس  بر  داد:  ادامه  محمودی  است.  رسیده 
تجهیزات،  ماه   6 هر  شده  تعریف  های  برنامه 

لوله ها، اتصاالت، لوازم بحران و حتی نقشه ها 
به روز رسانی می شود، این نقشه های به روز 
رسانی شده در اختیار استان های معین هم قرار 
گرفته و حتی برای استقرار نیروهای امدادی این 
استان ها دراوضاع بحرانی، انبارهایی پیش بینی 
شده و نشانی این انبارها در اختیار آنها قرار دارد. 
تأسیسات  سرویس  و  نگهداری  وی؛  گفته  به 
در ابتدای فصل، مانیتورینگ تمام ایستگاه ها، 
در  تسهیل  برای   194 سامانه  سازی  یکپارچه 
خدمات رسانی، راه اندازی سامانه GIS برای 
اندازی سامانه  آماده نگه داشتن تجهیزات، راه 
نگهداری تأسیسات، راه اندازی پست دوم امداد 
بیرجند در شمال شهر ظرف دو سه ماه آینده از 
جمله اقدامات این حوزه برای مدیریت بحران و 
مقابله با حوادث است. مدیر امور گاز بیرجند، با 
اشاره به استقرار تجهیزات و نیروهای امدادی در 
4 ناحیه اصلی شهر بیرجند، از دقت نظر ناظران 

منازل  به  نظام مهندسی در گازرسانی  سازمان 
گفت که سبب شده با شرایط مطلوب جزو استان 

های سبز باشیم.

لخت بودن بیشتر سیم ها
در شبکه شهری بیرجند

دغدغه ای بزرگ

استان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مقام  قائم 
آن  کرد؛  آغاز  بزرگ  دغدغه  با یک  را  حرفش 
هم لخت بودن بیشتر سیم ها در شبکه شهری 
بیرجند که در زمان رعد و برق و بارندگی بسیار 
آسیب پذیرند. منصوریان با تأکید بر این که به 
لحاظ شاخص های تأمین برق وضع به نسبت 
شاخص  اساس  بر  کرد:  اذعان  داریم،  مطلوبی 
های جهانی، میزان عدم تأمین برق استان به 
طور میانگین در سال 115 دقیقه یعنی کمتر از 2 
ساعت است در حالی که این رقم در تمام کشور 
700 دقیقه می باشد. به گفته وی؛ خاموشی ها 
گاه ناشی از تعمیرات و گاه در اثر وقوع حادثه رخ 
می دهد که شرکت توزیع نیروی برق با فعال 
کردن گروه خط گرم و انجام تعمیرات با استفاده 
از تجهیزات کاماًل عایق، قطعی برق برای انجام 
تعمیرات را به صفر نزدیک و نزدیک تر کرده 
است. معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
برق؛ بازدیدهای دوره ای، تبدیل سیم های لخت 
کردن  زمینی  دارنده،  نگه  خود  های  کابل  به 
شبکه در برخی مناطق شهر بیرجند،استفاده از 
تجهیزات ابداعی برای جلوگیری از پرنده زنی 
کنترل  سامانه  اندازی  راه  شهرها،  خارج  در 
کلیه  با  بحران  کانکس  اندازی  راه  خودروها، 
تجهیزات را از اقدامات این حوزه برای مدیریت 
شرایط بحرانی نام برد. منصوریان ادامه داد: با 
تحت  را  نقطه   30 که  اتوماسیونی  اندازی  راه 
کنترل دارد، محل قطعی در کمتر از یک دقیقه 
برق دار می شود و ما با خرید تجهیزات الزم تا 
پایان سال 100 نقطه را تحت کنترل اتوماسیون 
در خواهیم آورد. به گفته وی؛ بر اساس قوانین 
پدافند غیرعامل  تعریف شده در سیاست های 
بحران  مولد  تأمین  به  مکلف  ها  سازمان  همه 
در شبکه  ای  حادثه  بروز  به محض  تا  هستند 
برق، امکان تأمین برق را داشته باشند، این اقدام 
در برخی دستگاه ها عملیاتی شده اما برخی هنوز 
این قانون را جدی نگرفته اند. قائم مقام شرکت 
توزیع نیروی برق در پاسخ به این سوال که چرا 
قبل  روز  چند  بارندگی  تمهیدات،  این  وجود  با 

قطعی چند ساعته برق و اعتراض ساکنان بلوار 
پاسداران را در پی داشت، گفت: در جریان این 
بارندگی،  تنها یک قطعه خیلی کوچک آسیب 
و  دیده  حادثه  قطعه  این  یافتن  که  بود  دیده 
اصالح آن زمان بر شد. منصوریان افزود: برای 
در  اتفاقات  و  عملیات  های  تعدادگروه  افزایش 
بیرجند موافقت های الزم را اخذ کرده ایم و تا ده 
روز دیگر گروه جدیدی در محدوده شمال شهر 
مستقر می شوند تا دسترسی به محل حادثه و 
رفع آن را کوتاه تر نمایند. به گفته وی؛ وجود 
شاخه های درختان کاج در خیابان های اصلی 
بیرجند که در اثر بارش برف سنگین شده قطعی 
شبکه را به همراه دارند و همچنین حفاری های 
بدون هماهنگی شهرداری در جریان اصالح و 
بهبود معابر که پارگی کابل ها در برخی معابر را 
در پی داشته ، از مهمترین مشکالت این حوزه 
در  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  که  است 

سوزنی  درختان  گفت:  ها  گالیه  این  به  پاسخ 
برگ وقتی از ناحیه سرشاخه هرس می شوند، به 
مرور خشک می گردند، با این وجود با هماهنگی 
می توان این مشکل را برطرف کرد، در موضوع 
حفاری ها هم چون کابل های زمینی نامنظم 
بوده نمایشگر جانمایی ندارد، این مشکل پیش 
آمده که البته می توان با هماهنگی مانع از تکرار 

آن شد.

آمادگی الزم آب منطقه ای 
برای روزهای بارندگی

 
آب  منابع  از  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
از  کوتاه  خیلی  هم  ای  منطقه  آب  شرکت 
و  مدیریت  موضوع  بین  اساسی  های  تفاوت 
آب  همین  کرد:  تأکید  و  گفت  سیالب  مهار 
هایی که در مسیر رودخانه ها جاری می شوند، 
عامل اصلی تغذیه مخازن زیرزمینی هستند فلذا 
مدیریت شوند که  باید  ای  گونه  به  ها  رواناب 
تغذیه مخازن زیرزمین تحت الشعاع قرار نگیرد. 
ای عضو  منطقه  آب  کرد:  خاطرنشان  سروری 
است،  دریایی  مخاطرات  و  سیل  امور  کارگروه 
برای  ایم،  داشته  زمینه هم جلساتی  در همین 
بازگشایی مسیر رودخانه ها و بررسی وضع پل 
ها و ... برنامه ریزی شده و آمادگی الزم برای 

روزهای بارندگی وجود دارد.

احداث مخزن برای
ذخیره سازی آب های سطحی

این  از  هم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
شهر  های  رواناب  مدیریت  برای  که  گفت 
جلساتی در استانداری داشتیم و بنا بر این شده 
که در حریم شهر، مخازنی برای ذخیره سازی 
به  آب  این  و  کنیم  احداث  سطحی  های  آب 
نیاز  از  شاکری  برگردد.  شهر  مصرف  چرخه 
شهرداری برای عملیاتی کردن این برنامه به 5 
هکتار زمین خبرداد که موافقت منابع طبیعی را 
در پی داشت. وی با اشاره به این که از حدود 
آبراهه  و  ها  کانال  مسیر  تمام  پیش  ماه  یک 
را  اساسی  مشکل  شده،  بازگشایی  شهر  های 
تخلیه نخاله های ساختمانی در مسیر رودخانه 
ها دانست که گویا با بیشتر شدن سیستم های 
کنترلی مدیریت خواهد شد. به گفته وی؛ تالش 
همیشگی اکیپ های رفت و روب و استقرارشان 
در شهر در روزهای بارانی؛ جاری شدن آب در 

سطح معابر ناشی از بارندگی های تند و بیش 
از دبی و ظرفیت کششی کانال هاست که بر 
اساس پیش بینی های انجام گرفته در بارندگی 
های پیش رو چنین مشکلی را نخواهیم داشت. 
معاون خدمات شهری شهرداری در پاسخ به این 
گذشته  های  سال  مشکل  مهمترین  که  مورد 
جاری شدن آب در انتهای بلوار شهید آوینی و 
غفاری بود و مقرر شده بود دو حوزه شهرداری و 
آب منطقه ای برای رفع این مشکل اقدام کنند، 
گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده ان شاء ا... 
مشکل خاصی نخواهیم داشت البته در انتهای 
محور  اندک،  های  بارندگی  برای  آوینی  بلوار 
موجود پاسخگوست ولی اگر بارندگی به شکل 
تگرگ و تند باشد، حجم آبی که به این مسیر 
بازگشایی  برای  که  بود  خواهد  بیشتر  آید  می 
مسیر رودخانه اقدام شده ولی متأسفانه معارض 
تدبیر  با  ولی  مستضعفان(  بنیاد  دارد)مالکیت 

فصل  و  حل  حال  در  موضوع  این  فرمانداری 
است و به محض تحویل محور، بازگشایی های 
امسال  امیدواریم  و  گرفت  خواهد  انجام  الزم 

مشکالت گذشته را نداشته باشیم.

امسال سرایت آب به منازل  
 نخواهیم داشت

مدیر عامل سازمان آتش نشانی با اشاره به تفاوت 
حوادث در فصول مختلف سال، از خدمات دهی 
متفاوت به حوادث گفت و خاطرنشان کرد: در 
سال های قبل متأسفانه با اندک بارشی، سرایت 
مثل  مناطق  برخی  در  را  واقع  منازل  به  آب 
طالقانی و شهدا داشتیم، لذا به ناچار به محض 
در   دهی  خدمات  های  اکیپ  هوا  شدن  ابری 
شهر مستقر می شدند،اما امسال وضع مطلوب 
تر است، اما باز هم تجهیزات الزم آماده شده 
و حتی برای یخبندان هم شن و نمک الزم و 

خودروهای امداد رسان مهیاست.
حوادث  از  بخشی  که  جایی  از  افزود:  حسینی 
لوازم  از  استفاده  در  مالکان  دقتی  کم  از  ناشی 
است،  گاز  و  برق  آب،  تأسیسات  در  نامرغوب 
طی سال های اخیر در صدور مجوزها دقت نظر 
کامل  رفع  تا  ها  استعالم  و  شود  می  بیشتری 
هم  موضوع  همین  گیرند،  نمی  پاسخ  نواقص 
سبب شده علیرغم افزایشی که در آمار جمعیت 
ایم،  داشته  سازها  و  ساخت  و  خودروها  شهر، 
حجم اتفاقات در حریق 38.5 درصد و در حوادث 

29 درصد کاهش داشته  باشد.

دیواره های ترمیم نشده 
بندهای خاکی، تهدیدی جدی

عامل  را  دهیاران  که  بیرجند  مرکزی  بخشدار 
از  داند  می  روستاها  در  اوضاع  مدیریت  اصلی 
پیامک سریع اخطارهای هواشناسی به دهیاران 
گفت و خاطرنشان کرد: دهیاران در زمان بارندگی 
ها در محل حضور دارند و بر اساس پیش بینی 
و  ارتباطند  در  مرتبط  های  دستگاه  همه  با  ها 
ها  بارندگی  از  ناشی  مشکالت  حجم  چنانچه 
بیش از توان دهیاران باشد از دستگاه ها کمک 
خواهند گرفت. مالکی افزود: به دهیاران توصیه 
رسیدن  تا  راهداری  با حوزه  با هماهنگی  شده 
مسیرها  بازگشایی  به  نسبت  امدادی  نیروهای 
اقدام نمایند. به گفته وی؛ با توجه به خشکسالی 
کشاورزان  اغلب  متوالی  ساله  چندین  های 

اند  کرده  غفلت  بندها  های  دیواره  ترمیم  از 
باشد.  ساز  مشکل  تواند  می  اتفاق  همین  که 

در بخش کشاورزی از هر نوع 
بارندگی مؤثری استقبال می کنیم

از خسارت  رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم 
تولیدی،  محصوالت  بخش  سه  بر  حوادث 
تأسیسات زیربنایی)قنوات، اماکن دامی، مجتمع 
گیاه،  خود  و  و...(  دامداری  و  ای  گلخانه  های 
دام، طیور یا ماهی که همگی سرمایه کشاورز 
و دامدار می باشند، گفت و با اشاره به این که 
سرمازدگی می تواند در دو فصل بهار و زمستان 
افتد، برنامه های سازمان را در دو گروه  اتفاق 
کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت حوادث 
دسته بندی کرد. قوسی خاطرنشان کرد: حفظ 
گیاه از سرمای زمستان، تغذیه گیاهان، دقت در 

تاریخ کاشت محصول، تنظیم عمق کاشت بذر، 
هرس مناسب در زمان مناسب، انتخاب پیوندک 
مقاوم به سرما، تأکید بر تیره بودن خاک در زمان 
احداث باغ)خاک تیره که در روز گرمای بیشتری 
جذب می کند،در شب این گرما را متصاعد کرده 
دودکردن  نماید(،  می  جلوگیری  سرمازدگی  از 
کاه و زغال یا ایجاد بادشکن در باغ، استفاده از 
ترکیبات شیمیایی خاص، مصرف بهینه کودها و 

.... از جمله این برنامه هاست.
وی با تأکید بر این که در بخش کشاورزی از هر 
نوع بارندگی مؤثری استقبال می کنیم ، توصیه 
داشت؛  دامداران  و  کشاورزان  برای  هم  هایی 
عدم انحراف مسیر سیل به سمت میله چاه ها،  
تخریب نکردن پوشش گیاهی باال دست قنوات، 
خودداری از احداث بندهای خاکی غیر فنی،عدم 
ساخت و ساز یا کشت و کار در حریم قنوات و 
رودخانه ها، جلوگیری از سرشکاف کردن قنوات 
واحدهای  نکردن  احداث   سال،  فصل  این  در 
لوله ها در  دامی در حاشیه رودخانه ها، تخلیه 
سیستم های آبیاری تحت فشار در فصل سرد 
و حتی قطع برق آن، عدم حمل و نقل یا خرید 
و فروش دام های قاچاق و از همه مهمتر بیمه 
کردن محصوالت دامی و کشاورزی ، مهمترین 

توصیه های وی به کشاورزان و دامداران بود.

 سیل و رواناب ؛
 فرصت مطلوب

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اما بر 
این باور بود که؛ با وجود روند تغییرات اقلیمی در 
زمان، نوع و شدت بارندگی ها، چه خشکسالی 
باید  لذا  نباشد، مشکل سیل را داریم  باشد چه 

همیشه رویکرد پیشگیرانه را دنبال کنیم.
به گفته نصرآبادی، مدیریت ریسک بر مدیریت 
مدیریت  در  که  چرا  دارد  ارجحیت  بحران 
ریسک زمان در اختیار ماست، به همین جهت 
ما هیچ وقت نگران سیل نیستیم، بلکه به سیل 
و رواناب به عنوان فرصت می نگریم، برای ما 
نگران کننده تر از سیالب، حجم آبی است که 
از دستش خارج می شود  پیش چشم کشاورز 
و از مرزهای استان بیرون می رود، لذا بهترین 
مدیریت را اجرای پروژه های آبخیزداری می 
دانیم. نصرآبادی ادامه داد: در دشت بیرجند که 
188 هزار و 550 هکتار وسعت دارد با اجرای 
پیشگیرانه  اقدامات  آبخیزداری،  های  پروژه 
وسعت  به  توجه  با  که  چرا  شده  انجام  خوبی 

دشت، هر قطره آبی که تبدیل به سیالب شود 
مثال  برای  قرار می دهد،  تأثیر  را تحت  شهر 
در سال 76 و با آغاز به کار پروژه آبخیزداری 
باند جدید  با احداث  در گردنه ثمن شاهی که 
فرودگاه همزمان شده بود، این باند در اثر بروز 
با  و  از سال 79  اما  تخریب شد  بار  دو  سیل، 
سیالبی  منطقه،  آن  آبخیزداری  پروژه  اتمام 
شد  نمی  اجرا  پروژه  آن  اگر  که  نشده  جاری 
با وجود ساخت و سازها در مهرشهر ، ما باید 
البته  بودیم،  منطقه  در  حوادث  تکرار  شاهد 
عالوه بر پروژه آبخیزداری گردنه ثمن شاهی، 
ای  منطقه  آب  توسط  رودخانه  مسیر  انحراف 

هم در این جریان مؤثر بود. 
استان 25  در  زمان حاضر  وی عنوان کرد: در 
که  داریم  احداث  دست  در  آبخیزداری  پروژه 
میانگین 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار 
است تا پایان آذر به طور کامل به اتمام برسد 

چرا که این پروژه ها الگویی برای ارائه در بودجه 
98 و زیربنای اعتبارات سال آینده است. مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در موضوع 
باران هایی که بر سطح آسفالت ها جاری می 
شود، موضوع آبخیزداری شهری را مطرح کرد و 
تأکید نمود: هر چه آب جاری شده در نقطه صفر 
اولیه مدیریت شود، کیفیت آب تزریقی به سفره 
های آب زیرزمینی بهتر است که البته در کنار 
آن باید با تعبیه برخی زیرساخت ها و تجهیزات 
هدایت  های  لوله  با  های هاللی  سایبان  مثل 
آب در ایستگاه های واحد، احداث مخازن ذخیره 
سازی آب باران جاری در معابر، نصب تأسیسات 
های  مجتمع  در  باران  آب  هدایت  برای  الزم 
مسکونی، جداسازی آب باران از فاضالب سیاه 
منازل و... هم می توان به بازگشت آب کمک 

کرد.

لزوم تجهیز دهیاری ها 
به کفکش، لجن کش و موتور آب

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
هم با اشاره به این که باران نعمت خداست اما 
های  دخالت  افزایش  علت  به  جاها  برخی  در 
را به همراه  ناپذیری  ما، خسارت های جبران 
دارد، تأکید کرد: با توجه به حجم خسارت های 
ناشی از حوادث در مناطق روستایی،از مهمترین 
اقداماتی که باید در دستور کار مدیریت بحران 
موضوع  گیرد،  قرار  مرتبط  های  دستگاه  و 
آمادگی  از  اسعدزاده  است.  دهیاران  آموزش 
جمعیت هالل احمر  برای ارائه آموزش های 
اولیه  و کمک های  بحران  مدیریت  با  مرتبط 
را  این دانش  اگر دهیاران  تأکید کرد:  گفت و 
امدادی  های  تیم  رسیدن  زمان  تا  گیرند  فرا 
در زمان بروز حادثه، در کاهش حجم خسارت 
های ناشی از حادثه تأثیرگذارند. به گفته وی؛ 
دهیاری ها باید به تجهیزاتی همچون کفکش، 
لجن کش و موتور آب مجهز باشند تا در زمان 
آبگرفتگی منازل، خیلی سریع برای تخلیه آب 
استفاده  اسعدزاده،  دیگر  دغدغه  نمایند.  اقدام 
و  یخبندان  زمان  در  چرخ  زنجیر  از  خودروها 
بارش برف بود که چون با گیر افتادن خودروی 
بدون تجهیزات در گردنه ها، ترافیک سنگینی 
رخ می دهد لذا نیروی انتظامی می بایست از 

تردد این خودروها جلوگیری نماید ...

ادامه در صفحه ۵ 

 مدیران استان در نشست  آوا  از آمادگی برای  کاهش خسارت 
و حداکثر بهره برداری از بارندگی های امسال می گویند :

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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خواص پای مرغ
 در تولید کلسیم بدن 

پروتئین ها،  از  بسیاری  حاوی  مرغ  پای 
ویتامین ها و مواد معدنی حیاتی است که بدن 
قادر به تولید آن ها نیست. به همین دلیل افرادی 
که دچار مشکالتی مانند خمیدگی )ناشی از 
کمبود کلسیم(، پوکی استخوان، آرتروز، نرمی 
استخوان در کودکان و بزرگساالن، روماتیسم و 
شکستگی استخوان  می توان با استفاده از این 

ماده غذایی درمان کرد.

افکار منفی را شناسایی کنید

افکار منفی را بشناسید! افکار منفی شما را از دیدن جنبه مثبت زندگی 
افکار منفی  با شناخت   باز می دارد. چهار نوع فکر منفی وجود دارد. 
آنها را دور بریزید. فیلتر کردن: فقط به جنبه منفی توجه  می توانید 
می کنید. شخصی سازی: به خاطر حوادثی که رخ می دهد خودتان را 
سرزنش می کنید. فاجعه سازی: یک حادثه را بدتر از آنچه که هست 
نشان می دهید. قطبی سازی: در آن رویدادها یا منفی هستند یا مثبت. 
هنگامی که روحیه تان ضعیف است، اجازه ندهید افکار و احساسات منفی 
آزارتان بدهند. حتی تنها برای چند ساعت در روز افکار منفی را از خودتان 

دور کنید و فقط روی جوانب مثبت زندگی تان تمرکز کنید.

موفقیت و انرژی

ارتباط موثر

روز خود را مثبت شروع کنید

افراد منفی  باف تمایل دارند روز خود را با فکر کردن به اینکه مشکلی 
از روزتان  بر جنبه هایی  به  جای آن،  آمد، شروع کنند.  پیش خواهد 
که می تواند خوب پیش برود و آنچه در آن روز به دنبال آن هستید، 

تمرکز کنید.
سبک زندگی سالم داشته باشید: سبک زندگی که بر غذا خوردن سالم 
و رهایی از استرس تمرکز دارد به شما کمک می کند تا روحیه خود را 
مثبت کنید. به عنوان مثال سه بار ورزش کردن در هفته موجب یک 

روحیه مثبت تر می شود.
با  افکار مثبتی هستند که شما  اعترافات،  باشید:  روزانه داشته  اعتراف 
صدای بلند می گویید تا خودتان را تشویق و ترغیب کنید. اعتراف شما 
میتواند هر چیزی باشد، از جمله ی »من یک روز خوب خواهم داشت« 
گرفته تا نقل  قول مورد عالقه ی خودتان.همچنین می توانید یک تفکر 
 مثبت در مورد خودتان را انتخاب کنید و وقتی افکار منفی وارد ذهنتان

 می شوند آن را تکرار کنید.
با افراد مثبت اندیش معاشرت کنید: مثبت اندیشی مسری است، پس اطراف 
تان را با دوستان و آشنایانی پر کنید که نیمه پر لیوان را می بینند. جمع  کردن 
افراد مثبت اندیش در اطراف خودتان می تواند کمک کند تا حمایت و رغبتی 

را که برای یک زندگی مثبت نیاز دارید، به دست آورید.
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برطرف کردن بوی بد 
بدن با لیموشیرین

لیموشیرین میوه ای محبوب و پرخاصیت است 
که می تواند به رفع بوی بد بدن ناشی از تعرق 
زیاد کمک کند. رفع بوی بدن یکی از خواص 
فوق العاده لیموشیرین می باشد. دسته ای از افراد 
حتی در فصول سرد سال از تعرق زیاد رنج می 
برند اما از این ویژگی لیموشیرین شاید بی خبر 
باشند. حمام با آب لیمو شیرین می تواند از تعریق 

بیش ازاندازه  بدن و بوی بد آن جلوگیری کند.

اسطوخودوس مفید
 برای دردهای میگرنی 

این گیاه به  عنوان یک داروی خانگی برای 
استفاده  مورد  میگرنی  سردردهای  درمان 
قرار می گیرد. روغن را روی پیشانی بمالید یا 
بوی آن را استنشاق کنید. دو تا سه لیوان آب 
معمولی را بجوشانید سپس دو یا چهار قطره از 
روغن را داخل آن بریزید و بخارش را تنفس 
نباید خورد و مصرف آن به  کنید. روغن را 

صورت موضعی یا تنفسی توصیه می شود.

تحقیقات نشان داده اند که خوردن میوه هایی مانند سیب و انواع مواد غذایی 
سرشار از فیبر، از بدن در مقابل ابتال به بیماری پارکینسون محافظت 
می کند. دانشمندان، این تاثیر مهم را به توانایی آنتی اکسیدان های موجود 

در سیب در مقابله با رادیکال های آزاد در بدن، مرتبط دانسته اند. 
 کاهش خطر ابتال به دیابت: خانم هایی که روزانه حداقل یک عدد سیب یا 
یک لیوان آب سیب طبیعی می خورند، شانس ابتال به بیماری دیابت نوع 2 
را 28 درصد کاهش می دهند. این میوه سرشار از فیبر محلول است و این 

ماده غذایی از به  وجود آمدن نوسانات در سطح قند خون جلوگیری می کند.
در  فیبر محلولی که  ویژگی های  از  کاهش کلسترول خون: یکی 
سیب و آب طبیعی آن وجود دارد، این است که به چربی های موجود 

در روده متصل می شود.
داشتن قلب سالم تر: ترکیب فنولی موجود در پوست سیب به ترکیبات 
کلسترول اجازه نمی دهد تا در دیواره شریان ها به حالت جامد تبدیل شوند در 

نهایت باعث ابتال به بیماری عروق کرونر می شود.

سیب  بخورید و دکتر نروید

آیه روز

و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان کلمات او را تغییردهنده  ای 
نیست و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت. )سوره کهف آیه 2۷(
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نکات  کلیدی برای
 بازاریابی تلفنی موفق

اگر اصول بازاریابی تلفنی را به درستی انجام دهید، می تواند در مقایسه 
با سایر روش های بازاریابی، بسیار سودآور، کم هزینه و دم دست باشد. 
بازاریابی تلفنی یکی از مشاغل پردرآمد خانگی است. در این مطلب نکات  

مهم برای بازاریابی تلفنی موفق را می خوانیم:
کاهش تماس های شخصی

در ساعات کاری، تماس های تلفنی شخصی را به حداقل برسانید. با 
انجام این کار، فروش تان بیشتر می شود. اگر در روز تنها 3 تماس تلفنی 
شخصی داشته باشید و هر تماس به طور متوسط 4 دقیقه طول بکشد، 
در سال، 48 ساعت از وقت شما گرفته شده است. اختصاص 48 ساعت 

برای فروش، می تواند چندین مشتری جدید ایجاد کند.
زمان تماس با مشتری

بیش از حد نگران بهترین زمان تماس با مشتریان نباشید. بعضی 
 از فروشندگان، اول ساعت کاری و حدود ظهر با مشتریان تماس

نمی گیرند و با خود می اندیشند که مشتری در دسترس نخواهد بود. 
از تمام روز کاری برای تماس های تلفنی استفاده کنید. اگر تلفن 

نکنید، هیچگاه آنها را نخواهید یافت.
هدف گذاری کنید

برای تماس های تلفنی، هدف های روزانه قرار دهید و سعی کنید در هر 
شرایطی به آن اهداف برسید. وقتی بدانید در روز باید به تعداد مشخصی 

برسید، متمرکزتر و سریعتر کار خواهید کرد.
برای روز بعد، امروز برنامه ریزی کنید

برای روز بعد، همین امروز برنامه ریزی کنید. اولین ساعت روز کاری 
بسیار با ارزش است، چون با انرژی هستید.

تعداد تماس ها را یادداشت کنید
تعداد تماس های روزانه خود را در دفتری یادداشت کنید. هر روز سعی 
کنید حداقل یک تماس بیشتر از روز قبل بگیرید. وقتی پس از چند هفته 

نتایج را ببینید، متعجب خواهید شد.
شماره ها را گلچین نکنید

اگر از روی فهرست مشخصی از مشتریان پیش می روید، به تک تک 
شماره ها زنگ بزنید. در مقابل این تمایل که به طور اتفاقی زنگ بزنید 
و یا از افرادی صرف نظر کنید، بایستید. هیچگاه پیشداوری نکنید، زیرا 

ممکن است فروش بزرگی را از دست بدهید.
درآمد هفتگی را یادداشت کنید

در بازاریابی تلفنی همیشه میزان درآمد خود را از هر تماس محاسبه کنید. 
درآمد هفتگی را به طور متوسط حساب کرده و بر تعداد مکالمات هفتگی 
تقسیم کنید. مقدار حاصل را در دفتر خود یادداشت کنید و سعی کنید این 
مقدار را افزایش دهید.یعنی بر روی این کار کنید که در تعداد تماس های 

مشخص، به افراد بیشتری بفروشید.
مثل یک حرفه ای سالم و احوال پرسی کنید

یکی از راه های یک بازاریابی تلفنی موفق این ست که گرم سالم کنید. 
با یک سالم خشک و خالی، یک نفس بدون اینکه به طرف مقابل اجازه  
صحبت بدهید، وارد بحث ارائه تلفنی خود نشوید. نحوه  سالم کردن شما 

بر رسمیت بخشیدن به کارتان تاثیر می گذارد.

1234567891۰1112131415
سونیلاجنویسناپ1
ویسومزاونبادا2
دایشدیرملاصو3
اراملیدراریج4
بنورنلاوماهم5
هتتسشنملپیدش6
برسلیپپادوهی7
یشانناکراهیاد8
ضیعبترننجلته9
ادودرملحاسفا1۰
یرتواکذرلوکش11
یهبیهابابنسم12
ناشنحتافناوپ13
یمناهریخسیراو14
راوخشتاتبراکدر15

کارت دانشجویی اینجانب زهرا عاملی به 
شماره دانشجویی ۰۵۰۲۴۰۹۷ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹1۵363۵۰1۵ - ناصری نژاد

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

خریداریم(    ۰۹1۵3۴۲3۷۴۴

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲6 / ۰۹1۵86۲۴۴3۹- جانی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹1۵۵6۵8۲68 - ۰۹1۵66۹3۵1۵ 

1۰سال ضمانت

3۲۴3۵686 - ۰۹36۵۲3۷۰1۴-۰۹1۵۷۰63۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

یک دستگاه 1۰ تن یخچالدار جهت 
حمل مرغ گرم به استان سیستان و 
بلوچستان به صورت اجاره مورد نیاز 

شرکت می باشد.
۰۹1۵33۴611۲
 شرکت قاین طیور

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

۰۹38۰16۰۷۷۹ - ۰۹1۵16۴1۴6۴

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 
۰۹1۵۷۴11۰۷1 - باقری

یک شرکت کامپیوتری خصوصی
 به تعدادی نیروی آقا و خانم 

در سمت های ذیل نیازمنداست: 
مدیر و کارشناس فروش - کاربر 

کامپیوتر- مترجم  حضوری
شرایط: ترجیحا دارای سابقه کار 

مرتبط 
  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره 

۰۹1۷۲۹۰۰36۴ تماس بگیرید.

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 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹1۵۵6۲۲۲۹1

3۲۲1168۴

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

۰۹1۵   ۰۵6   ۲1۰۰

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹1۵16۵۲6۰۰-3۲۴۴۷11۰
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یادمان شهدای استان

»توبه كنيد و به خود آييد كه فردا دير است ، زيرا كه خدا آمرزنده گناه و پذيرنده توبه است 
و در راه خدا جهاد كنيد تا به لقاء ا... بپيونديد و به سوى او باز گرديد .«

 “شهيد سيد حميد محبوبي”

*كنگان سربيشه با 6 ميليمتر بارندگی در 48 ساعت 
گذشته بيشترين مقدار بارش ها را ثبت كرده است.

*حاميان طرح هاى اكرام ايتام و محسنين كميته امداد 
خراسان جنوبی از ابتداى سال 6 ميليارد و 4۲۰ ميليون 

تومان به ايتام و محسنين كمک كردند.
*137 ميليون تومان از ابتداى امسال براى حمايت از 
اشتغال معلوالن و مددجويان زيرپوشش بهزيستی در 
قالب بيمه هاى خويش فرما و كارفرمايی اختصاص يافت.
*بانوان سربيشه اى يک تخته فرش 6 مترى بافتند و به 

عتبات عاليات اهدا كردند.
*به گفته رئيس پليس راه موتور سيکلت سواران با 5۲ 
درصد بيشترين زخمی هاى تصادفات هفته گذشته در 
معابر شهرى خراسان جنوبی را به خود اختصاص دادند.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

سرمايه  بيمه  صندوق  عامل  خبر-مدير  گروه 
گذارى فعاليت هاى معدنی كشور گفت: با عنايت 
اختصاص  و  معدن  بخش  به  دولت  توجه  به 
1۰۰۰ ميليارد تومان به توسعه بخش معادن در 
سال ۹7، اين حوزه می تواند جهشی در شکوفايی 

اقتصاد ملی ايجاد كند.
دهقانی در جلسه شوراى معادن خراسان جنوبی 
گفت: معدن كاران استان سهم بااليی در استفاده 
از منابع صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى 
معدنی دارد و از مجموع 67۰ ميليارد تومان بيمه 
از  بيش  كشور  در  صادره  گذارى  سرمايه  نامه 
1۰۰ميليارد تومان متعلق به خراسان جنوبی است.
وى افزود: همچنين 1۲طرح كه عمدتا در حوزه 

زغال سنگ، طال، سنگ هاى ساختمانی بوده 
است توسط خراسان جنوبی به اين صندوق ارجاع 
شده كه با صدور اين بيمه نامه ها نيز سهم اين 
استان به ۲۰۰ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. 

مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت 
جنوبی  خراسان  گفت:  كشور  معدنی  هاى 
دارد  معدن  حوزه  در  توجهی  قابل  ظرفيتهاى 
كه براى بالفعل شدن نيازمند سرمايه گذارى 
بيمه سرمايه  زمينه صندوق   اين  در  و  است 
گذارى فعاليت هاى معدنی آماده همکارى با 
معدن كاران به منظور فراهم كردن ورود بخش 

خصوصی و سرمايه گذاران به اين حوزه است.
سرمايه  رغبت  افزايش  براى  افزود:  دهقانی 

گذاران به سرمايه گذارى در حوزه معدن خراسان 
بيشتر  تسهيالت  سود  يارانه  ۲درصد  جنوبی 
نسبت به ساير استان ها به معدن كاران خوش 

حساب استان اختصاص می يابد.

ذخایر شناسایی شده مواد معدنی استان 
بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم 
در اين جلسه با بيان اينکه 3 ميليارد و 7۰۰ ميليون 
تن ذخاير شناسايی شده مواد معدنی استان است، 
گفت: امسال خراسان جنوبی با صدور ۲4 پروانه 
بهره بردارى معدنی، در اين زمينه رتبه دوم را در 

كشور به خود اختصاص داده است.

وى گفت: بيش از 4۰ درصد عمليات ژئوفيزيک 
هوايی مصوب و در حال اجرا در كشور كه بالغ بر 
۲۰۰ هزار كيلومتر خطی است در خراسان جنوبی 
انجام شده است. شهركی با اشاره به سهم باالى 

بخش معدن در ايجاد اشتغال در استان افزود: بيش 
از 11 هزار نفر در حوزه معدن استان مشغول به 
فعاليت هستند كه در اين زمينه خراسان جنوبی 

رتبه 8 را در كشور دارد.

 نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
بيرجند گفت: هيچ عبادتی باالتر از حل مشکل 
مردم نيست لذا در انواع شغل ها به جاى سقف 
ساعت كارى بايد حل مساله و مشکل مردم مهم 
باشد. به گزارش ايرنا، حجت االسالم عبادى روز 
گذشته در ديدار جمعی از روساى كالنترى هاى 
استان اظهار كرد: انجام امور با نيت خدامحورى 
تنظيم كنند كه بهتر است و گرنه به جاى فکر هر شغل بتوانند زمان انجام كار را با ساعت آن از اهميت زيادى برخوردار است و اگر افراد در 

كردن به سقف ساعت كارى بايد به دنبال حل 
مشکل مردم باشند. حجت االسالم  عبادى با بيان 
اينکه بصيرت اين است كه انسان حقيقت دين را 
ببيند، گفت: خدمت بدون منت به مردم، دوستی و 
گره گشايی از كار آنها در انجام وظايف فراموش 
نشود. معاون هماهنگ كننده فرماندهی انتظامی 
استان نيز در اين ديدار با اشاره به برگزارى دوره 
هاى متعدد بصيرت افزايی براى كاركنان نيروى 

انتظامی گفت: برخی دوره ها در قم و با حضور 
فضالى حوزه و دانشگاه برگزار می شود.سرهنگ 
پارسافر هدف اصلی اين دوره ها را بصيرت جويی 
كاركنان عنوان كرد و افزود: براى خدمت به مردم 
و اجراى بهتر كار، تربيت دينی مهم است. وى بيان 
كرد: كاركنان اليه هاى پايين نيز به همراه خانواده 
ها براى شركت در دوره هاى بصيرت افزايی به 

شهر مشهد مقدس اعزام می شوند.

حل مساله و مشکل مردم مهمتر از سقف کاری است

اختصاص ۱۰۰۰میلیارد تومان به توسعه بخش معدن در سال ۹۷

همت ویژه برای
 تضعیف  منطقه ویژه 

) ادامه از صفحه اول ( اما متاسفانه طی سال هاى اخير 
بنا به داليلی كه بايد دستگاه هاى نظارتی به تحليل آن 
بپردازند ، از دايره توجه مديران خارج و به حاشيه رانده 
شده است.  به گفته  وى، امنيت سرمايه گذارى از دغدغه 
هاى هر سرمايه گذار است كه روند اعتمادسازى در بخش 
خصوصی متولی منطقه بسيار خوب بوده اما متاسفانه عدم 
همکارى و انجام مسئوليت هاى بخش دولتی باعث 
شده ضعف هاى اين حوزه كه به سيستم حاكميتی و 
دولت باز می گردد بر دوش بخش خصوصی افتد كه 
اين مهم باعث دلسردى در سرمايه گذاران اوليه و به 
دنبال آن عدم رونق منطقی اين حوزه  می گردد. وى 
اظهار كرد: به وضوح در عملکرد مسئوالن بی ميلی  به 
رونق منطقه ويژه اقتصادى را می توان مشاهده كرد و بنا 
بر شنيده ها داليل اصلی آن را  نيز می توان در دست 
هاى پشت پرده اى كه براى رونق حوزه هاى ديگرى 
در تالشند و بنا بر اطالعات موثق در تصميم سازى براى 
مسئوالن استان نيز بی اثر نيستند را مشاهده نمود . وى 
افزود : هر چند كه ظرفيت منطقه ويژه اقتصادى بيرجند 
و عملکرد آن در مدت فعاليت در سطحی است كه در 
اظهارات رسمی،  مسئوالن تا كنون امکان تضعيف آن 
را نداشته اند اما نحوه برنامه ريزى هاى اقتصادى استان 
نشان می دهد كه تحت الشعاع قرار دادن اين ظرفيت ، 
خواسته يا ناخواسته ،  جزو اولويت هاى اقتصادى به شمار 
 رفته  است.در اين زمينه يک مطلع ديگر نيز به آوا گفت : 
نوع نگاه مسئوالن به منطقه ويژه را می توان از حضور 
هيئت هاى خارجی متوجه شد كه اين ظرفيت بين المللی 
در بيشتر مواقع براى ميهمانان استان تعريف نشده و يا به 
عنوان برنامه حاشيه اى تدوين می گردد و اين در حالی 
است كه در آخرين حضور هيئت تجارى خارجی حتی 
اسمی از منطقه ويژه اقتصادى برده نشد.وى با طرح اين 
سوال كه بايد ديد تضعيف منطقه ويژه اقتصادى می تواند 
باعث منفعت چه كسانی شود ، اظهار كرد : بستن درب 
صادرات اين منطقه در مرز كه جزو حقوق رسمی اين 
كارگزارى اقتصادى بوده و توسط استاندار قبل افتتاح 
گرديده است دليل خوبی براى اثبات وجود اين نوع نگاه 
منفی است. وى افزود: جاى سوال اينجاست كه چرا چشم 
هاى تيزبين دستگاه نظارتی  متوجه كنش هاى پشت 
پرده اقتصاد نشده و اگر متوجه آن است چرا در هيچ 
سطحی با آن برخورد و مقابله نمی شود ،  اين فرد مطلع 
در حوزه اقتصادى استان افزود : شنيده ها حاكی از آن 
است كه حتی پايتخت نشينان نيز اقدامات و تحركات 
منفی در برخی سيستم هاى استان براى به حاشيه رانده 
شدن اين ظرفيت اقتصادى به نفع ساير نقاط كشور را 
دريافت و بارها اين موضوع از طرق گوناگون به استان 
گوشزد شده است. حال بايد پرسيد با اين سطح حمايت 
و نوع نگاه مسئوالن به منطقه ويژه اقتصادى بيرجند كه 
با سرمايه گذارى هاى كالن انجام شده است و به  ايجاد 
تجربه تلخی براى سرمايه گذاران سازمان ادارى اين 
منطقه منجر گرديده ، دعوت و حضور سرمايه گذاران 
جديد در حوزه هاى مختلف با چه استداللی می خواهد 
منطقی جلوه كند ؟ ايجاد مناطق اقتصادى جديد در زمانی 
 كه حتی منطقه ويژه موجود را فعال و پويا نکرده اند،

 می تواند با چه هدف و انگيزه اى باشد ؟ آيا بهره برداران 
و تصميم گيران منطقه اقتصادى جديد نيز همان تيمی 
خواهند بود كه براى به حاشيه راندن مرز ماهيرود و منطقه 
ويژه بيرجند تالش می كنند و اين پوششی براى تضعيف 
ظرفيت هاى اقتصادى استان نخواهد بود ؟ آيا بی توجهی 
به اين ظرفيت اقتصادى و عدم انجام تعهدات دولت در 
خصوص سرمايه گذاران آن توسط بخش هايی در استان  
شائبه ايجاد برنامه  اى سازمان يافته براى تضعيف مرز  
خراسان جنوبی را تقويت نمی كند ؟ آيا تضعيف منطقه 
ويژه اقتصادى استان بازى در  زمين سياست هاى غربی 
براى به بن بست رساندن مسيرهاى برون رفت كشور از 
شرايط تحريمی نخواهد بود ؟ آيا ايجاد بی انگيزگی براى 
سرمايه گذارانی اين چنينی كه بار توسعه و اشتغال استان 
را به دوش می كشند صرفا يک خطاى درون سازمانی 
است يا هدفمند از سوى سيستم هاى خاصی مديريت می 
شود ؟  آيا تصميم سازان امروز اين سياست ها ، پاسخی 
براى فرداهاى استان خواهند داشت ؟ )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب 

كاربرى avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

پس از باران  ...
) ادامه از صفحه 3 (  پيشنهاد معاون امداد و نجات 
دهياران  آموزش  براى  استان  احمر  هالل  جمعيت 
با استقبال ديگر دستگاه ها مواجه و مقرر شد طی 
 مکاتبه با دفتر امور روستايی استاندارى و فرماندارى ها

 اين موضوع عملياتی شود.
خدمات رسانی صفر در بافت 
قدیمی و خانه های بی پالک

كارشناس مديريت بحران مركز فوريت هاى پزشکی 
استان هم از مشکالتش در زمان بروز حادثه گفت، 
مهمترين مشکل ما در خدمات رسانی در مناطق فرسوده 
شهر است كه ناودان هاى قديمی، تردد خودروهاى 
امدادى را با مشکل مواجه كرده و در برخی مناطق اصاًل 
امکان ورود  به كوچه ها وجود ندارد، براى مثال در كوچه 
انقالب 1 كه  جمعيت بااليی هم دارد و بن بست است، 
اصاًل ورود خودروهاى اورژانس و آتش نشانی مقدور 
نيست و همين قضيه هم سبب شده خدمات رسانی 
صفر باشد. به گفته وى؛ مخدوش بودن يا نبودن پالک 
در بافت فرسوده و برخی معابر مهر شهر و همچنين هم 
نامی خيابان ها ) صدف در غفارى و مهرشهر يا مقداد 
در سجادشهر و حاجی آباد( از مهمترين مشکالتی است 
كه بارها و بارها مطرح شده اما هنوز براى رفع آن  كارى 
نشده است. حسنی در اختيار داشتن نقشه هاى مديريت 
خطر شامل گسل ها، رودخانه ها و ...  و همچنين شماره 
تلفن اعضاى اصلی مديريت بحران استان براى تکميل 
بانک اطالعاتی را از نيازهاى اين حوزه خواند كه با نظر 
مساعد همراه گشت. كارشناس مديريت بحران مركز 
فوريت هاى پزشکی استان با اشاره به اين كه در فصل 
سرما، اغلب مصدوميت ها ناشی از سرخوردگی، سقوط 
از ارتفاع، پله، نردبان و... است، تأكيد كرد: همه مردم 
بايد درخصوص برخورد با مصدومين تروما به ويژه از 
ناحيه كمر آموزش هاى الزم را ببينند چرا كه جابه جايی 
بيمار داراى شکستگی از ناحيه كمر می تواند آسيب هاى 

جبران ناپذيرى را در پی داشته باشد.
راهداری آماده برای باران

مدير روابط عمومی اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى هم از نوع و جنس بحرانی كار در مجموعه 
كانال   141 سامانه  كرد:  اظهار  و  گفت  راهدارى 
ارتباطی ما با مردم و مركز مديريت راه ها هم در حال 
رصد محورهاى مواصالتی از نظر حوادث و شرايط 
جوى است. حيدرى كنترل محورهايی كه پل يا مسير 
عبور آب دارند، بازگشايی پل ها و استقرار ماشين آالت 
راهدارى در آب نماها هم به محض بروز بارندگی را از 
مهمترين اقدامات براى مديريت شرايط برشمرد. به 
گفته وى؛ در جريان تخريب محورها بر اساس اولويت 
هايی همچون جاده هاى اصلی، محورهاى پرتردد و... 
كار اصالح و تيغ زنی بالفاصله انجام می گيرد. مدير 
 روابط عمومی اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى

 به درخواست دو حوزه هالل احمر و مركز فوريت هاى 
پزشکی مبنی بر نصب هر چه سريع تر تابلوهاى نمايشگر 
پايگاه هاى امدادى در معابر جاده اى، قول پيگيرى داد. 

انجام پیش بینی های الزم 
 برای مدیریت بارندگی های پیش رو

مدير كل مديريت بحران استاندارى، ضمن گاليه از 
مديران ارشد دستگاه هاى عضو ستاد بحران استان كه 
حضور در اين نشست را جدى نگرفته اند ، از شهردارى 
بيرجند به جهت اقدامات مديريت بحرانی تشکر كرد و 
گفت: در سال ۹5 ظرف 8 دقيقه ۲3 ميلی متر بارندگی 
 داشتيم كه موجب آبگرفتگی معابر و جارى شدن آب شد ،

در همان جريان 3 ميليارد تومان اعتبار گذاشتيم و حريم 
شهر را ايمن كرديم و سيل بند شمال شهر ايجاد شد. 
ميرجليلی خاطرنشان كرد: از اقدامات خوب شهردارى، 
تعبيه دريچه هايی در مسير آبراهه هاست كه آب را به 
باغچه ها و فضاى سبز هدايت می كند، اين ايده خوبی 
است اما می تواند در جريان بارندگی ها خطرساز باشد، 
لذا الزم است اين طرح بازنگرى شود. به گفته وى؛ 
موضوع كنترل سدها و بندهاى خاكی اطراف شهر هم 
به متوليان تکليف شده و پيش بينی هاى الزم  براى 
مديريت بارندگی هاى پيش رو انجام گرفته است. 

فرماندار سربيشه گفت: كاالهاى اساسی مردم به صورت 
تنظيم بازار و آزاد در شهرستان توزيع می شود و در تامين 
كاالهاى اساسی مشکلی نداريم. به گزارش ايرنا، فالحی در 
نشست كميسيون تنظيم بازار و كميته آرد و نان سربيشه افزود: 
فضاى روانی مبنی بر كمبود كاالهاى اساسی در جامعه ايجاد 
شده است در صورتی كه در تامين اقالم مورد نياز مردم در 
استان و شهرستان ها مشکلی وجود ندارد. فرماندار سربيشه 
گفت: از ابتداى امسال 15 تن و 535 كيلوگرم گوشت قرمز 
در سربيشه توزيع شده است.وى بيان كرد: همچنين از ابتداى 
امسال ۲۹ تن و 5۰۰ كيلوگرم گوشت مرغ و ۲۰ تن و 3۰۰ 

كيلوگرم شکر توزيع شده است و موجودى خوبی از اين اقالم 
در شهرستان داريم. فالحی با بيان اينکه از ابتداى امسال 464 
حلقه تاير سوارى با قيمت مصوب سازمان صنعت، معدن و 
تجارت در شهرستان سربيشه توزيع شده است از اين اداره 
كل خواست الستيک با قيمت مصوب براى مينی بوس ها 
اختصاص دهد تا مشکل اين قشر رفع شود. وى اظهار كرد: 
در حوزه پدافند غيرعامل براى حل مشکل اقالم اساسی مردم 
سه باب نانوايی به موتور برق و سوخت دوم تجهيز شده است 
و در تمامی بخش هاى شهرستان هم طی ماه هاى آينده 

تعدادى نانوايی مجهز به اين سيستم خواهد شد.

مهر-كتابخانه مركزى بيرجند با اينکه 8 سال از كلنگ زنی اش 
سپرى شده اما هنوز در نقطه صفر درصد در جا می زند. 
مديركل كتابخانه ها در نشست خبرى به مناسبت هفته كتاب 
در مورد اين  پروژه گفت: مجرى احداث كتابخانه مركزى 
وزارت ارشاد است.رضايی بيان كرد: مشکالت جانمايی زمين 
كتابخانه مركزى بيرجند در بلوار شهيد ناصرى در 11 هزار متر 
مربع مرتفع شده و در حال انتخاب مشاور براى احداث اين 
كتابخانه هستيم. وى عنوان كرد:  تعداد 71 كتابخانه فعال و 
بيش از 87۰ هزار نسخه كتاب نيز در كتابخانه هاى استان 
موجود است كه نسبت به سال ۹3 درصد رشد چشمگيرى 

داشته است. رضايی با اشاره به اينکه تعداد سه باب كتابخانه 
اولوااللباب بيرجند، دستگرد و پهنايی در هفته كتابخوانی به 
بهره بردارى خواهد رسيد، گفت: بهسازى چهار باب كتابخانه 
عمومی نيز با اعتبار هفت ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال در دست 
اقدام است. وى ادامه داد: تا پايان سال نيز تعداد هفت كتابخانه 
با اعتبار هفت ميليارد و 68۰ ميليون ريال به بهره بردارى 
خواهد رسيد.وى با اشاره به اينکه  تمام كتابخانه هاى ملکی 
مجهز به سيستم گرمايشی و سرمايشی هستند،  عنوان كرد: 
بهسازى كتابخانه سعيدى بيرجند نيز تا دهه فجر تکميل و به 

بهره بردارى خواهد رسيد.

 پروژه ای که در جا می زند مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم

حوادث 

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي كاال در استان

یک كشته در واژگونی سواری پراید

واژگونی پرايد در محور قاين - گناباد، يک كشته و دو 
زخمی بر جاى گذاشت. رئيس پليس راه استان گفت: 
اين حادثه  روز گذشته، دركيلومتر ۲3 محور قاين -گناباد 
رخ داد كه در اثر آن راننده فوت و دو سرنشين پرايد 
زخمی شدند. رضايی، علت حادثه را بی توجهی راننده 
به جلو، ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم كرد.

طرح آبرسانی به 17  روستای زیركوه
 در دست اجرا است

ايرنا-مدير آب و فاضالب روستايی )آبفار( زيركوه گفت: 
طرح آبرسانی پايدار به 17 روستاى اين شهرستان با 
اعتبار 6 ميليارد و ۲۹۰ ميليون تومان در قالب هشت 
مجتمع آبرسانی در دست اجرا است. غالمحسينی افزود: 
در صورت تخصيص اعتبار عمليات احداث ۲ مجتمع 

آبرسانی تا اوايل سال آينده به اتمام می رسد.

طرح های فرآوری انار
 مورد حمایت قرار می گیرد

در  كشور   دارويی  گياهان  ملی  طرح  مهر-مجرى 
نشستی با مسئوالن استان گفت: حمايت از طرح هاى 
فرآورى انار در استان جدى پيگيرى می شود. زينلی با 
بيان اينکه براى حمايت از زرشک، زعفران، عناب و انار 
خراسان جنوبی آمادگی داريم، اظهار كرد: در حال رايزنی 
هستيم كه از پوست انار براى رنگ ريزى استفاده شود. 

خالء سه پست قرنطینه دامپزشکی در استان

غالمی-معاون سالمت اداره دامپزشکی گفت: براى 
اجراى دقيق پايش و كنترل، خالء سه پست قرنطينه 
در مناطق مختلف استان احساس می شود. بخشی 
اظهار كرد: ضد عفونی شش هزار خودروى حمل دام، 
طيور و فرآورده هاى خام دامی در پست هاى قرنطينه با 
هدف پيشگيرى از ورود و انتشار بيمارى ها توسط اين 
خودروها و حفظ و صيانت از سرمايه دامی استان انجام 
می شود. وى افزود: اين خودروها در مبادى ورودى به 
استان به ويژه در شهرستان نهبندان و توسط پست 

قرنطينه دامپزشکی ضدعفونی شده اند.
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راهکارهای وقفی برای حمایت از محیط زیستنیروهای راهداری در آماده باش زمستانه

تسنيم-رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى بيرجند از 
آماده باش نيروهاى راهدارى براى اجراى طرح زمستانه خبر 
داد و گفت: ماشين آالت و تجهيزات راهدارى تعمير و به روز 
رسانی شده و خريد شن و نمک به ميزان مورد نياز انجام 
شده است. رضايی اظهار كرد: تجهيز راهدارخانه ها و خريد 

شن و نمک به ميزان مورد نياز و بسته بندى شن و نمک 
در گردنه هاى برف گير براى مواقع ضرورى در حاشيه جاده 
از مهمترين اقدامات راهدارى قبل از فصل زمستان است. وى 
بيان كرد: ماشين آالت و تجهيزات راهدارى تعمير و به روزرسانی 
شده تا در طول عمليات راهدارى با مشکالتی مواجه نشود و 
تمام راه هاى مواصالتی و شريانی در زمان برف و يخبندان باز 
و تردد به صورت عادى در جريان باشد. وى افزود: راهدارخانه 
شهيد برازنده مقدم واقع در محور بيرجند- قاين و راهدارخانه 
جديدگردنه سرچاه واقع در محور اسديه جزو راهدارخانه هاى 
مهم و فعال در بيرجند بوده كه با شروع طرح زمستانی، راهداران 
و ماشين آالت راهدارى در اين محل ها مستقر می شوند.

كاوش- مديركل حفاظت محيط زيست با اشاره به گرامی 
داشت دهه وقف و ۲1 آبان  به عنوان روز وقف، محيط زيست 
، بهداشت و سالمت   از وقف به عنوان يکی از مهمترين و 
بهترين راه هاى حمايت از محيط زيست نام برد. اكبرى 
اظهاركرد :  بر همين اساس الزم است تا با فرهنگسازى ، 
آموزش و تبليغات در رسانه هاى جمعی و... درجهت ارتقاى 
فرهنگ و آگاهی عموم ، نقش وقف در حفاظت از محيط 
زيست تبيين شود. وى افزود: با توجه به معضل گرد و غبار 
در استان و كاهش پوشش گياهی، كاشت درخت به عنوان 
وقف می تواند موثر واقع شود. اكبرى همچنين گفت: وقف 
بخشی از سهم آب چاه هاى كشاورزى، توزيع دان و علوفه 

براى پرندگانی كه زمستان ها را در آبگيرهاى استان می گذرانند، 
ماه هايی كه دانه به سختی در اختيار پرندگان قرار می گيرد، يا در 
فصل زمستان كه  بارش برف امکان تغذيه وحوش به سختی 
امکان پذير است، وقف در حوزه آلودگی هوا، وقف تعليم و تربيت 
براى آموزش هاى عمومی در زمينه محيط زيست و مشاركت 
عموم مردم در مناسبت ها )استفاده از ظروف پالستيکی در 
برگزارى مناسبت هاى ملی و مذهبی( به صورت گسترده در 
حال افزايش می باشد لذا با توجه به آسيب هاى استفاده از اين 
گونه ظروف كه متوجه مردم می باشد ، وقف ظروف گياهی، 
تجديدپذير و... می تواند در كاهش بروز اين مشکالت راه گشا 
باشد.( را جمله وقف ها در راستاى محيط زيست برشمرد.
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فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 
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* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری 2۱/۱ - فرش هامون   3222۸253 - 09۱55620737

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، کناف، اکرولیک، دکوراتیو با استفاده از 
بهترین رنگ های موجود در بازار- نظافت پایان کار   09152641848- جعفری



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
َجالُء هذهِ الُقلوِب ِذکُر ا... و تاِلَوةُ القرآِن

صیقل دهنده این دلها، یاد خدا و تالوت قرآن است.
)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص122(

گزارش تصویری روز سوم سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی
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 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت بانیان ترابر شرق
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت بانیان ترابر شرق ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 30 / 8/ 97 در محل سالن کنفرانس اداری کارخانه کویرتایر واقع در بیرجند 
کیلومتر 11 جاده کرمان برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می گردد 

اصالتاً یا وکالتاً  جهت اخذ تصمیم ذیل در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : انتخاب اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت بانیان ترابر شرق 

یک موسسه آموزشی معتبر و با سابقه ، با درآمد 
تضمینی واگذار می گردد.   ۰۹۱۲۴۰۶۹۸۸۶

 بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند .
 متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده )برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از روز یکشنبه مورخ 97/8/۲0 لغایت روز 
سه شنبه 97/8/۲9 )حداکثر تا ساعت 1۲(  به محل این اداره امور واقع در بیرجند ، میدان شهدا ، طبقه دوم، دایره کارپردازی مراجعه نمایند. تلفن تماس: 3۲۲3۲۲۲7- 0۵۶-3۲۲37۲۲۲ 
توضیحات:1- بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی درقبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار  است.۲-پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمترازمیزان مقرر،  

مخدوش ومبهم و مشروط مردود است.  3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است.4- سپرده )ودیعه( شرکت درمزایده ۵ درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک 
فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امورشعب استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی شرایط شرکت درمزایده تحویل دهند.  ۵-کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید 
امالک ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/30 درمحل اداره امورشعب بانک ملی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند، میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند درموعد یادشده 
با ارائه مدارک شناسایی درجلسه مذکورشرکت نمایند.  ۶- امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل وتقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط بانقل و انتقال و سایرموارد 
برعهده خریدارواگذارمی گردد.)هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود( 7- برای کلیه امالک بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرفدار به صورت نقد و 
 اقساط و وفق شرایط مندرج در برگ مزایده،تخلیه امالک و یا افراز آنها برعهده خریدار است. 8- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می گردد قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.  
9- هزینه آگهی وکارشناسی برعهده خریدار است ومشارالیه می بایست این هزینه ها را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. 10- متقاضیان خرید می بایست 
 مبلغ ۲00/000 ریال به حساب شماره 0103970397009 در وجه اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی )قابل واریز درکلیه شعب( واریز و اصل رسید را همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.
 11-  متقاضیان خرید  امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( صراحتا  اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
 1۲- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به صورت مساوی باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.  13- نحوه دریافت ثمن معامله پس ازاعالم برندگان و  انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل اعالم  می گردد.

نحوه فروش با شرایط نقدردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به ۱
 خریدار داده خواهد شد )برای کلیه کاربری ها

 به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات(

امالک متصرفدار فقط به صورت نقد و اقساط و با ۲
ارائه وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد. 

فهرست امالک مازاد بانک جهت مزایده
مساحت عرصه نوع ملکآدرسردیف

)متر مربع(
مساحت اعیان 

)متر مربع(
نوع 

کاربری
مبلغ پایه مزایده 

)ریال(
وضع پالک ثبتی

کنونی
توضیحات

شهر شوسف، خیابان ۱
امام خمینی)ره(، مقابل  

مسجد جامع شوسف

۷۱۸ فرعی از ۶۳ ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۲۵۴/۱۱۴۰ساختمان
اصلی، مفروز و مجزی 
شده از ۳۲ فرعی از 

اصلی  مذکور

بازدید از محل ملک الزامی، فروش با تخلیه
وضعیت موجود، فروش به صورت نقد و 

اقساط ، بدون تخفیف نقدی

شهرستان نهبندان، ۲
بلوار امام رضا )ع( ، 

کوچه تعلیم

۵۲۸۹ فرعی از یک ۱/۱۸۵/۸۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۴۰۷/۰۵۲۵۴ساختمان
اصلی تجمیعی از 

۵۱۵۶ و ۳۰۸۵

بازدید از محل ملک الزامی، فروش با تخلیه 
وضعیت موجود، فروش به صورت نقد و 

اقساط، بدون تخفیف نقدی

واقع در ۲۵ کیلومتری ۳
جاده طبس- بشرویه

کشاورزی ــ۴۹۵۰۰زمین
- صنعتی

بازدید از محل زمین الزامی، فروش با تخلیه۶۳۱ اصلی بخش ۵۴۲/۱۹۲/۰۰۰۳
وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط 

شهرستان بیرجند، ۴
خیابان غفاری

 غفاری ۲۶، پالک ۶۴

۲۹۷۶ فرعی از ۲۵۰ ۷/۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۳۰۰۳۶۰ساختمان
اصلی بخش ۲

بازدید از محل ملک الزامی، فروش با متصرفدار
وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط 

زیرکوه، حاجی آباد ۵
قاین، خیابان

 ولی عصر )عج(

بازدید از محل ملک الزامی، فروش با متصرفدار۷۶۹/۴۴۰/۰۰۰۱۴/۴۹/۵۱۰مسکونیحدود ۳۰۳/۴۵۱۷۰ساختمان
وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط 

شهرستان بیرجند، ۶ 
خیابان نبوت، نبوت 

۲۳، پالک ۴۳

پالک ۲۳۲۸ فرعی۲/۷۴۴/۰۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۳۶۰۲۹۵ساختمان
 از ۲۴۹ اصلی مفروز 
و مجزی شده از ۱۷ 
فرعی از اصلی مذکور

قدرالسهم سه و یک دهم از ششدانگ متصرفدار
سهم کل به صورت مشاع و افراز نشده 
بازدید از محل زمین الزامی، فروش با 

وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

۵۰ درصد نقد + ۵۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله )۲۴ ماهه(تجاری، مسکونی، اداری۱

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه با سود ۲۰ درصد

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )۲۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی۲

آگهـی مزایـده امـالک مـازاد بـانک ملـی ایـران دراستـان خراسـان جنوبـی  ۹۷/۳


