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6 انتشار اولین کتاب روانشناسی در اصالح موی کودک با قلم استاد بیک5 هزار و 762 مسکن در طرح بازآفرینی پایدار شهری ساخته می شود 5جشن چهلمین سالگرد انقالب در 104 روستا

یک تأمل تاریخی !

نگاه مردم خراسان جنوبی به ویژه مردم 
بیرجند به انقالب، نگاه خاص تر و ویژه 
دلیل حضور  به  از یک سو  تریست؛ 
از  بخشی  در  الملک  خاندان شوکت 
گردونه ی تاریخ این کشور و همچنین 
وزارت دربار و نخست وزیری فرزندش 
ساالنه  ترددات  و  علم  اسدا....  یعنی 
با  مردم  منطقه،  این  به  شاه  خانواده 
روحیات، رفتار و فعالیت های خاندان 
پهلوی آشناترند و از سوی دیگر، نقش 
مردم بیرجند و سایر شهرهای استان در 
مقابله با نظام شاهنشاهی با نقش آفرینی  
آنها و اعالم انزجار از آن حکومت وابسته 

و تقدیم شهید... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

امروز مملکت حالت 
رها شده دارد

صفحه 2

در کابینه خانم های
 جدیدی را خواهیم داشت

صفحه 2

نمی توان نگاه راهبردی
 به spv داشت

بسیج دلیل
 قوام سپاه است

صفحه 2

صفحه 2

خراسان جنوبی ؛ نهمین استان دارا 
خراسان جنوبی با نرخ فقر 9.35 درصد نهمین استان با مردمانی دارا تر از دیگر نقاط است. نرخ فقر در استان 
های گوناگون کشور بر اساس توانایی مردم در تامین یک سبد کاالیی خاص محاسبه شده و بر این اساس 
خراسان جنوبی بر خالف آنچه تصور می کنیم به نسبت جمعیتش دارای ساکنانی است که توانایی مالی 
بیشتری برای تامین این اقالم  نسبت به اهالی  22 استان دیگر دارند. بر اساس بررسی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی نرخ فقر در خراسان جنوبی 9.35 درصد است و در واقع نهمین استان دارا محسوب 

می شود چرا که نرخ فقر در 22 استان دیگر رقم های سنگین تری را به دوش  ... ) مشروح در صفحه 5 (

افزایش ذرات ناجور در هوای آفتابی استان

عیار غبار در خراسان جنوبی باالست 
 خراسان جنوبی سال هاست که با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم می کند،پدیده ای که مانند طاعون بر جان شهرها و روستاهای استان افتاده است 
و هر روز با یک عارضه رخ می نمایاند. این بار شواهدی از افزایش ذرات ناجور معلق در هوای آفتابی استان را نشان داده، ذراتی با حجم 2.5 میکرون بین 
آلوده کننده های هوا مانند مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و مواد دیگر، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بزرگترین مشکل را برای ریه انسان ایجاد 
می کنند. سخن از تغییر اقلیم است و اینکه همه گزینه های جوی برای خراسان جنوبی روی مولکول های هوا سوار شده است  ... ) مشروح در صفحه 3 (
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۱۰۵۶ پروژه عمرانی برای 
چله انقالب در استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برنامه های دهه فجر را تشریح کرد ؛

* علوی مقدم :  اعتبار پروژه های دهه فجر  3 هزار و 977 میلیارد ریال می باشد که به نسبت سال گذشته 3 هزار و 523 میلیارد ریال، رشد داشته است
* 10 پروژه شاخص همزمان با حضور مقامات عالی دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود  *  دولت و استاندار توجه ویژه به پروژه های روستایی دارند

*  نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در خراسان جنوبی  به دور از تشریفات برگزار می شود /  مشروح در صفحه 5

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم 

مرحـومه بـی بـی آمنـه  هاشمـی 
)همسر مرحوم حاج نادعلی بقایی فرد(

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
 امروز چهارشنبه ۹7/11/10 از ساعت 14/۳0 الی 1۵/۳0 در محل حسینیه گازاریها 

 )واقع در خیابان مدرس( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: بقایی فرد،  هاشمی و سایر بستگان

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها  
و مهربانی هایش سپری می کنیم و سالگرد درگذشتش

 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

ابـراهیم طالـب زاده 
جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹7/11/11 از ساعت 14 الی 1۵ 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده طالب زاده و سایر بستگان

جناب آقای مهندس حامد  نخعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد،صمیمانه 
تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستاریم.

مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند شرکـت تعـاونی مرغـداران بیرجنـد 

در نظر دارد: سهـام خود در کشتـارگاه خـاور پیشه را به باالترین 
قیمت به فـروش برساند. متقاضیـان می توانند قیمت پیشنهادی خود 
را به صورت کتبی به دفتر تعاونی واقع در میدان آزادی، خیابان آزادی 

 ساختمان زر مرغ ، طبقه دوم اعالم نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 5/1197/م
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به واگذاری اماکن ورزشی قابل بهره برداری خود به شرح ذیل و جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 200970016500002 به صورت الکترونیکی اقدام نماید . 

زمان انتشار در شماره مالقیمت پایه  )ریال(نام مکانردیف 
سامانه

مهلت دریافت اسناد 
مزایده تا تاریخ

آخرین مهلت ارسال 
پیشنهاد  قیمت

زمان بازگشایی 
پاکات

180،000،000210۹70016۵00006استخر سرپوشیده خلیج فارس فردوس1
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۹6،000،000210۹70016۵00007استخر سرپوشیده غدیر سرایان2 00

۳۳،000،000210۹70016۵00008استخر سرپوشیده شقایق نهبندان۳

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 1 - برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2 - پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3 -  عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934- 021 -  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش” ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

آگهی مزایده عمومی به شماره 100970346300004
در اجراي ماده 2 تصویب نامه شماره 116689ت 45059ه مورخ 1390/6/8 هیئت محترم وزیران درخصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان، بر اساس مصوبات کارگروه فروش سوخت 
استانی، استانداري خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندي مشمولین این طرح سهمیه سوخت بهمن ماه سال جاري با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیري از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و با شماره مزایده  100970346300004به فروش رساند. زمان انتشار در سایت: 1397/11/10 ساعت 10 صبح     آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 1397/11/23 
 ساعت 14 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1397/11/23 ساعت 14:30 زمان بازگشایی:  1397/11/24 ساعت 9 صبح زمان اعالم به برنده: 1397/11/24 ساعت 11
ضمنا برگزاري مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، 

اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد.
شرایط شرکت کنندکان در مزایده: 1- تابعیت جمهوري اسالمی ایران 2- توان اجرایی متناسب در خصوص اجراي فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 3 - داراي کارت پیله وري و یا کارت 

بازرگانی معتبر باشد.   4- توان مالی متناسب با خرید سهمیه  5 - عدم هرگونه بدهکاري مالی به دستگاه هاي اجرایی از جمله بدهکاري مالیاتی و معوقات بانکی
 متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3,150,000,000 ریال یا واریز مبلغ مذکور به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2171132101003

با عنوان تمرکز وجوه سپرده استانداري خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت نامه یا فیش واریزي را ضمیمه مدارك خود ارسال نمایند.
استـانداري خـراسان جنـوبی
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بازار تلفن همراه با کمبود مواجه نخواهد شد

تسنیم-رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با استقبال از بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگر این 
بخشنامه اجرایی شود، بازار تلفن همراه با کمبود مواجه نخواهد شد و شرایط به سمت تعدیل هرچه بیشتر پیش خواهد رفت.ابراهیم درستی گفت: بر اساس 
هماهنگی های قبلی بنا شده بود موبایل های توقیفی با دستور دادستانی و بر مبنای ارز نیمایی قیمت گذاری شده و به دست مصرف کنندگان برسد.

سرمقاله

یک تأمل تاریخی !
 
*هرم پور

غیرقابل  نقشی  تقدیم شهید،  و  )ادامه سرمقاله...( 
مردم  نوعی  به  ناشدنیست.  فراموش  و  اغماض 
بیرجند در قبل از دوران انقالب، ضربه خورده ی 
چپاول و بی توجهی و تکبر و غرور شاه و حاکمان 
از  انقالب نیز  متضرر  از  او  و در بعد  منطقه ای 
نگاههای متعصبانه شدند که منطقه را منطقه ی 
آنها  توجه  ویژه ی حکمرانی خاندان علم و مورد 
این  اینکه  از  غافل  دانست،  می  شاه  حاکمان  و 
خاندان، ظالمانه از ُگرده ی همین مردم می گرفت 
نظر می رسد  به  توبره ی شاه می ریخت!!  به  و 
متأسفانه متولیان امر در سالهای پس از انقالب در 
انتقال واقعیت های تاریخی و حقایق پشت صحنه 
ی این خاندان در منطقه، کوتاهی های فروان و 
غیرقابل گذشت داشته اند، به گونه ای که این روزها 
و به  بهانه ی وجود برخی مشکالت اقتصادی و 
مصاحبه  ها،  نوشته  گاه  ها،  نارضایتی  و  معیشتی 
ها، یا اظهار نظرهایی دیده و شنیده می شود که 
به نوعی هنرمندانه و ظریف، به تطهیر عملکرها و 
گاهی اقدامات و فعالیت های این خاندان پرداخته 
است، اما مهم تر از آن ایجاد تحریف در تاریخ و 
جریان سازی های زاویه دار و خاص به نفع رژیم 
شاهنشاهی است که برخی از نویسندگان محترم نیز 
در این سالها ناخواسته در لفافه متن ها و نوشته ها 
و حتی عکس های منتشر شده در کتابهایشان در 
سایه غفلت محرز مسؤوالن به آن پرداخته اند. من 
به نوبه خود  نه در جایگاه اظهار نظر هستم و نه به 
ظرایف و دقایق تاریخی واقفم یا احاطه دارم، اما به 
نظرم می آید عملکرد خاندان علم در منطقه، هر 
چند در پاره ای موارد در ظاهر فعالیت هایی عام 
المنفعه را نیز شامل می شده، اما بر سه محور تحکیم 
پایه های حکومت رضاخان و محمدرضاشاه پهلوی، 
گرفتن از حق مردم و افزودن به ناحقی های شاه 
و از همه مهم تر خدمت به تحکیم نفوذ سرویس 
های اطالعاتی انگلیس و آمریکا در منطقه شرق 
کشور به دلیل اهمیت ویژه این منطقه برای آنان 
بنا شده است. مطالعه تاریخ، ناخواسته ما را با زبونی 
و سرسپردگی شاه و به تبع او خاندان های وابسته 
به او آشنا می کند. این حکومت و شاِه آن، همان 
حکومت و شاهیست  که ارتشبد حسین فردوست 
در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در جریان 
شرح ماجرای مالقات های شبانه ی دو هفته ای 
اطالعاتی  افسر  »ترات«  نام  به  فردی  با  خودش 
سفارت انگلیس در تهران برای به حکومت رساندن 
ولیعهد رضاخان بعد از فرار او می گوید:»به ترات  
گفتم ولیعهد مرا فرستاده و نام شما را به من داده تا 
با شما تماس بگیرم و بپرسم که وضع او چه خواهد 
شد و تکلیفش چیست؟ ترات مقداری صحبت کرد 
و گفت که محمدرضا طرفدار شدید آلمانهاست و 
از درون کاخ اطالعات دقیق و مدارک مستند  ما 
با  ارتباط  در  که  رادیوهایی  به  دائماً  او  که  داریم 
مقابل...( ستون  در  سرمقاله  )ادامه  است  جنگ 

اینکه  بیان  با  مرکزی،  بانک  های  فناوری  معاون  میزان- 
تراکنش های زیر 20 هزار تومان، برای بانکها صرفه ندارد، گفت: 
رسوب پول در کیف الکترونیکی، خط قرمز بانک مرکزی است.

ناصر حکیمی در نشستی با موضوع چالش های فعاالن صنعت 
بانکداری الکترونیکی با اشاره به حذف اسکناس و سکه در 
معامالت نقدی مردم گفت: از اوایل سال ۹0، استفاده از اسکناس 
و سکه از گردونه معامالت مردم حذف شده و به تدریج با تغییر 
رفتار مردم، سیاستگذار نیز تصمیم گرفت که موضوع پرداخت های 

الکترونیکی را ساماندهی کند.معاون بانک مرکزی افزود: ترازنامه 
بانک مرکزی عجیب و شبیه هیچ یک از موسسات بانکی نیست؛ 
به این معنا که بانک مرکزی سرمایه اندکی دارد و در ساختار 
دارایی های آن، بدهی این بانک را نسبت به تمام مردمی که 
اسکناس در جیب خود نگه می دارند، باید مالک قرار داد؛ این 

در حالی است که بانک مرکزی با استفاده از ابزار پرداخت توانست 

بازار را مدیریت کند. وی تصریح کرد: بر اساس محاسبات بانک 

مرکزی، تراکنش های کمتر از بیست هزار تومان برای بانکها 

گران تمام می شود و مطلوب نیست؛ اما در شرایط کنونی نیز 

امکان اضافه کردن کارمزدها وجود ندارد؛ به همین دلیل برای 

کاهش هزینه ها، باید کمی از تراکنش ها را از بانک خارج کنیم و 

به صورت آفالین آنها را تجمیع و سپس به بانک ارسال کنیم تا 

هزینه ها کاهش یابد.

)ادامه سرمقاله...(به زبان های انگلیسی و فرانسه و 
فارسی گوش می دهد و نقشه ای دارد که خود تو 
پیشرفت آلمان در جبهه ها را برایش در آن نقشه 
با سنجاق مشخص می کنی! .من )فردوست( به 
سعدآباد بازگشتم و جریان را به محمدرضا گفتم. او 
شدیداً جا خورد و تعجب کرد که از کجا می داند 
من به رادیو گوش می دهم و یا نقشه ای دارم؟ 
محمدرضا گفت: فردا اول وقت با ترات تماس بگیر 
و با او قرار مالقات بگذار و بگو که همان شب با 
از  را  نقشه  که  گفت  و  کردم  محمدرضا صحبت 
بین می برم و رادیو هم دیگر گوش نمی کنم مگر 
رادیوهایی که خودشان اجازه دهند آنها را بشنوم! 
فکر کنم چهار یا پنج روز پس از اولین مالقات بود 
که ترات گفت: محمدرضا پیشنهادات ما را انجام 
داده و این خوب است. باالخره 24 شهریور بود که 
ترات به من گفت با عجله همین امشب ترتیب کار 
را بده و هرچه زودتر محمدرضا به مجلس برود و 
نباشد!  رضاخان  سوگند بخورد و تأخیری در کار 
25 شهریور استعفا کرد و محمدرضا 26 شهریور 
رسماً شاه شد!« آیا این حکومت، سرسپرده نیست؟ 
و آیا این حکومت مدعی خدمت به مرم است؟ من 
احساس می کنم یکی از بزرگ ترین اجحاف ها در 
حق مردم منطقه خراسان  جنوبی دور نگه داشتن 
عمدی یا سهوی آنان از مطالعه و دقت در تاریخ 
و میدان دادن به خاطره نویسان و حرف جمع کن 
هاییست)نه محققان و مورخان( که عمدتاً با طرح 
عمومی،    افواه  در  شده  گم  و   خاص  موضوعاتی 
غیرمنصفانه،  عمال و مزدوران رژیم پهلوی را در 
چنین مناطقی  تطهیر می کنند. به نظرم می آید 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، یکی 
جنوبی  خراسان  مردم  به  شایان  های  خدمت  از 
آنها جهت مطالعه  آنها و بسترسازی برای  دعوت 
حضور  تاریخی  حقایق  با  شدنشان  آشنا  و  تاریخ 
خاندان های  وابسته به رژیم شاهنشاهی در این 
و  عملکردها  وظایف،  تحلیل  و  بررسی  و  منطقه، 
خائن  های  حکومت  سوی  از  آنها  تقویت  اهداف 
خون  به  دینی  ادای  وظیفه،   این  مرکزیست. 
مطهر شهدا و خدمتی به نسل جوان و آینده ساز 
کشور و خراسان جنوبیست که شاید فایده اش از 
افتتاح دهها طرح عمرانی و اقتصادی کمتر نباشد!

 
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹304۹43831 ارسال فرمایید(      

رشداقتصادی۹۸منفینمیشود

تسنیم-دژپسند وزیر اقتصاد گفت: : دامنه مطرح شده 
در خصوص رشد اقتصادی کشور برای سال آینده که 
دامنه وسیعی است نشان می دهد علی رغم احترام به 
و  قدرت  از  گزارش  این  گزارش،  این  تهیه کنندگان 
اصالت کافی برخوردار نیست. وی ادامه داد: تلقی ما 
این است که با توجه به تدابیر اتخاذ شده در دولت از 
جمله نحوه ورود کاال به مناطق آزاد، ورود ماشین آالت، 
ورود کاالهای سرمایه ای، ورود تجهیزات تولید و... 
نباید رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی شود. 
فرهاد دژپسند اضافه کرد: همچنین با توجه به یک 
منابع  و  شده  دیده  اشتغال  برای  که  دالری  میلیارد 
خاصی برای تحریک تولید در کشور تعیین شده است 
نباید شاهد رشد اقتصادی منفی در سال آینده باشیم، 
افتد. اتفاق  پیش بینی  غیرقابل  موضوع  آنکه  مگر 

 صادرات مرغ ممنوع شد

باید  دولت  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  تسنیم-عضو 
 CNG طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش سهم
این  با جدیت دنبال کند؛  را  بنزین  با مصرف  و جایگزینی آن 
با  مجلس  و  دارد  اولویت  بنزین  قیمت  افزایش  بر  راهکارها 
هرگونه افزایش نرخ و سهمیه بندی در وهله فعلی مخالف است. 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  ظاهری  علی عسگر 
اسالمی  اظهار کرد: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در 
خصوص اینکه در سال ۹8 در قیمت حامل های انرژی نسبت 
به سال ۹7 تغییری وجود نداشته باشد، به معنای این است که تا 

امروز هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹8 و هرگونه 
دونرخی شدن یا سهمیه بندی این فرآورده های نفتی در سال آینده 
منتفی است. وی افزود: اینکه می گویم تا امروز، به این خاطر است 
که روی تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق از جمله این مصوبه، در 
صحن علنی مجلس بحث و بررسی مجددی صورت می گیرد و 
ممکن است نظراتی از سوی نمایندگان مطرح شود که در نهایت 
تصمیم دیگری برای الیحه بودجه نهایی شود، اما این فقط یک 
احتمال است؛ چرا که کلیت کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی 
مجلس و همچنین جو غالب بر مجلس شورای اسالمی بر این 
اعتقاد هستند که اکنون زمان مناسبی برای هیچ نوع تغییر قیمت 
در عرضه بنزین و گازوئیل نیست، همچنین دونرخی شدن و تعیین 
سهمیه ای بنزین و نرخ آزاد برای بیشتر از سهمیه، مناسب اجرا در 
سال ۹8 نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه “دولت مکلف است هرچه زودتر کارت سوخت شخصی 
را به منظور در دسترس قرارگرفتن اطالعات دقیق از نحوه مصرف 
کارت  کردن  الزامی  برای  گفت:  کند”،  الزامی  ایران  در  بنزین 

سوخت، باید به دنبال ابزاری به جز ابزار قیمتی باشیم. وی ادامه 
داد: میزان تولید روزانه بنزین در ایران در حال حاضر بالغ بر 102 
میلیون لیتر و میزان مصرف روزانه بنزین در کشور بالغ بر ۹0 تا 
۹2 میلیون لیتر است. وی گفت: نمایندگان مجلس هم متوجه 
مصرف افسارگسیخته بنزین در کشور و رشد عجیب مصرف این 
فرآورده نفتی هستند معتقدیم در وهله فعلی استفاده از ابزار قیمتی 
برای کنترل مصرف مناسب نیست. ظاهری در تشریح اختیارات 
دولت در خصوص مدیریت مصرف سوخت در کشور گفت: دولت 
باید به جای اینکه به فکر افزایش قیمت باشد، به پیاده سازی 
هرچه سریعتر طرح های بهینه سازی مصرف سوخت اقدام کند.
تولیدات  بهینه سازی  به  را  خودروسازان  باید  دولت  افزود:  وی 
خود مجبور کند، تسریع در توسعه ناوگان عمومی را در دستور 
کار خود قرار دهد، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت را که 
اختیارات آن به طور کامل در دولت است، با جدیت دنبال کند؛ 
من معتقدم می توان با بهینه سازی مصرف سوخت بدون استفاده 
از ابزار قیمتی، رشد مصرف بنزین را در سال ۹8 کنترل کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به نقش مهم 
افزایش سهم سوخت CNG در سبد مصرف سوخت به منظور 
کاهش مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: همین امروز 
بالغ بر 20 تا 21 میلیون لیتر معادل مصرف بنزین، توسط سوخت 

CNG جایگزین شده و می توان با توسعه صنعت CNG و استفاده 

از راهکارهای تشویقی برای استفاده بیشتر مردم از سوخت گاز به 
 CNG جای بنزین، بخشی دیگر از مصرف بنزین را نیز با سوخت
جایگزین کرد و شاهد کاهش مصرف بنزین در کشور باشیم.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: بهینه سازی مصرف سوخت با اصالح سهم انواع سوخت در 
ارتقای کیفی بخش های مصرف کننده  سبد مصرف سوخت، 

سوخت مثل خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق مردم 

به استفاده از ناوگان عمومی به جای خودروی شخصی و همچنین 

تشویق مردم به استفاده از سوخت گاز به جای بنزین، راهکارهایی 

است که از نظر مجلس به افزایش قیمت بنزین اولویت دارد.

سهمیه بندی بنزین فعال منتفی است

فارس- در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت 
صادرات مرغ برای دو ماه آینده تصویب شد.در بیست و دومین 

جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمانی، وزیر صنعت، 

معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد 

بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند، صادرات مرغ برای 

شود.همچنین  ممنوع  سال ۹8  فروردین  و  امسال  اسفندماه 

اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ 

بازار، جوجه یکروزه وارد کشور شود.در این جلسه  نیاز  مورد 

که نمایندگان دستگاه های مختلف و بخش خصوصی حضور 

داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای تامین 

مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد. 
همچنین در این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کاال، افزود: باید نظارت 
دیگر  و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
دستگاه های مربوطه به گونه ای باشد که مردم حس کنند بازار 
در کنترل نهادهای نظارتی است.وی افزود: تعداد بازرسی هایی 
تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  و  تعزیرات  که 

کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما مردم باید این سطح 

از نظارت در کنترل قیمت ها را احساس کنند. رحمانی گفت: 

تامین کاال و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن است.

رفیق دوست به دولت احمدی نژاد نمره صفر داد

محسن رفیق دوست با انتقاد از مجلس، به مجلس نمره 
10 داد، به دولت فعلی نمره ۹. وی در پاسخ به سوالی 
در خصوص نمره به دولت احمدی نژاد نیز گفت: صفر! 
عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان در توضیح نمره صفر 
به دولت احمدی نژاد گفت: من یک سوال پرسیدم هنوز 

جواب ندادن، 700 میلیارد دالر ارز حاصل از فروش نفت را چه کردند؟

الریجانی: بسیج دلیل قوام سپاه است

رئیس مجلس گفت: دلیل قوام سپاه، بسیج است؛ زمانی 
که بسیج با بدنه سپاه عجین شد، سپاه قدرت فعلی را 
کسب کرد.الریجانی افزود: همه بدنه مجلس شورای 
اسالمی حب بسیج دارند و دلیل آن که اقدامات بسیج طی 
سال های اخیر در مجلس به صورت روان پیش می رفت 

این موضوع بود.وی گفت: بسیج یک امر فرعی نیست بلکه امری اصلی است.

امروز مملکت حالت رها شده دارد

 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در تذکری 
به رئیس جمهور با بیان این که متاسفانه اهتمام الزم را 
برای حل مشکالت مردم شاهد نیستیم، ادعا کرد: امروز 
مملکت حالت رها شده دارد. حجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری ادامه داد: امروز دام کشور و نهاده های دامی 
به خارج از کشور قاچاق می شود. متأسفانه عزم و اراده ای در برخورد با این نوع 

مسائل وجود ندارد.

»ماهواره دوستی« به زودی پرتاب می شود

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از پرتاب »ماهواره 
پیشرفت  از  و  داد  خبر  نزدیک  آینده  در  دوستی« 
پروژه های ماهواره ای »ظفر«، »ناهید1« و »ناهید2« 
گفت.جهرمی ادامه داد: آزادسازی داده های ماهواره ای 
به عالوه توانمندسازی شرکت های خصوصی با حمایت 
دولت می تواند این امکان را فراهم کند که این شرکت ها به کشاورزان مشاوره دهند 

تا در چه فصلی چه محصولی و چگونه بکارند و به بیشترین سود برسند.

در کابینه خانم های جدیدی را خواهیم داشت

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در سطح 
معاونان وزرا خبرهای خوبی در راه است که در این سطح 
باز هم در کابینه خانم های جدیدی را خواهیم داشت. 
معصومه ابتکار با اشاره به انتخاب دومین سفیر زن در 
دولت دوازدهم، در خصوص رایزنی با وزیر امور خارجه 
برای افزایش این تعداد گفت: حتما پیگیر هستیم و افرادی را نیز به این منظور به 

آقای وزیر معرفی کرده ایم.

نمی توان نگاه راهبردی به spv داشت

حشمت ا... فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی بیان کرد: به اعتقاد من امروز نمی توان 
نگاه راهبردی به spv داشت به ویژه آنکه این قانون 
امروز هم ابالغ شود برای اجرا باید مدتی از آن بگذرد. به 
عبارت دیگر اروپایی ها برای ابالغ و اجرای آن در حال 
مذاکره با آمریکا هستند نه ایران،لذا باید به میزان توقعات از این الیحه توجه شود.
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به آقای مجید پاکیزه فرزند محمد حسن با کد ملی ۰۶۵۱۹۸۵۷۶۵ و خانم الهام پاکیزه فرزند محمد حسن با 
کد ملی ۰۶۵۳۱۳۵۷۹۳ و خانم ملیحه پاکیزه فرزند محمد حسن با کد ملی ۰۶۵۱۹۸۵۷۵۷ )فرزندان متوفی( به عنوان 

تعدادی از ورثه حین الفوت مرحوم محمدحسن پاکیزه به عنوان زوج ابالغ می گردد: خانم عطیه زرگر فرزند محمد حسین با کد ملی 
۰۶۵۱۷۲۸۹۹۱ به عنوان زوجه مستند به سند شماره ۳۴۰۶- ۱۳۶۳/۰۱/۲۹ نزد دفترخانه ازدواج شماره یک بیرجند جهت وصول مبلغ 
هفتصد هزار ریال وجه نقد موضوع صداقیه خویش که به درخواست زوجه برابر شاخص بهای کاال و خدمات بانک مرکزی در تاریخ فوت 
متعهد به مبلغ ۲۱۶/۲۱۱/۲۶۷ ریال محاسبه شده است، از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه ورثه زوج را نموده که پرونده ای 
تحت کالسه ۹۷۰۱۳۷۷ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در 
آدرس مورث به شرح سند: بیرجند، خیرآباد و در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار به شرح: بیرجند ، سجادشهر ، امامت ۴۷ ، فرعی اول 
، سمت راست ، پالک ۳ طبقه یک میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از ورثه نمی باشد، لذا بنا به درخواست زوجه 
و مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و 
مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت بدهی 

مورث از محل ترکه متوفی اقدامی ننمایید عملیات اجرایی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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 آرای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۲۸۷- ۱۳۹۷/۱۱/۶ 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 هادی پرهیزی موسویه فرزند 
گل محمد به شماره شناسنامه ۲۹۸۵ صادره از مشهد و شماره ملی ۰۹۴۶۲۸۶۰۸۶ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۴۰/۸۲ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای قاسم میراب خیرآباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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
و   ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  -  ۱۳۹۶۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۳۹۰ شماره  آرای  موضوع   ۱۳۹۷/۸/۱۳-۳۰۱/۹۷/۸۲۳۲ شماره  آگهی  پیرو 
۱۳۹۶۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۳۸۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیئت  اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند برابر رای شماره ۱۳۹۷۱۸۷۰۸۲۹۵۰۰۰۰۸۲ - ۱۳۹۷/۵/۴ هیئت نظارت ثبت 
استان خراسان جنوبی و رای اصالحی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۱۹۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ پالک ۷۷۲- اصلی بخش ۷ بیرجند جهت 
مزرعه و قنات محمود آباد منظور گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت 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 یک 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: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰      علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

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

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۲۹۶ اجرایی آقای حسین پری الوانی فرزند عباس محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۴۰/۷۳۹/۶۲۸ ریال در حق آقای ابراهیم براتی نژاد و مبلغ ۴/۸۷۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک دستگاه خودروی سمند به شماره انتظامی ۸۳ ط ۳۷۹ ایران ۷۳ که هم اکنون در پارکینگ نظام گستر در توقیف می 
باشد ) و حسب نظر کارشناس منتخب : بیمه آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ خاتمه یافته است. موتور دارای ۴۰ درصد فرسودگی می باشد. اتاق 
دارای رنگ پریدگی از ناحیه کاپوت و جزئی در سقف و بدنه و درب صندوق عقب می باشد. اتاق از قسمت لبه کاپوت و گلگیر جلو راست 
و درب صندوق عقب و سپر جلو نیاز به تعمیر و صافکاری و نقاشی دارد. قسمتی از گلگیرهای عقب و جلو دارای رنگ است. سه حلقه از 
الستیک های آن فرسوده و یکی ۴۰ درصد سالم می باشد. دارای روکش به رنگ کرم می باشد.( معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و هفده 
میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس Www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری  - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستریکلاستانخراسانجنوبی

کارگاه ۲ روزه تکثیر و پرورش و تجارت زالو
روز اول آموزش - روز دوم بازدید از فارم

۱۴ ماه پشتیبانی و مسئولیت کامل فارم/ تعهد خرید محصول
سایر خدمات: مدرک جهاد- پذیرایی و نهار- اسکـان موقت

@ jobfaradid    ۰۹۹۰۱۹۱۱۲۱۰ :پوستر و سایر اطالعات

رمایـه اندک 
س

د عالی
درآمـ

فرادید اولین برگزار کننده دوره های تخصصی کارآفرینی و پشتیبانی فارم های زالو در خراسان جنوبی

 تراکنش زیر۲۰هزار تومان صرفه ندارد
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امکان تحصیل دانشگاهی در رشته خبرنگاری دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند
ایسنا-رئیس دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند گفت: به همت موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی و با موافقت دانشگاه جامع علمی -کاربردی، برای اولین بار در استان امکان تحصیل 
 در سطح دانشگاهی در رشته خبرنگاری فراهم شد. معصومی اظهار کرد: از آنجایی که مطابق قوانین دانشگاه جامع علمی- کاربردی رشته های جدید باید در اولین مرتبه در مقطع کاردانی ارائه شوند، 

باسالم وعرض خسته نباشید به مسئوالن عمران در زمان حاضر امکان ثبت نام در رشته خبرنگاری در بهمن  در این مقطع فراهم است و در صورت استقبال متقاضیان، در ورودی های آتی امکان ارائه مقطع کارشناسی این رشته نیز فراهم خواهد شد.
استانداری، فرمانداری و بخشداری بنده ساکن شهرک 
چهکندم گفتیم تابستان کمبود  آب و همیشه قطع 
مثل اینکه این موضوع به زمستانم سرایت کرده رفتیم 
پی موضوع خودمون دیدم باعث و بانیش تو این فصل 
سال ترکیدگی لوله وآب های روانی که به سمت پایین 
چهکند جاری شده است. اتفاقا به دهیاری هم جریان 
این آب های روان را گفتیم گفتند دارن شبکه رو 
توسعه میدن خواستم شما بپرسین از دهیاری چهکند 
همین آب هایی که هر روز جاری شده به سمت پایین 

چهکند رو توسعه میدن؟
933...793

گاهی اوقات که کاسب ها از شرایط بد بازار می 
نالند به عنوان شهروند می مانیم همدردی کنیم 
از  که  شماها  برخی  آخر  کنیم،  اعتراض  بدتر  یا 
خدایتان است روی موج گرانی سوار شوید و جالب 
است اخیرا برخورد با مشتری بستگی به ظاهر او 
دارد اگر تیپت خوب باشد خوش برخوردند ولی وای 
اگر لباس ارزان یا معمولی داشته باشی به گونه ای 

برخورد می کنند که بیزار از خرید شوی!
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا روز قبل مراجعه ای داشتم به اداره کل بیمه 
سالمت خراسان جنوبی، خواستم تشکر کنم از برخورد 
بسیارخوب خانومی که به درستی فرهنک تکریم ارباب 
رجوع، شخصیت و انسان بودن رو سرلوحه کارش 

داشت. ای کاش  همه سازمانها اینطور باشند
939...216

شهرداری و شورای ترافیک نسبت به خط کشی عابر 
پیاده تقاطع خیابان بهشتی وخیابان شیرین سریعا اقدام 
نماید با توجه به وجود دومدرسه وسرعت باالی ماشینها 

جان دانش اموزآن در خطر است
915...423

پیست  اطراف  خالی  فضاهای  بیرجند  شهرداری 
استفاده  آن  از  کسی  اصال  که  سجاد  بلوار  تریال 
نمی کند را به پیست تریال اضافه فرمایید. فضای 
فعلی کوچک و محدود است. زیباسازی و نورپردازی 

بلوارسجاد را نیز پیگیر باشید
937...897

آقا شما رو خدا بگین مگه ما جزو این مملکت نیستیم.با 
توجه به ا ینکه بیمه هم نیستم و شغل و درآمد خاصی 
ندارم کارگر ساده هستم با هزار جور مشکالت وگرونی 
نه از سبد حمایتی دولت به من تعلق گرفته و نه سهام 

عدالت... شمارو خدا باید به کجا مراجعه کنم  
937...897

سالم آوا. از شهرداری بابت زیباسازی فضای شهر 
تشکر می کنیم. امیدواریم از لچکی های ورودی شهر 
سمت خیابان غفاری هم برای عید و در ادامه  غافل 
نمانند چرا که گل کاری های نصفه و نیمه چهره 

نازیبایی داده به آنجا
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری کاش بجای چمن کاری میدان ابوذر طرح 
بهتری را در نظر می گرفت تا در این فصل زمستان و 
سردی هوا آنقدر بی ریخت نمی شد آخه میدان اصلی 
شهره  اینجور موارد باید در طراحی های شهری لحاظ 

شود که متاسفانه ....
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پدیده  با  که  هاست  سال  جنوبی  خراسان  محمودآبادی- 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کند،پدیده ای که مانند 
طاعون بر جان شهرها و روستاهای استان افتاده است و هر 
روز با یک عارضه رخ می نمایاند. این بار شواهدی از افزایش 
ذرات ناجور معلق در هوای آفتابی استان را نشان داده، ذراتی با 
حجم 2.5 میکرون بین آلوده کننده های هوا مانند مونواکسید 
کربن، اکسیدهای نیتروژن و مواد دیگر، ذرات معلق کمتر از 
2.5 میکرون بزرگترین مشکل را برای ریه انسان ایجاد می 
کنند. سخن از تغییر اقلیم است و اینکه همه گزینه های جوی 
برای خراسان جنوبی روی مولکول های هوا سوار شده است، 
انگار استان در یک شیب به سمت خشکی سرازیر شده است.

بر اساس  باره مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی  این  در 
جنوبی خرسان  آوای  به  دارد  دست  در  که  ارقامی  و   آمار 

 می گوید: تعداد ساعات آفتابی استان افزایش زیادی داشته است! 
مهندس خندان رو هر چند نمی خواهد وضع استان را بسیار ناجور 
جلوه دهد اما از برخی رسانه ها بابت اینکه 2 اینچ آب باران بیشتر 
می بارد و مانوری در حد 200 اینچ می دهند گالیه دارد. چراکه 
به گفته او با شرایطی که بر استان حاکم شده باید تا 20 سال باران 
نرمال ، در فصل مناسب با سرعت مناسب ببارد آنگاه می توانیم 

ادعا کنیم که کمی از بحران خارج شدیم.
که  چرا  است  ناخوشایندی  خبرهای  حامل  رو  خندان  اما 
75 درصد استان در خشکسالی شدید و 12 درصد هم در 
خشکسالی بسیار شدید است، این یعنی حتی یک هکتار از 
مساحت استان را نداریم که خشکسالی خفیف داشته باشد. 
است. بحرانی  بسیار  لحاظ خشکسالی  به  وضع   متاسفانه  

هر چند  برنامه های جلوگیری از بیایان زایی از سوی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان چندسالی است که پررنگتر 
شده اما به راستی با اعتبارات اندکی که در این زمینه تخصیص 
می یابد آیا خواهیم توانست ادامه اقدامات حفاظتی را خواستار 
شویم؟ موضوعی که مدیرکل منابع طبیعی به صراحت درباره 
آن سخن می گوید این است که: در حوزه مقابله با بیابان زایی 
دچار چالش های اعتباری هستیم، هر چند در سال جاری در 
حوزه ای مانند آبخیزداری اعتبارات مناسبی از صندوق توسعه 
ملی به استان ها به خصوص خراسان جنوبی اختصاص یافت 
اما درحوزه بیابان با توجه به آفاتی مانند هجوم شپشک سفید و 
ضعیف شدن بوته ها و درختان باید اعالم کنم اگر اعتبار کافی 
اختصاص نیابد و  اقدام عاجل انجام نگیرد به زودی استان در 
وضع بسیار سخت تر از آنچه در آن هست، گیر خواهد کرد. وی 
یادآور می شود:  آفت شپشک سفید تاغ  ابتدا در 20 هزار هکتار 
از تاغزارها بود، بعد از دو سال به 35 هزار هکتار رسید و متاسفانه 
االن به بیش از 95 هزار هکتار رسیده است  که آن هم فقط 
به دلیل خشکسالی بوده است.به گفته مهندس نصرآبادی تداوم 
خشکسالی استان و بیابانی شدن عرصه ها باعث شده مدت 
طوفان های شن در منطقه بیشتر شود. وی با اشاره به بادهای 

120 روزه سیستان اضافه می کند: در زمان حاضر مدت این 
بادها از 120 روز به 180 روز رسیده است که این موضوع 
چالش های شدید محیطی را ایجاد می کند.وی تغییر اقلیم را 
دردی جانکاه دانسته و می گوید: این سال ها حتی در زمستان 
نیز باران نداریم، از آن سو بارانی که در بهار می بارد باعث 
سیل و رواناب می شود و تغذیه سفره های زیرزمینی را نداریم. 
نگاه وی به موضوع رواناب ها و سیالب ها متفاوت است. وی 
معتقد است: آنچه در این زمان الزم است به آن درموضوع 
خشکسالی توجه شود موضوع آبخیزداری است.  بر اساس 

گزارش های ماهواره ای در چند ماه اخیر بیشترین طوفان ها 
و گرد و غبارهای اطراف ایران در پاکستان اتفاق افتاده است. 
این یعنی خطر بیخ گوش خراسان جنوبی است!!! اما مسئوالن 
محیط زیستی موضوع را از دید دیگری توصیف می کنند.

مشکل اعتبار نیست
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی در این باره می گوید: 

مشکل ما اعتبار نیست، فرض کنید پول کافی در اختیار منابع 
طبیعی قرار گرفت،برای پاکستان که نمی شود اقدامی کرد.

اکبری توجه به این موضوع را خواستار می شود که گرد و 
غبار در خراسان جنوبی بیشتر درون استانی است و گرد و غبار 
 فرا مرزی فقط نوار مرز را درگیر می کند. وی تاکید می کند: 
»تمام صحبت این است که ما وقتی همه انرژی خود را روی 
پول می گذاریم، از انجام کار فنی دور می شویم، یک مدیر در 
این استان باید تمام تالش خود را انجام دهد که پول بگیرد بعد 
هم باید تمام دقت خود را به کار گیرد که پول را چگونه خرج 

کند که رو سفید دیوان محاسبات باشد!!! و پرونده ها را تکمیل 
کند و ادامه ماجرا« وی این موضوع را برای کار یک مدیر افت 
دانسته و می گوید: راهکار نجات این است که خودمان توسعه 
و پیشرفت مان را منطبق با واقعیت های اکولوژیکی سرزمین 
مان کنیم.اکبری با مثالی ذهن مخاطبان را به سوی عملکرد 
های غیر فنی اتفاق افتاده در مقابله با خشکسالی در استان 
سوق داده و تصریح می کند: در این استان تسهیالتی برای 

کشاورزی و دامپروری داده می شود که به عقیده من تیشه 
بر ریشه خاک است، بیشترین اعتبارات اشتغال در این استان 
برای خرید دام سبک یا سنگین و . . . است،نه اینکه او مخالف 
اشتغال در استان باشد اما نظرش این است که وقتی به فردی 
در خراسان جنوبی مجوز پروار بندی شتر می دهیم به هیچ 
وجه فرد نمی تواند با علوفه بیش از 2 هزار تومان شتر را پروار 
کند. پس مجبور است شتر را چند ماه در طبیعت چرا دهد و 5 
ماه هم علوفه دستی به او دهد. آن 5 ماهی که شتر در عرصه 

های منابع طبیعی چرا داشته مازاد بر توان عرصه بوده است.

 وی اضافه می کند: در کنار این چرای بی رویه افت سفره های 
زیرزمینی را نیز داریم، اگر محدودیت ایجاد کنیم، پس تکلیف 
اشتغال چه می شود، تکلیف مرزی که هر روز خالی تر می شود 
چه می شود؟ وی از افزایش سطح زیر کشت پسته در استان 
ابراز تاسف می کند و می گوید: جاهایی که بیشترین کانون 
ها و بیشترین افت آب های زیرزمینی را داشته ایم درختان 
پسته رشد کرده اند. بر این اساس برای مقابله با خشکسالی 

باید رویکرد توسعه استان را تغییر دهیم و به سمت صنعت و 
گردشگری حرکت کنیم.مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی 
می گوید: فرض کنید که اعتبار به دست ما برسد تا زمانی که ما 
عامل بیماری را از بدن زمین خارج نکرده ایم درمان و مقابله کار 
ساز نیست.وی نهال کاری منابع طبیعی در استان را بی نظیر 
توصیف می کند اما به این نکته نیز اشاره دارد »آیا منابع طبیعی 
می تواند تمام بیابان های استان را نهال بکارد ؟ این نهال ها با 
کدام آب باید قوی شوند و ریشه کنند؟« به گفته وی اعتباری 
که به نهال کاری اختصاص یابد اما در کنار آن نتوانیم نهال ها 
را حفظ کنیم چه تاثیری خواهد داشت؟ پس پول خرج کردن 

در این حوزه نیز االن زیر سوال می رود!!!

آمارهای ما فرق دارد
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی ادامه می دهد: آمارهای 
سازمان ما متفاوت با هواشناسی و منابع طبیعی است به این لحاظ 
که تابع یک سری تعریف های جهانی درباره گرد و غبار هستیم.

اکبری با اشار به اینکه در خراسان جنوبی سالی 25 تا 30 روز طی 
یکی دو سال گذشته روز ناسالم در هوای استان داشته ایم، دلیل 
آن هم این است که دستگاه های سازمان محیط زیست باید 
بیشتر از 8 سال گرد و غبار مداوم در هوا وجود داشته باشد تا آن 

روز را به عنوان شرایط نا سالم ثبت کنند.
ذرات  که همان  را  چالش سالمت  بزرگترین  ادامه  در  وی 
2.5 میکرون در هواست را یادآور شد و می گوید: غبار 2.5 
میکرون به راحتی از کیسه های هوایی عبور می کند و جذب 
 خون می شود و متاسفانه ریشه بسیاری از سرطان ها است،

این در حالی است که بیشتر دستگاه های سنجش غبار این 
را اندازه گیری نمی کنند. وی ادامه می دهد: این ذرات 2.5 
میکرون به شدت با رطوبت نسبی هوا در ارتباطند، یعنی هر 
قدر رطوبت نسبی هوا کاهش می یابد این ماندگاری ذرات 
2.5 میکرونی در هوا بیشتر می شود بنا بر این ما از این بابت 
در معرض آسیب جدی هستیم. به گفته وی در استان های 
خشکی مانند خراسان جنوبی که رطوبت هوا در حال کاهش 
است، فرسایش خاک در حال افزایش ذرات 2.5 میکرونی که 
عامل آن حتی به سوخت های فسیلی نیز بر می گردد، روز به 
روز هشدار دهنده تر می شوند. وی اضافه می کند: همه مردم 
در کاهش میزان آلودگی که هم اکنون چالش سالمت دنیا و 
استان های خشک شده است، نقش دارند. از دامدار و معدن دار  
تا شهروندی که با سوخت های فسیلی و صرفه جویی نکردن 
در مصرف انرژی این ذرات را در هوا بیشتر می کند. حال 
شهروندان خراسان جنوبی باید امیدوار باشند که باران ببارد یا 
اینکه مدیران استان باورشان شود این استان ذات خشکی دارد، 
پس قدیمی های این استان چطور از دوره های خشکسالی 
گشته اند اما ما با این همه ادعای علم و دانش در مهار گرد و 

غبار مانده ایم و تمام دارایی های زمین را خشکانده ایم؟     

عیار غبارباالست 
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موفقیت و انرژی

انرژی بیشتر

 یک دفترچه با موضوع “ نه گفتن “ تهیه کنید

 اگر خود را با بسیاری از کارهایی که از آن ها لذت 
نمی برید سرگرم کرده اید، آگاه باشید که به زودی 
انرژی بدن تان را از دست خواهید داد! یک دفترچه 
تهیه کنید و به طور مثال در دفترچه خود ذکر کنید که 
باید حتما وقتی را به خود اختصاص دهید تا به پیاده 
روی بپردازید و برای مدتی از کارهای دیگر دست 
بکشید. اسم تمامی افرادی را که از آن ها دلگیر و 
عصبانی هستید بنویسید و برای هر کدام یک نامه 
با عنوان “ بخشش “ تهیه نمایید. مشغول بودن 
می  هدر  را  نیرو  و  توان  فقط  گذشته  اتفاقات  به 
دهد. یک روانشناس می گوید: “دیگران را همان 
را  ها  آن  نکنید  و سعی  بپذیزید  طور که هستند 
 تغییر دهید.“ دقت کنید که این نامه را برای آن ها

نفرستید و فقط نزد خودتان نگه دارید.

 نکاتی برای کسب انرژی بیشتر

روی  است،  کاماًل صاف  تان  پشت  که  حالی  در 
صندلی بنشینید. دستان تان را روی شکم تان قرار 
دهید و تنفس شکمی انجام دهید )به طوری که 
دستان شما با هر دم و بازدم باال و پایین برود(. 
که کنید  می  تنفس  را  سفیدی  نور  کنید   تصور 

بدن تان را ُپر از انرژی می کند. این کار را با پنج 
دم و بازدم کامل ادامه دهید.

انجام می دهید،  را  سپس در حالی که عمل دم 
عضالتی را که گردن و بازوی شما را به هم وصل 
می کنند منقبض کنید و شانه های تان را تا گوش 
باال ببرید. دکتر کارل معتقد است:” زمانی که عمل 
دم عمیق را انجام می دهید، شانه های تان را به 
آرامی تا نزدیکی گوش های تان باال بیاورید. برای 
لحظه ای نفس تان را نگه دارید و سپس با عمل 
بازدم تمام انقباضات و تنش ها را از بدن تان خارج 
کنید و احساس کنید که تمام سنگینی و ناراحتی 
ها و مشکالت این دنیا به یکباره از شانه های تان 
کاماًل  زمانی که  تا  را  کار  این  خارج می شوند!” 

احساس شادابی و نشاط کنید، ادامه دهید.
 از تمام آن چیزهایی که انتظار دارید در آینده به 
بینی  بپیوندند فهرستی تهیه کنید. پیش  حقیقت 
به وقوع پیوستن آن چه انتظارش را دارید، باعث 

افزایش و کسب انرژی شما می گردد.
در حالی که ایستاده اید انگشتان پاهای تان را بگیرید 
و تا حد امکان آن ها را به سمت باال نزدیک نمایید. 
برای چند لحظه در این حالت باقی بمانید و سعی 
کنید این کشش را در ناحیه ماهیچه ساق پا، شکم، 
شانه ها و بازوهای تان حس نمایید. با انجام این 
حرکت شما تقریباً تمامی ماهیچه های بدن تان را 
فعال کرده اید و خون سرشار از اکسیژن را به سراسر 

بدن تان رسانده اید.

خاصیت موزهای
 له شده و سیاه

موزهای له شده و سیاه دارای ماده معجزه آسایی 
می باشند که قدرت مبارزه با سلول های سرطانی 
و از بین بردن آنها را دارند و هر قدر موز رسیده تر 

و سیاه تر باشد بیشتر دارای این ماده است. بر اساس 
تحقیقات در میان میوه هایی که خاصیت ضد سرطان 
دارند انگور - سیب - هندوانه - آناناس - گالبی -  
خرمالو- موز خاصیت بیشتری در افزایش گلبول های 
سفید و قوی کردن سیستم ایمنی بدن و شکست 

دادن سلول های سرطانی دارد.

برگ قاصدک مفید برای 
پاکسازی کلیه و تصفیه خون

چای برگ قاصدک نه تنها یک نوشیدنی خوش طعم 
است، بلکه به بهبود شرایط کلیه ها نیز کمک می کند. 
برگ های قاصدک حاوی فالونوئیدهایی هستند که به 

پاکسازی کلیه ها و تصفیه خون کمک می کنند. شما می 
توانید از برگ های قاصدک در ساالدها نیز استفاده کنید. 
اگر مستعد استرس هستید، چای برگ قاصدک می تواند 
از بهترین گزینه ها برای آغاز روز باشد. قاصدک دارای 
اسیدهای چرب ضروری است که می تواند واکنش های 

ایمنی بدن را تنظیم و التهاب را سرکوب کند.

بهداشت دهان و دندان 
برای حفظ سالمت لثه ها

رعایت بهداشت دهان و دندان ساده ترین روش برای 
حفظ سالمت لثه ها محسوب می شود.

دندان های خود را حداقل به مدت 120 ثانیه و دو بار یا 

بیشتر در روز مسواک بزنید، از نخ دندان استفاده کنید. 
دهان خود را با محصوالت حاوی فلوراید، یک یا دو 
بار در روز شستشو دهید. دهان خود را پس از مصرف 
غذاها یا نوشیدنی های شیرین با آب شستشو داده یا 
مسواک بزنید.ضمنا مسواک یا سر مسواک خود را هر 

سه ماه یک بار تعویض کنید.

الغری با اسپند
 روشی اثبات شده

الغری با اسپند برای افرادی است که قصد کاهش 
وزن و تناسب اندام شان را دارند. اگر چه بسیاری از ما 
تاکنون فکر می کردیم که اسپند تنها برای دفع چشم 

زخم کارایی دارد اما می توانید از این گیاه شگفت انگیز 
برای کاهش وزن و رسیدن به الغری نیز استفاده 
نمایید. با توجه به طبیعت گرم اسپند این ماده می تواند 
 در زمینه الغری بسیار سودمند بوده و اثرات اعجاب 

انگیزی به همراه داشته باشد

کینوا برای مقابله با مشکالت گوارشی

برای کبدهای آسیب دیده و شکم های نفخ کرده 
کینوا انتخاب فوق العاده ای است. این دانه ها به دانه  
حاوی  کینوا  معروف اند.  گیاهی  خاویار  و  طالیی 
فیبرهای غیر محلول در آب می باشد که آب را به 

خود جذب می کند. در نتیجه حجیم شده و باعث 
که  بدانید  باید  روده ها می شود.  عملکرد  تحریک 
حدود یک لیوان از این دانه ها حاوی فیبری معادل 
یک برش نان کامل )سبوس دار( می باشد. اگر از 
کینوا  که  بدانید  می برید  رنج  گوارشی  مشکالت 

همان دانه  مورد نیاز شماست.

- یک برنامه خواب ثابت داشته باشید. هر روز در یک زمان معین از خواب برخیزید، حتی در تعطیالت آخر 
هفته یا در مرخصی.

- تا زمانی که خواب آلود نیستید به رختخواب نروید.
-  اگر پس از 20 دقیقه به خواب نرفتید از رختخواب خارج شوید.
- یک برنامه همیشگی آرامش بخش در وقت خواب داشته باشید.

-از تخت خود تنها برای خواب و استراحت استفاده کنید.
- اتاق خواب خود را آرام و ساکت سازید. اتاق را در دمای راحت و خنک نگه دارید.

- مواجهه با نور چراغ را در شب محدود کنید.

مواد غذایی قنادی و انواع شیرینی های قنادی- خامه های قنادی و غیره که حاوی اسیدهای چرب ترانس هستند را کاهش 
دهید. مصرف فست فودها و غذاهای آماده مصرف را کاهش دهید. به جای روغن های حیوانی و روغن های نباتی جامد 
و نیمه جامد از روغن های زیتون، کنجد، کلزا، ذرت، آفتابگردان و سویا استفاده کنید. استفاده از روغن های جامد را در رژیم 
غذایی خود حذف کرده و در صورت تمایل به سرخ کردن از روغن های مایع مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. روغن 
های مخصوص پخت و پز و ساالد برای سرخ کردن مناسب نیستند. هنگام خرید به میزان محتوای اسیدهای چرب در 
لیبل مواد غذایی توجه کنید و بیشتر مواد غذایی را خرید کنید که رنگ اسیدهای چرب ترانس در جدول نشانگرهای رنگی به 
رنگ سبز باشد. زیرا رنگ قرمز به معنای محتوای باالی اسیدهای چرب ترانس در آن ماده غذایی است که برای سالمت 
مضر می باشد.   مرکز اطالع رسانی اداره غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکات مهم برای مصرف روغن ها  عادات خواب سالم 

بازی های ذهنی و جدول ها روشی مفرح و موثر برای تربیت 
و فعال کردن مغز می باشد.کالیو تامپسون معتقد است با انجام 
این کارها  می توانید با کمک تکنولوژی یا حتی بدون آن، قدرت 

تفکرتان را پرورش دهید. امتحان کنید!
 ساعت هایی را آفالین باشید: گاهی اوقات بی خیال اینترنت 
شوید و بدون آن زندگی کنید. مثال آخر هفته ها ایمیل و همین 
طور پست های شبکه های اجتماعی تان را بررسی نکنید. از 

فیس بوک گرفته تا وایبر، واتس آپ، الین و تلگرام!
واقعا مجبور نیستید هربار آنالین می شوید، وقت خود را با بررسی 
شبکه های اجتماعی و انجام کارهای بیهوده و وقت گیر تلف 

کنید. اینترنت پر از منابع آموزشی بزرگ است. 
- یادداشت بردارید: یادتان هست وقتی مدرسه می رفتید و 
شب های امتحان به خصوص سالی که کنکور داشتید، چقدر 
از درس هایتان یادداشت برمی داشتید؟ حاال هم همان کار 
را انجام دهید و اصال الزم نیست یادداشت هایتان ادبی یا 
طوالنی باشد! همان چند دقیقه ای که صرف نوشتن آموخته 
های آن روز می کنید، راهی مطمئن برای افزایش قدرت مغز 
است. کافی است یک یادداشت 400 کلمه ای از مطالبی که 

هر روز می آموزید، تهیه کنید.
- چه کارهایی انجام داده اید؟ بخش عمده ای از هوشمندی 

با میزان اعتماد به نفس و شادی شما مرتبط است؛ پس همین 
از  فهرستی  که  همیشه  برخالف  و  بردارید  کاغذ  یک  االن 
»کارهایی که می خواهم انجام دهم« تهیه می کردید، این بار 
آمار»کارهایی که انجام داده ام« را بگیرید تا هم اعتماد به نفس 

تان افزایش یابد و هم خوشحال و شاد شوید.
- حروف متقاطع یا سودوکو تفاوتی نمی کند! همه بازی های 
ذهنی و جدول ها عالوه بر سرگرم کردن شما، می توانند با درگیر 
کردن مغز، روشی مفرح و موثر برای تربیت و فعال کردن مغز 
باشند. مدتی این روش را امتحان کنید تا ببینید سرعت پردازش 

مغزتان چقدر افزایش می یابد.

تکنیک حیرت انگیز برای تقویت مغز

آیه روز

 کسانی که کفر ورزیده  اند عذابی سخت  خواهند داشت و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته
کرده  اند برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. )سوره فاطر/ آیه ۷( 

سخن روز

تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق آن کار باشید. اگر هنوز آن کار را پیدا نکرده اید، به 
جست وجو ادامه بدهید و تسلیم نشوید.
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شماره ۴۲۷۷                         
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۲۵۹۷
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.

4۲۵۶۹۱۸۷۳

۶۷۹۲۳۸۵۱4

۳۸۱۵۷4۲۹۶

۲۵4۷۸۶۱۳۹

۷۹۶۱۲۳4۵۸

۸۱۳۹4۵۶۲۷

۵۳۲۸۶۹۷4۱

۱4۸۳۵۷۹۶۲

۹۶۷4۱۲۳۸۵

جدول سودکو

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹ - ۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴

۳2۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  ۱2۰۵   ۱2۵  ۰۹۰۱

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
۰۹۱۵۷2۳۷۹22

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸2۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱۰سال ضمانت

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵2۶۴۱۸۴۸- جعفری نسب

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

۰۹۱۵۸۶2۵۴۰2 - ۰۹۱۵۹۶۵۴۸۱۱
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

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

۰۹۱۵۵۶۱۴۵2۱- زارع

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 2۸ و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

۳22۱۱۶۸۴

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 ۰۹۳۶۳۰۵۰۰۷۱ مدیریت: توانا
جمهوری ۳۰ ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰-۳2۴۴۷۱۱۰

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰۹۱۵۸۶2۴۴۳۹- جانی

کار خوب اتفاقی نیست

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال   
۰۹۱۵۱۶۳۱۴۹۸  

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

۰۹۱۵۷2۱۳۵۷۱ - صالحی منش

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 ...(  ۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵۴ 
به یک نفر بازاریاب با روابط عمومی باال و 
سابقه کاری نیازمندیم. )حقوق ثابت + 

پورسانت( ۳2۴۶۹۳۵2- ۰۹۱۵۱۶۰۳۹۷۸

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.   ۰۹۱۵۸2۵۴۱۷2

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۳2۰۰۹
به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم 
 نبش پاسداران ۳۴ - محصوالت شمال

۰۹۰۵  ۵۹۰  ۳۵2۵

به یک نیروی ماهر جهت کار در کافی 
شاپ،  ترجیحا خانم نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۱2۶۹۹۶

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه بانکی 
باحقوق باالی یک میلیون تومان نیازمندیم

۳22۱۶۱۹۹-۳22۱۳۷۳۵ طالقانی 2ساختمان 
آلما.طبقه دوم- واحد2۰۳و2۰۴

در یک شرکت پخش مواد غذایی
 به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمندیم.   ۰۹۱۵۳۶2۱۵۸۰

شرکت تعاونی بیرجند تدبیر از
 عالقه مندان به کار دعوت به عمل می آورد. 

۳22۳۷۳۴۷ - ۰۹۱۹۳۰۷۸۷۵2

به یک راننده پایه یک 
جهت کار با ولوو کمرشکن 

نیازمندیم.
۰۹۱۵۵۶۱2۵۰۷
۰۹۱۵۱۶۱۱۱۱۷

شرکت توزیع دارویی هنار دارو 
شعبه  بیرجند

به یک نفر راننده با نیسان یخچالدار 
)مدل باالی ۹۰( جهت توزیع دارو 

نیازمند می باشد.
۳22۵۵۰۹۱
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 هزار و 762  مسکن در طرح بازآفرینی پایدار شهری ساخته می شود

ماهیت و هویت انسان را تابلوی شادی و غم مشخص می کند

جشن چهلمین سالگرد انقالب در 104 روستا برگزاری۸00 برنامه فرهنگی و هنری در مساجد 

سامانه بارشی در خراسان جنوبی فراگیر می شود

صداوسیما- کارشناس هواشناسی گفت: مطابق با الگوی نقشه ها و خروجی مدل های پیش یابی با تراکم ابرها از غرب استان بارش باران و رعد و برق آغاز و این سامانه 
در استان فراگیر می شود. نخعی افزود: در این مدت منطقه تحت تاثیر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی قرار خواهد گرفت که می تواند 

سبب اختالل در حمل و نقل و بروز خسارت شود. وی بیان کرد: این سامانه  امروز در استان فعال است و با عبور سامانه بارشی کاهش دمای هوا محسوس خواهد بود.

گروه خبر- هزار و 762 واحد مسکونی در قالب 
طرح بازآفرینی پایدار شهری در خراسان جنوبی 
ساخته می شود. استاندار خراسان جنوبی گفت: 
تامین زمین مناسب و با کیفیت در اجرای پروژه 
تا  است  اهمیت  حائز  بازآفرینی شهری  های 
به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود. محمد 
صادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در نشست 
ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری اظهار  کرد: 
باید دستگاه های دولتی به دور از بخشی نگری 
اگر زمینی بالاستفاده در محدوده محالت هدف 
پروژه  این  تا در  دارند، معرفی کنند  بازآفرینی 

استفاده  شود.
وی افزود: اخیرا هم رئیس جمهور در ابالغی به 
استانداران خواستار پیگیری زمین برای این پروژه 
ها شد و توجه خاص به این پروژه دارد حتی 
گفته شده اگر از طرف وزارتخانه ها ممانعتی شد 

استانداران تلفنی موضوع را اطالع دهند. 
با بیان اینکه باید سهم دستگاه های  استاندار 
اجرایی در این طرح براساس الگوی مشخص 
شده کشوری تعیین شود، تصریح کرد: اراضی 
ادارات دولتی و شرکت ها با توجه به آماری که 

در بانک های استانی وجود دارد باید احصا و برای 
اجرای پروژه معرفی شود. وی بازآفرینی شهری 
را  از پروژه های مهم به ویژه در استان دانست 

و اظهار امیدواری کرد: با مدیریت زمان از این 
ظرفیت به خوبی استفاده شود. 

نیازمند  پروژه  اجرای  برای  گفت:  معتمدیان 
همکاری همه دستگاه ها هستیم و بانک ها 
هم در پرداخت تسهیالت باید روان سازی کنند 
تا مردم در اجرای این پروژه همراه شوند. وی 

یادآور شد: ممکن است مشکالتی هم وجود 
داشته باشد که نیاز است تسهیالت بانک ها با 
عنایت ویژه ارائه شود. استاندار ضمن تاکید بر 

برگزاری مستمر جلسات ستاد بازآفرینی شهری 
افزود: براساس نیاز جلسات درخواست داده شود 
ستادهای  گفت:  وی  کنیم.  می  برگزار  حتما 
شهرستانی بازآفرینی شهری نیز باید تشکیل و 
شهرهایی که طرح ارائه ندادند باید بررسی شود، 

علت چه بوده است.

 تصمیم سازی توسط مردم از برنامه های
 بازآفرینی شهری است

مدیرکل راه و شهرسازی نیزگفت: فعال کردن و 

تصمیم سازی توسط مردم از مهمترین برنامه های 
بازآفرینی شهری است و تاکید بر برنامه ریزی 
محله مبنا با رویکرد اجتماعی از پایین به باال است 
که در این مسیر نهادهای توسعه محله راه اندازی 
می شود. جعفری افزود: تاکنون 2 نهاد توسعه 
محله در بیرجند راه اندازی شده است که پروژه ها 

را با توجه به درخواست های مردم ارائه می دهند 
و در ستاد استانی این پروژه ها مصوب می شود. 
وی تصریح کرد: برنامه های کاهش فقر شهری 
از اولویت های این پروژه ها محسوب می شود 
که در این راستا برای اشتغال ساکنان، خانه محله 
هایی در حال ساخت بوده و یک باب هم به بهره 
برداری رسیده است. مدیرکل راه و شهرسازی با 
اشاره به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در 
این محالت گفت: شناسایی ثروت های فرهنگی 
و تاریخی نیز با تملک خانه های تاریخی دنبال 
می شود. وی اضافه کرد: سهم راه و شهرسازی 
در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری 39 میلیارد 
و 400 میلیون تومان است که به زودی ابالغ می 
شود و باید تا چند روز آینده پروژه های بازآفرینی 
شهری استان را به وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کنیم تا اعتبارات ابالغی جذب شود. جعفری گفت: 
همچنین 100 میلیارد تومان براساس برنامه اقدام 
این محالت  مشترک توسط شهرداری ها در 
هزینه می شود و سایر دستگاه ها نیز 116 میلیارد 
تومان سهم دارند که براساس میزان تخصیص 

پروژه ها انجام خواهد شد. 

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ماهیت و هویت انسان را تابلوی 
شادی و غم مشخص می کند، گفت: کسانی که 
پیرو علی)ع( هستند باید بدانند عامل خوشحال 
و ناراحتی شیعه وقتی است که احساس کند 
در کاری خدا راضی است و عدالت اجرا شده، 
هرچند نان شب نیز نصیب خودش نشده است. 
با فرمانده  ا...عبادی روز گذشته در دیدار  آیت 
ائمه  از  به روایتی  اشاره  با  انصارالرضا)ع(  تیپ 

آمده  روایت  این  در  کرد:  اظهار  معصومین)ع( 
است: »شیعیان ما از بقیه خمیرمایه اولیه آفریش 
آنان  اند والیت ما در سرشت  آفریده شده  ما 
عجین گشته است و آنان با خوشی ما خوشحال 

و با ناراحتی ما ناراحتند«.
وی خطاب به نیروهای تیپ سپاه انصارالرضا 
علیه السالم، گفت: شما نیز هرجا اقتضا کند و 
رضای خداوند است در مقابل کفر و ستمگران 
را  شما  باطل  بر  حق  پیروزی  و  ایستید  می 

خوشحال و سلطه ستمگران بر مظلومان شما 
را غمناک می کند و این معیار شیعیان است.

۱۲ هزار بسته معیشتی
 در مناطق محروم توزیع شد

فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا )ع( در این 
دیدار  از توزیع 12 هزار بسته معیشتی در مناطق 
محروم استان خبر داد و اظهارکرد: در مدت هشت 
سال دفاع مقدس رزمندگان استان تحت عنوان 

یگان های گوناگون خدمت می کردند. وی با بیان 
اینکه با استقرار تیپ انصارالرضا)ع( یگان های 
استان در ماموریت های مختلف امنیت منطقه را بر 
عهده گرفتند، بیان کرد: در این راستا برنامه کوتاه 
مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است.تناکی 
اضافه کرد: برای بلند مدت نیز برنامه ریزی هایی با 
سایر دستگاه ها انجام شد که با توجه به خشکسالی 
های چندین ساله استان به شکلی جوابگوی مردم 
باشیم تا کمترین مهاجرت را از مرزها داشته باشیم.

جشن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در 104 روستای 
به گزارش صداوسیما،  برگزار می شود.  خراسان جنوبی 
رئیس کارگروه تشکل های دینی و مردم نهاد خراسان 
تمامی  در  جشن  این  گفت:  خبری  نشستی  در  جنوبی 
شد. خواهد  برگزار  ها  شهرستان  در  هدف   روستاهای 
حجت االسالم رضایی، برگزاری 40 گفتمان بصیرتی در 
آموزشی سبک  کارگاه  جنوبی، 10  خراسان  40 مسجد 
زندگی قرآنی، همایش بزرگ فاطمیون، اعزام 600 مبلغ به 
مناطق مختلف و برگزاری 15 محفل قرآنی در 15 مکان را 

از جمله سایر برنامه های این کارگروه عنوان کرد.
همچنین مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
از اجرای 800 برنامه برای دهه فجر خبر داد و گفت: اجرای 
سرود هزار نفری انقالب در 12 بهمن، جشن انقالب در 

مناطق مرزی استان، همایش پیاده روی خانوادگی، جشنواره 
بازی های بومی محلی، برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقاشی 
و ورزشی، نمایشگاه عکس و حجاب و عفاف، طرح فدک 
با موضوع کاشت 40 نهال در بقاع متبرکه و اجرای طرح 
از مهمترین این  چلچراغ در 40 مسجد خراسان جنوبی 
برنامه هاست. حجت االسالم عزیزی، مسئول کارگروه ایثار 
و شهادت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان 
هم در نشستی گفت: اعزام بیش از 2 هزار و 500 نفر از 
همسران و فرزندان شهدا به سفرهای زیارتی، اعزام تیم 6 نفره 
به مسابقات دارت کشوری، برگزاری یادواره استانی شهدای 
انقالب اسالمی استان، مراسم مهمانی الله ها و برپایی 
نمایشگاه دهه فجر در مدارس و مساجد از جمله برنامه های 

این کارگروه در ایام دهه فجر انقالب اسالمی خواهد بود.

مهر-مسئول کارگروه مساجد ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی گفت: 800 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی 
طی ایام دهه فجر ذیل کارگروه مساجد استان برگزار می شود. 
سبزه کار در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امام 
)ره( برای رسیدن به هدف که همان پیروزی انقالب بود، از 
افزود: اطالع رسانی و آگاهی  هر راهی استفاده می کردند، 
مردم در مساجد ازجمله راهکارهایی بود که باعث شکوفایی 
درخت انقالب در چهل سال گذشته شده است. وی با بیان 
اینکه امسال تصمیم گرفتیم تا هر مسجد یک ستاد دهه فجر 
باشد، اظهار کرد: این مساجد با تشکیل شورای فرهنگی به 
و هنری می پردازند. فرهنگی  برنامه های مختلف   اجرای 

سبزه کار افزود: برگزاری همایش پیاده روی، برگزاری مسابقات 
فرهنگی و ورزشی و برگزاری جشنواره غذاهای بومی از جمله 

برنامه های پیش بینی شده برای این جشن است. وی با اشاره 
به برگزاری مسابقه پیامکی »کتاب خوانی انسان 200 ساله« 
بیان کرد: تاکنون هزار و 700 نفر در این مسابقه شرکت 
کرده اند. وی از اجرای طرح »چهل مسجد، چهل خبرنگار« 
خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح تالوت نور در مکان هایی 
که نماز جماعت برگزار می شود، از دیگر برنامه های دهه فجر 
است. وی با بیان اینکه جشن بزرگ انقالب در روستای 
علی آباد فنود در 20 بهمن ماه از دیگر برنامه های قابل اجرا است، 
افزود: برگزاری مسابقه عکاسی شور حضور، برگزاری مسابقات 
مختلف ورزشی در طول دهه فجر از برنامه های پیش بینی شده 
برای دهه فجر است. وی اظهار کرد: درمجموع طی دهه فجر 
بیش از 600 برنامه در کانون های مساجد و 200 برنامه توسط 

اعضای کارگروه مساجد اجرایی می شود.

مراسم »میهمانی الله ها« در ۴۶۸ نقطه  
برگزارمی شود

مهر-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی 
از برگزاری مراسم میهمانی الله ها همزمان با 18 بهمن 
ماه در 468 گلزار شهید استان خبر داد. حجت االسالم 
عزیزی در نشست خبری با بیان اینکه فرهنگ ایثار 
و شهادت بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی است، 
افزود: انقالب اسالمی به برکت واژه ایثار و شهادت از 
چهل سال گذشته با عزت و افتخار پابرجا مانده است.

وی اظهار کرد: مجتمع ایثار در تمامی استان ها راه اندازی 
 شده و خدمات مطلوبی به جامعه هدف ارائه می کند.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر 
بیان کرد: برگزاری اردوی نشاط ویژه همسران معظم 
شاهد و ایثارگر، برگزاری اردوی محبین الرضا )ع( ویژه 
جانبازان باالی 25 درصد و اعزام 90 نفر از والدین شهدا 
به قم در قالب برگزاری اردوی محبین االئمه )ع( از 

جمله  برنامه های پیش بینی شده است. 

مردم  مراقب کالهبرداری
 اعزام به عتبات باشند

غالمی-مدیریت حج و زیارت در اطالعیه ای نسبت 
به کالهبرداری افرادی با عنوان اعزام به عتبات عالیات 
در عید نوروز هشدار داد. در این اطالعیه آمده است: 
اخیرا افرادی با انتصاب خود به مقامات کشوری و تبلیغ 
در فضای مجازی تحت عنوان اعزام ارزان قیمت به 
عتبات عالیات در نوروز و انعقاد قراردادهای وسوسه انگیز 
با معتمدان و قول اعزام رایگان آنان به عتبات، اقدام به 
ثبت نام و اخذ وجه از مردم به خصوص در روستاهای 
طبس و بشرویه می کنند. اطالعیه می افزاید: از آنجا 
که این افراد فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت هستند 
و مواردی از کالهبرداری و متواری شدن آنان بعد از 
جمع آوری وجوه مردم گزارش شده است کسانی که 
قصد تشرف به عتبات در ایام نوروز دارند قبل از هرگونه 
اقدام از داشتن مجوز قانونی افراد اطمینان حاصل کنند.

دارایی  اقتصادی و  امور  در نشست خبری مدیرکل 
مورخ 97/11/9 با عنوان جذب بیش از 80 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی  در استان مبلغ سرمایه گذاری 
خارجی جذب شده در خراسان جنوبی 81 میلیون دالر 

صحیح است که بدین وسیله اصالح می گردد.  

 قطع  ۸ ساعته گاز  مشترکان برخی 
روستاهای شهرستان بشرویه  

به گزارش آوا به نقل از روابط عمومي شرکت گاز 
استان، به منظور انجام کارهای تعمیراتی، گاز مشترکان 
روستاهای غنی آباد ، شهرک امام ، اصفاک، محمد آباد 
اصفاک ، میر آباد ، کرند ، بهشت آباد ، اهچوک ، عزیز 
آباد و محمد آباد کرند  امروز از ساعت 8:00  صبح به 

مدت 8 ساعت قطع خواهد شد.

فوت دختر بچه در بیمارستان قاین
 در دست بررسی است

با  گفت:  قاین  انقالب  و  عمومی  دادستان  ایسنا- 
توجه به موضوع فوت دختر بچه ده ساله در قاین 
تمام اقدامات انتظامی و قضایی الزم معمول شده 
در همان شب  اولیه  و  مقدماتی الزم  تحقیقات  و 
انجام و با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا، با دستور 
قضایي جسد متوفی نیز در راستای تعیین دقیق علت 
فوت، کالبد شکافی و علت فوت با دقت و حساسیت 
داد: ضمن  ادامه  وی  است.  بررسی  حال  در  الزم 
آرزو و طلب صبر و اجر برای اولیای دم ؛ به اطالع 
هرگونه  احراز  در صورت  که  می رساند  شهروندان 
قصور ویا تقصیر در موضوع عوامل دخیل به مجازات 
مقتضی و متناسب قانونی محکوم خواهند شد.گفتنی 
است راضیه علیزاده، دانش آموز پایه چهارم دبستان 
نبوت، روستای علی آباد سفلی حین عمل جراحی 

آپاندیس در بیمارستان شهداء قاین درگذشت.

حضور تریال کاران برتر کشور
 در استان

دادرس مقدم-رئیس هیئت دوچرخه سواری گفت: 
حضور 80 ورزشکار در قالب 15 تیم در این رقابت ها 
در اولین میزبانی استان از این رقابت ها بسیار با اهمیت 
است. وی ادامه داد: با توجه به موفقیت هایی که دوچرخه 
سواران استان در رقابت های تریال کشور به دست آورده 
اند، فدراسیون با برگزاری لیگ جام فجر در خراسان 
جنوبی موافقت کرد. »علوی« آخرین موفقیت دوچرخه 
سواران رشته تریال استان را مقام اولی جوانان و سومی 
بزرگساالن در ماه گذشته بیان کرد و افزود: البته در 
مجموع هم تیم خراسان جنوبی عنوان اول را کسب کرد.

اعزام کاروان تجهیزات ورزشی »امید و 
نشاط« به خانه های ورزش مناطق محروم

 11 فجر،  دهه  گرامیداشت  مناسبت  غالمی-به 
به  نشاط«  و  »امید  ورزشی  تجهیزات  کاروان 
 خانه های ورزش روستایی استان اعزام می شود.

به گزارش آوا، این اعزام با حضور استاندار، نمایندگان 
رئیس  جوانان،  و  ورزش  وزارت  روستایی  حوزه 
فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی 
و محلی کشور و مسئوالن استانی روز پنجشنبه 11 
بهمن همزمان با آغار نخستین گردهمایی رابطان 
برگزار  استان  سراسر  دهیاران  و  روستایی  ورزش 
 خواهد شد.این تجهیزات شامل میز تنیس ، دارت ، 

فوتبال دستی و ... می باشد.

ورزشی

*حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف در مجلس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص 

راه آهن خراسان جنوبی تذکر کتبی داد.
*به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
79 هزار نفر در بخش های صنعتی، بازرگانی و تجاری 

و معدنی خراسان جنوبی مشغول فعالیتند.
*مدیرکل آموزش و پرورش گفت: هزار و 400 دانش 

آموز دختر و پسر  استان، حافظ قرآن هستند.
*به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کارگاه 
مدیریت جامع سوانح و بالیا، هفتم و هشتم اسفند در 

خراسان جنوبی برگزار می شود.
*مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: امسال 
تاکنون هزار و 100 کودک در بیرجند زیر پوشش طرح 

غربالگری اضطراب قرار گرفتند.
*عملیات روکش آسفالت گرم در محور اسدیه- طبس 

مسینا در درمیان به طول 10کیلومتر به اتمام رسید.
*همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
56 طرح منابع طبیعی در استان به بهره برداری می رسد.
*مدیر امور آب و فاضالب حاجی آباد از آغاز عملیات 
اصالح بخشی از خط انتقال بمرود شهر حاجی آباد خبر داد.
*مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی تبلیغات 
اسالمی گفت: پنج هزار پرچم فاطمیه در معابر عمومی 

و پر تردد استان نصب می شود.
*ثبت نام مرحله درون دانشگاهی سی و چهارمین 
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور در 

دانشگاه بیرجند آغاز شد.
*رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه بیرجند 
گفت: 17 تن پنبه رقم خرداد از مزارع تولیدی مرکز 
تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی برداشت شد.
*معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت:  

2500 کالس درس هوشمند در استان وجود دارد.
*37 دانشجوی جهادگر گروه جهادی شهید فایده 
دانشگاه آزاد بیرجند در تعطیلی بین دو ترم به اردوی 
فرهنگی، عمرانی و پزشکی در روستاهای سربیشه و 

خوسف اعزام می شوند.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 6 
طرح مهم در حوزه صنعت  در خراسان جنوبی در دست 

اجرا و تکمیل است. 

اخبار کوتاه استان

اصالحیه

خبر ویژه

نهمین استان  دارا

خراسان جنوبی با نرخ فقر 9.35 درصد نهمین 
استان با مردمانی داراتر از دیگر نقاط است

فاطمه رجب زاده- نرخ فقر در استان های گوناگون 
کشور بر اساس توانایی مردم در تامین یک سبد کاالیی 
خاص محاسبه شده و بر این اساس خراسان جنوبی 
بر خالف آنچه تصور می کنیم به نسبت جمعیتش 
دارای ساکنانی است که توانایی مالی بیشتری برای 
 تامین این اقالم  نسبت به اهالی  22 استان دیگر دارند.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی نرخ فقر در خراسان جنوبی 9.35 درصد است 
و در واقع نهمین استان دارا محسوب می شود چرا که 
نرخ فقر در 22 استان دیگر رقم های سنگین تری را به 
دوش می کشد. به عنوان مثال سیستان و بلوچستان با 
بیشترین نرخ برابر 38.31 ،کرمان ، 32.90 و  گلستان 
با 30.68 درصد با عنوان  فقیرترین استان های کشور 
دسته بندی شدند. چهارمحال و بختیاری با نرخ فقر  
1.87 ، مازندران 2.09 و کهکیلویه و بویر احمد با 2.49 
به نوعی داراترین استان های کشور هستند . پس از این 
استان های یزد ، فارس ، گیالن ، قزوین ، کردستان ، 
همدان و خراسان جنوبی در ردیف استان هایی قرار می 

گیرند که نرخ فقر پایین تری نسبت به جمعیت دارند. 
در این پژوهش نرخ فقر با توانایی تامین یک سبد 
کاالیی متشکل از اقالم پر تکرار محاسبه شده است. 
این سبد خوراکی تامین کننده 2100 کیلوکالری  است 
و  هزینه دستیابی به این سبد برای فقرا بر اساس داده 
های موجود، استخراج شده است.بنابراین نرخ فقر 9.35 
درصدی برای خراسان جنوبی نشان می دهد که تعداد 
فقرای کمتری در این منطقه از کشور زندگی می کنند. 
نکته قابل توجه این است که نرخ مورد نظر به نسبت 
جمعیت محاسبه شده و بیانگر وضع معیشتی بهتری 

برای این استان  در مقایسه با نقاط دیگر است.
البته به گفته کارشناسان یکی از چالش های اساسی 
در  ها  تفاوت  لحاظ   ، فقر  خط  محاسبه  با  مرتبط 
مناطق جغرافیایی مختلف کشور است. به خصوص 
در کشورهایی که دارای تنوع اقلیمی هستند، محاسبه 
یک خط فقر کشوری، نمی تواند معیار دقیقی به دست 
دهد. برای این منظور به طور معمول خط فقر شهری 
و روستایی به طور جداگانه محاسبه می شود، اما از 
آنجایی که استاندارد و هزینه های زندگی در شهرهای  
گوناگون در کشورهایی که دارای تنوع اقلیمی هستند، 
تفاوت زیادی دارد، حتی محاسبه دو خط فقر جداگانه 
شهری و کشوری نیز برآورد مناسبی نخواهد بود.اما در 
این پژوهش به جای برآورد خط فقر کشوری )شهری 
و روستایی( 9 خط فقر شامل چهار خط فقر شهری و 5 
خط فقر روستایی محاسبه و ویژگی  های اقلیمی هم 
درنظرگرفته شده است.این بررسی تعداد فقرا در خراسان 
جنوبی را 56 هزار و 499 برابر 19 هزار و 139 خانوار 
اعالم می کند. سیستان و بلوچستان اما یک میلیون و 
232 هزار و 275  نفر برابر 269 هزار و 341 خانوار 
گرفتار فقر دارد. تعداد فقرا در چهار محال و بختیاری 
؛ داراترین استان کشور 21 هزار و 367 نفر برابر 5 
هزار و 156 خانوار است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

هزار و 56 پروژه عمرانی در چله انقالب
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد پیروزی انقالب به دور از تشریفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خبر داد:

حسینی- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
به 1056 پروژه قابل افتتاح و کلنگ زنی در دهه 
فجر امسال اشاره کرد و افزود: اعتبار این پروژه ها 
3 هزار و 977 میلیارد ریال می باشد که به نسبت 
سال گذشته با هزار و 19 پروژه و 3 هزار و 523 

میلیارد ریال، رشد داشته است.
صبح دیروز نشست خبری معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری با موضوع تشریح برنامه های 
چهلمین  دستاوردهای  نمایشگاه  و  فجر  دهه 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  مقدم ضمن  علوی 
شهدای انقالب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و 
2 هزار شهید خراسان جنوبی عنوان کرد: تالش 
و جدیت دولتمردان ، حمایت مردم و انعکاس 
تمام  وجود  با  رسانه  اصحاب  اخبار  درست 
مشکالت، گرفتاری ها، کمبود منابع، امکانات و 
اعتبارات موجب شد تا نقشه های دشمن نقش 
برآب شده و در آستانه چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی قرار بگیریم. وی با اشاره به این که در 
حکومت اسالمی بن بستی وجود ندارد، اضافه 
کرد: همه افراد و گروه ها با تمام ظرفیت پای 
انقالب ایستادند و قطعا به موفقیت های بیش از 
گذشته نائل خواهیم شد.علوی مقدم تعداد پروژه 
های قابل افتتاح در دهه فجر را هزار و 31 مورد 
با 3 هزار و 948 میلیارد ریال اعتبار اعالم کرد 
و یادآور شد: 25 پروژه نیز با 931 میلیارد ریال 

اعتبار، کلنگ زنی خواهند شد.
وی میزان اعتبار سرمایه گذاری و تسهیالت این 
پروژه ها را 902 میلیارد ریال دانست و گفت: سال 
گذشته این مبلغ 428 میلیارد ریال بوده که افزایش 

تالش  دهنده  نشان  جاری  سال  در  مبلغ  این 
دستگاه های اجرایی حاکمیت و دولت برای حفظ 

وضع موجود و بهبود آن است.
به گفته وی، از 3 هزار و 977 میلیارد ریال اعتبار 
پروژه های دهه فجر، 861 میلیارد ملی، 724 

میلیارد استانی و 448 میلیارد سایر منابع می باشد.
توجه ویژه دولت و استاندار

 به پروژه های روستایی
به  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ذکر آمار پروژه ها در روستاها پرداخت و عنوان 
کرد: 595 پروژه روستایی و 461 پروژه شهری 
هستند که این آمار حاکی از توجه و نگاه دولت 
به روستاها می باشد. علوی مقدم خاطرنشان 
کرد: معتقدیم اگر امروز مشکالتی وجود دارد 
به دلیل این است که زیرساخت هایی همچون 
آب، برق و گاز برای روستاها تامین شده اما 

اشتغال آن ها به خصوص در روستاهای مرزی 
مورد غفلت قرار گرفته است. وی با تاکید بر این 
که استاندار توجه ویژه ای به روستاها خصوصا 
در محروم ترین و دورترین نقاط استان دارد، 
تصریح کرد: این نگاه عالمانه استاندار در جهت 

توسعه روستایی است.به گفته وی در بشرویه 94 
پروژه، بیرجند 140، خوسف 81 ،  درمیان 102، 
سرایان 73 ، سربیشه 113 ، زیرکوه  82 ، فردوس 
54 ، قائنات 105 ، نهبندان 104 و طبس 108 

پروژه افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

به دور از تشریفات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درباره 
چهلمین  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نیز عنوان کرد: 
هدف از راه اندازی این نمایشگاه ارائه توانمندی 
های نظام و به نمایش گذاشتن تالش و جدیت 
دستگاه ها طی این 40 سال است. علوی مقدم 
ادامه داد: همچنین در قبال نظام ، آرمان های 
امام و رهبری اندیشمندانه مقام عظمای والیت، 
موظف به ایجاد حس امید و نگاه با توجه بیشتر 
به آینده هستم. وی با اشاره به این که معتقدیم 
کسانی که با هر عنوان و مسئولیتی تخم نفاق 
دشمنان  کارند  می  جامعه   در  را  ناامیدی  و 
کسانی  مقابل،  در  کرد:  اضافه  هستند،  نظام 
که برای حل مشکالت مردم امید آفرینی می 
کنند، دوستان نظام هستند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری با بیان این که طبق 
نگاه حاکمیت تا ایده آل شایسته مردم فاصله 
داریم، افزود: با این حال برخالف مشکالت، 
محدودیت ها و توطئه های نظام که ایران را 
به لحاظ اقتصادی محدود کردند، در خدمت 

رسانی به مردم شهر و روستا کوتاه نیامدیم.
علوی مقدم زمان برگزاری نمایشگاه را 10 تا 
تا  شده  سعی  شد:  یادآور  و  عنوان  بهمن   14
نمایشگاه با کمترین هزینه و به دور از تشریفات 
زائد، با امکانات دستگاه های دولتی برگزار شود.
وی از برگزاری نمایشگاه در 9 بخش سخن گفت 
و بیان کرد: این حوزه ها  شامل تاریخ انقالب، 
امور نظامی، انتظامی، امنیت و قضایی، فرهنگ، 
 هنر و گردشگری، زیرساخت ها، عمران شهری ،
 بهداشت ، درمان و امور حمایتی، امور اقتصادی 
و تولیدی، آموزش و پژوهش ، کشاورزی ، منابع 

طبیعی و دامپروری می شود.

افتتاح و کلنگ زنی ۱0 پروژه شاخص 
همزمان با حضور مقامات عالی دولت

به  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در  حضور  برای  وزیران  از  که  هایی  دعوت 
مراسمات دهه فجر استان می شود اشاره کرد 
و افزود: حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و وزیر راه و شهرسازی را در دستور کار داریم 
اما زمان آن مشخص نیست. علوی مقدم از 10 
پروژه شاخص همچون افتتاح کک طبس، راه 
آهن، احداث 100 کیلومتر باند دوم و 50 کیلومتر 
جاده روستایی، گازرسانی به 89 روستا ، افتتاح 
کشتارگاه صنعتی طیور و گازرسانی به 318 واحد 
صنعتی همزمان با سفر مقامات عالی کشور خبر 
داد و گفت: ممکن است این اتفاق بعد از دهه فجر 
رخ دهد.وی از گازرسانی به روستاهای مرزی و 
تکمیل مجتمع های آبرسانی آن ها به عنوان 
اصلی ترین پروژه های منطقه مرزی استان خبر 
داد و عنوان کرد: هم اکنون اولویت ما آب است 
و برای کوتاه مدت قصد داریم تا از نشت آب در 
شبکه های شهری و روستایی جلوگیری شود. به 
گفته وی میزان هدررفت آب در شهر 30 درصد و 
در روستاها 40 درصد است. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری یکی از موضوعات امسال را 
توجه به کشاورزی مرزنشینان عنوان کرد و گفت: 
سعی داریم تا آب مورد نیاز برای انجام این کار را 

حتی به صورت تانکری، تامین کنیم.
در حاشیه: علوی مقدم به فراهم کردن مقدمات 
سفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: 
زمان این سفر مشخص نیست و هر زمان اعالم 

شد، استاندار اطالع رسانی خواهند کرد.
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
فاطمه پاره تن من و روشنی دیده و میوه دل من است. آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می  کند 

و آنچه شادش کند، مرا شاد می  کند
 او نخستین نفر از اهل بیت من است که به من می  پیوندد .

األمالی ، صدوق ، ص 5۷5

»استاد  به  معروف  خسروی  محمودآبادی-کاظم 
نبوغ کشور است  با  آرایشگران   از  بیک« جزو یکی 
که توانست با پشتکار و تجربه اولین سالن تخصصی 
اصالح کودک را در بیرجند راه اندازی کند، او بعد از 
ثبت چندین رکورد در حرفه اش از اصالح با آتش و 
اصالح با 40 قیچی گرفته تا اصالح با چشم بسته و پا  
و . . . توانست برای اولین بار در ایران کتاب تکنیک 
های روانشناسی اصالح موی کودکان را منتشر کند. 
با اصالح موی کودکان  را  بیک« که کارش  »استاد 
شروع کرد، بعد از کسب یک دهه تجربه در اصالح 
ها  بچه  با  برخورد  از  که  اطالعاتی  و  کودکان  موی 
های  تکنیک  کتاب  چاپ  ایده  بود،  آورده  دست  به 
 روانشناسی در اصالح موی کودکان را ارائه داد، ایده ای
که تا رسیدن به نتیجه چند سال به طول انجامید اما 

در نهایت در بهمن ماه امسال توانست با چاپ 2 هزار 
نسخه از کتابش ثابت کند که »خواستن، توانستن« 
است.به گفته وی تاکنون کتابی با این محتوای آموزشی 
منتشر نشده است، به این دلیل که گریه بچه ها به نظر 
برخی از آرایشگران و خانواده ها هنگام اصالح طبیعی 
استرس  راهکارهای کاهش  به  بنابراین توجهی  بوده 
خسروی  کاظم  برای  اما  است.  نشده  کودکان  برای 
مهم است کودکی که به آرایشگاهش می رود در کمال 
آرامش اصالح شود. او توانست به همراه تیم مجربش 
با سال ها تالش و جمع آوری علم های اکتسابی که 
بود،  با بچه ها به دست آورده  ارتباط مستقیم  اثر  بر 
دالیل کاهش این استرس را پیدا کنند که طبق مثلث 

»کودک ، والد و آرایشگر« محقق می شود.

کتابی برای والدین و آرایشگران
مفید  بسیار  آرایشگران  جامعه  برای  که   کتاب  این 
موی  اصالح  های  روش  صد  تا  صفر  بود،  خواهد 
کودکان را در سنین مختلف توضیح داده است، حال 
در جامعه ای که کودک ساالری در آن حرف اول را 
می زند و خانواده ها مدام به دنبال راهی برای کاهش 
استرس و ترس فرزند دلبندشان از آرایشگاه هستند، 
می توانند از راهنمایی های خوب این کتاب استفاده 
کنند. عالوه بر این کتاب تکنیک های روانشناسی 
ایده خالقانه  از یک  در اصالح موی کودکان چون 
است،  ناب  و  گرفته  منشا  اطالعات  آوری  جمع  در 
دانشگاه  در  حتی  ندارد  و  نداشته  ای  نمونه  هیچ 
فن  است  قرار  که  آرایشگری  تاسیس  تازه  های 
آرایشگری را به شکل آکادمیک دنبال کنند.مطالب 
موی  اصالح  از  را  ها  خانواده  نگرانی   ، کتاب  این 
 کودک به صفر می رساند، کتابی که به خانواده ها 
کودک  با  دهد  می  توضیح  دقیق  آرایشگران  و 

چه  ترسد  می  سر  موی  اصالح  از  که  خردسالی 
»استاد  فکری  ایده  این  شود.  انجام  باید  برخوردی 
آرایشگری  حرفه  به  که  دهد  می  نشان  بیک« 
به  مشتاق  او  دارد.  قیچی  و  شانه  از  فراتر  نگاهی 
نیز  شناسی  چهره  محتوای  با  دیگری  کتاب  انتشار 
است. کارآمد  بسیار  آرایشگری  حرفه  در  که  هست 

همه دانشم را به قلم می آورم
به  آنچه  هر  مایلم  گوید:  می  خسروی  کاظم 
شکل تجربی به دست آورده ام را به کمک تیم 
همراهم به دست نوشته و کلیپ های آموزشی 
خوبی  کمک  کار  این  دارم  یقین  کنم،  تبدل 

بتوانی  اینکه  کرد.  خواهد  آرایشگری  حرفه  به 
استفاده  آن  صحیح  و  درست  راه  در  هنرت  از 
کنی یکی از معیارهای کاظم خسروی است. او 
معتقد در جذب مشتری به جای متصل شدن به 
راهکارهای پیش پا افتاده که مورد نقد است، می 
باشد،شیوه های کامال مردانه می تواند جایگزین 
هایش  ایده  روی  بر  توانسته  او  باشد.  مناسبی 
تمرکز کند و خدا را شکر به هر آنچه که خیالش 
را داشته تا به امروز رسیده است. از راه اندازی 
شعبه های آرایش استاد بیک تا آموزشگاهش، 
کتابی که  تا چاپ  العاده  اصالح های خارق  از 
در  همکارانش  برای  خوبی  راهنمای  تواند  می 
زمینه اصالح کودکان باشد. کاظم منتظر نمی 
دنبال  به  بدهد، مدام  ایده  او  به  ماند که کسی 
ایده های جدید و رکوردهای جدید در حرفه اش 
این هنر به معلوالن  به دنبال آموزش  او  است، 
است، حتی آن هایی که از نعمت داشتن دست 
محروم هستند. معتقد است: بهتر است گاهی به 
جای دادن ماهی، ماهی گرفتن را آموزش دهیم. 
اینکه مسئوالن تا چه حد از توانایی این جوان برای 
معرفی استان و شهرستان بیرجند استفاده کرده 
اند را نمی دانم. اما می دانم از رکوردهایی که او 
به ثبت رسانده می توان حتی در بخشی از برنامه 
گرفت،  بهره  نیز  استان  این  گردشگران  های 
چه اشکالی دارد در کنار عمارت شوکتیه، ارگ 
کاله فرنگی و قلعه تاریخی بیرجند ، نابغه های 
شهرمان با توانایی های خیره کننده شان را نیز 

به گردشگران نشان دهیم.این نیز یک ایده است، 
ایده ای که می دانم گردشگر آلمانی و سوئدی 
و... با دیدن اصالح سر با آتش یا 40 قیچی به 
خاطره  و  یادگاری  توانند  می  همزمان  صورت 
از سفر در توشه خراسان جنوبی داشته  بهتری 
باشند.شاید با گوشه چشمی از سوی مسئوالن 
دیگر جوانان سرزمین کویر نیز ایده های حبس 
اجرایی  نیز  را  نیست«  کالبد »حمایتی  در  شده 
کند  می  آلوده  را  هوا  نه  که  هایی  ایده  کنند. 
نه فرسایش خاک را در پی دارد، اما صنعت پر 
سرمایه گردشگر را در استان قوی تر خواهد کرد. 

اولین کتاب روانشناسی در اصالح موی کودک با قلم استاد بیک منتشر شد 

تمامی تکنیک های اصالح موی کودکان با نابغه آرایشگری ایران 
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به یک نفر نیروی خانم جهت  روابط عمومی آشنا به فتوشاپ،
  تصویر برداری و تدوین نیازمندیم. افراد متقاضی درخواست
 خود را به شماره ۰۹۰۱۷۵۵۴۴۲۱ از طریق تلگرام ارسال نمایند.

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 
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نمایندگی ناصری    کد  9448
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

نام سازمان مناقصه گزار: دانشگاه بيرجند
 موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کليه فضاهای سبز دانشگاه بيرجند.
شرح مختصر كار: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کليه فضاهای سبز دانشگاه 
)واقع در سه پردیس شوکت آباد، اميرآباد و شهدا داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحيد، ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان( 
در حدود 34000 مترمربع چمن کاری و حدود 27500 اصله درخت و درختچه و 6500 متر ارقام ردیفی و 11500 متر گل کاری و 
گياهان پوششی و 1000 مترمربع گل خانه و 5000 مترمربع خزانه توليد گل و گياه و 5330 مترمربع فضای سبز پيرامون مسجد.

مدت زمان اجرا: از تاریخ 1397/12/1 به مدت یك سال کامل خورشيدی.
شرايط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیيد صالحيت در رسته باغبانی از اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاریخ معتبر 
و یا پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و یا گواهينامه صالحيت پيمانکاری در رسته کشاورزی و فضای 

سبز از سامانه ساجات.
قيمت اسناد مناقصه: مبلغ: 500.000 )پانصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سيبا شماره: 2177582197007 )درآمدهاي 
 اختصاصي دانشگاه بيرجند( ميزان سپرده شركت در مناقصه: 260.400.000 ریال )دویست و شصت ميليون و چهارصد هزار ریال(.
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بيرجند - سازمان مرکزي - طبقه دوم - اتاق 223 - دبيرخانه 

کميسيون معامالت
زمان دريافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 لغایت شنبه مورخ 1397/11/13

زمان تحويل پيشنهادها: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1397/11/23
 تاريخ و محل بازگشايي پيشنهادها: روز چهار شنبه مورخ 1397/11/24 در محل سازمان مرکزی- اتاق جلسات معاونت اداری و مالی.
صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای موسسه نمی نماید و 

موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح موسسه هر یك از پيشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 05632202126 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آرين شهر         216***701حسن عرب

خضري                   776***99عاطفه ميرزائی فندخت

اميرآباد بيرجند               767***558فاطمه طالبی

خوسف                  216***575نجف طالبی


