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5 دیدار  استاندار با رئیس سازمان حج وزیارت کشور  6منطقه  ویژه  اقتصادی، قطب صنعتی استان 2 اجرای 550 سازه خاکی در خراسان جنوبی

عصاره ای از دستاورد های 
انقالب 

در این سال ها خصوصا در مدت اخیر، 
و  نظام  علیه  دشمنان  های  هجمه 
انقالب به حد زیادی افزایش پیدا کرده 
است و دشمن تمام توان خود را در این 
بازی روانی به کار انداخته است.هجمه 
هایی که  این روزها با گسترش فضای 
مجازی راحت تر انجام می شود  در این 
رویکرد از هر سخن وکالمی سود برده 
تا یک هدف محقق شود؛  می شود 
بدبین سازی مردم نسبت به نظام و 
چهل سال انقالب. دشمنانی که قرار بود 
کاری کنند انقالب ایران چهل سالگی 

خود را نبیند ، حاال ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

هنوز با آرمان های 
انقالب فاصله داریم

صفحه 2

گوشت ۱00 هزار تومانی جگر 
شما را نمی سوزاند؟

صفحه 2

تلگرام حاصل بی عرضگی 
خودمان است

نتانیاهو و دوستان داخل به 
من انگ دروغگو می زنند

صفحه 2

صفحه 2

ری
 اکب

س :
عک

فاصله   سینماهای
 خراسان جنوبی از کشور

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران فقط حدود ۱۹ درصد مردم سال ۹۶ به 
سینما رفتند که این آمار برای تئاتر ۵.۱ درصد و ... ) مشروح در صفحه ۵ (

به مناسب دهه مبارک فجر انقالب اسالمی انجام می شود ؛

افتتاح ۱5 طرح صنعتی و معدنی 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ۱۵ طرح صنعتی و معدنی تا پایان دهه فجر 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود. شهرکی اظهار کرد: در زمان حاضر در خراسان جنوبی ۵۳۷ پروانه صنعتی 

با سرمایه گذاری 2۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱2 هزار نفر وجود دارد ... ) مشروح در صفحه ۵ (

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی :

ظرفیت های استان معرفی شود
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند در دیدار با دهیار و اعضای 
شورای مسک اظهار کرد: در جای جای خراسان جنوبی ظرفیت های بزرگی 

برای گردشگری وجود دارد که باید معرفی شوند ... ) مشروح در صفحه ۵ (

امنیت پایدار شرق 
در چله انقالب

در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاعی عنوان شد ؛

صفحه 5

خاندان محترم کریم پورفرد
تسلیت و همدردی ما را در فراق اندوهناک

 زنده یاد حاج غالمعلی کریم پورفرد 
پذیرا باشید. از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید 
رحمت واسعه الهی و برای شما بازماندگان گرامی صبر و 

شکیبایی آرزومندیم. روحش شاد و یاد و خاطرش گرامی باد
بیمـه البـرز

خاندان محترم کریم پورفرد
تسلیت صمیمانه ما را در سوگ عزیز از دست رفته تان
 زنده یاد حاج غالمعلی کریم پورفرد

 پذیرا باشید. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت
 و مغفرت بیکران الهی و برای بازماندان محترم طلب صبر 

و شکیبایی داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.
خانواده بندگی

در سال گذشته با کسب افتخار

 صادر کننده نمونه ملی توسط صنایع کاشی و سرامیک فرزاد 
 به خود بالیدیم و امسال نیز با انتخاب این مجموعه به عنوان 

تنها صنعت سبز ملی در عرصه تولید کاشی و سرامیک
 و نیز انتخاب شایسته 

جناب آقای علی اکبر فالحی به عنوان کارآفرین نمونه ملی  
مفتخریم. ضمن عرض تبریک برای افتخارات به دست آمده،  درخشش و 

موفقیت روزافزون را برای ایشان از پروردگار متعال خواستاریم.

روابط عمومی سازمان  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 خراسان جنوبی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد 
رئیس محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

و خاندان محترم وابسته
با نهایت تأسف و تألم ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان

شادروان حاج غالمعلی کریم پورفرد
را خدمت جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز همدردی

 از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده غفران واسعه الهی و برای شما سرور ارجمند 
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی -  بیمارستان ایران مهر

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد
رئیس محترم هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 

با نهایت تاسف مصیبت  ارتحال برادر گرامی تان  زنده یاد حاج غالمعلی کریم پورفرد 
را که به تأسی از اکابرتان عمر شریف را در راه خدمت به همنوعان و نیازمندان سپری نمود، تسلیت عرض 
نموده و غفران الهی برای آن فقید سعید و صبر و اجر برای جناب عالی و سایر اعزه داغدیده از درگاه خداوند 

مسئلت داریم. ما نیز در این مصیبت عظمی عزاداریم.
مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

خاندان معزز کریم  پورفرد
 و جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد

  خبر درگذشت برادر بزرگوارتان زنده یاد حاج کربالیی غالمعلی کریم پورفرد
 اندوهگین مان کرد.این ضایعه را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. از 
خداوند رحمان برای شما بزرگواران صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم بهشت برین را آرزومندیم.

جشنواره فروش ویژه شرکت سیمان باقران )سهامی عام( سامان اکبرپور و نازنین صمیمی
به مناسبت چهلمین سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی ایران

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ۳۲۳۴۱0۴5-۷ )05۶( 
داخلی ۱۱۷ و شماره همراه 0۹۱5۱۶0۹۹۱۷ تماس حاصل فرمایید.

خاندان معظم

 کریـم پـور فـرد
و هر از گاه در گذر زمان،  در گذر بی صدای ثانیه های 

 دنیای فانی ،  جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
 که در سکوت،  آغازی بی پایان را می سراید.

درگذشت عزیز بزرگوار شادروان

حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را حضور خانواده محترم مرحوم تسلیت عرض نموده

 از درگاه حق تعالی غفران الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل بازماندگان 
را مسئلت داریم.

بانک صادرات بازار بیرجند ۱۰۰۴

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
خاندان محترم کریم پور فرد و گلشنی

خبر درگذشت مرحوم حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را شنیده و متاثر شدم. در کنار حرم اسطوره صبر و مقاومت حضرت زینب کبری )س( 

برای شما و خاندان محترم صبر و برای آن مرحوم مغفرت آرزومندم.
حسن امیرآبادی زاده - دمشق- حرم حضرت زینب )س(

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شرح در صفحه آخردر جمع مردم والیی و انقالبی مهرشهر

آگهی مزایده عمومی به شماره  ۱۰۰۹7۰3۴۶3۰۰۰۰۴
در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره ۱۱۶۶۸۹ ت 45۰5۹ ه مورخ ۱۳۹۰/۶/۸ هیئت محترم وزیران در خصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان، بر اساس مصوبات کارگروه فروش سوخت 
استانی، استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت بهمن ماه سال جاری با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و با شماره مزایده ۱۰۰۹۷۰۳4۶۳۰۰۰۰4 به فروش رساند. زمان انتشار در سایت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ صبح  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : ۹۷/۱۱/2۳  
ساعت ۱4  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۷/۱۱/2۳  ساعت ۱4/۳۰ زمان بازگشایی: ۱۳۹۷/۱۱/24  ساعت ۹ صبح  زمان اعالم به برنده: ۱۳۹۷/۱۱/24 ساعت ۱۱  ضمنا  
برگزاری 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 کنندگان در مزایده: ۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- توان اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده ۳- دارای 
کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر باشد. 4- توان مالی  متناسب با خرید سهمیه 5- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی و معوقات بانکی متقاضیان 
باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳/۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2۱۷۱۱۳2۱۰۱۰۰۳  با عنوان تمرکز وجود سپرده 

استانداری خراسان جنوبیاستانداری خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی را ضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.
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ذخیره سازی میوه، پرتقال را گران کرد

مهر-رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش قیمت پرتقال و خیار در بازار میوه خبر داد و گفت: ذخیره سازی میوه 
برای شب عید دلیل افزایش قیمت پرتقال است. کارگر با بیان اینکه این میوه نسبت به هفته گذشته حدود ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ 
تومان نوسان قیمت داشته است، افزود: معموال هر سال با آغاز ذخیره سازی میوه شب عید شاهد نوسانات در بازار هستیم.

سرمقاله

عصاره ای از دستاورد های 
انقالب در استان
*امین جم

)ادامه سرمقاله...(دشمنانی که قرار بود کاری کنند 
انقالب ایران چهل سالگی خود را نبیند ، حاال پس از 
شکستی دوباره ، فضاسازی رسانه ای خود را تشدید 
کرده اند و تالش  می کنند دستاورد های انقالب 
به گوش مردم نرسد و چنان جلوه کنند که در این 
چهل سال هیچ  کاری نشده است.پروژه ای که 
هر چند نمی توان گفت کامال ناموفق بوده اما با 
درایت رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر ارائه 
دستاوردهای چهل ساله توسط تمامی مسئوالن ، 
خوشبختانه راه به جایی نبرده است و به زعم تالش 
های دشمنان انقالب مردم هنوز هم پابرجاست و 
با وجود همه نواقص اما مطلوب ارزیابی می شود  
اینک اما برخی سوءمدیریت هاست که باید اصالح 
شود تا به هدف نهایی نزدیک شویم. در این راستا 
از اقدامات بسیار خوب برای تنویر افکار عمومی ، 
در  ساله  چهل  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
استان های کشور است که در مرکز استان  خراسان 
جنوبی نیز برپا شده است. نمایشگاهی که حضور 
پررنگ تمامی سازمان ها و ادارات استانی در آن به 
چشم می آید. از بارزترین نکات این نمایشگاه ، ارائه 
تمام و کمال توانمندی ها و دستاوردهای استان در 
چهل سال انقالب اسالمی است که مجموعه  ای 
کامل را تشکیل داده است.مجموعه ای که تاکنون 
شاید به جامعیت آن کمتر نمایشگاهی برگزار شده 
است و به خوبی مسائل و نقاط قوت استان در آن 
تشریح گردیده است. مسئوالن نیز با حضور خود در 
نمایشگاه سعی در پاسخگویی به سواالت مردمی 
داشته و هر اداره و سازمان سعی دارد به بهترین 
دوره  این  در  برای مردم  وجه ممکن خدماتی که 
انجام داده است را به دید عموم بگذارد. موردی که 
شاید یکی از شیرینی های  ویژه این نمایشگاه برای 
مردم باشد.به نظر می رسد در حالی که همه ما در 
موج رسانه ای دشمنان گرفتار شده ایم و موجی که 
 می کوشد بیشتر اخبار منفی را به گوش ما برساند ،
نزدیک و همچنین  از  شنیدن و دیدن دستاوردها 
واسطه   بی  پاسخگویی،  برای  مسئوالنی  دیدن 
خالی از لطف نیست! این نمایشگاه تا ١4 بهمن ماه 
صبح ها از ساعت 9:3٠ تا ١١:3٠ و بعدازظهرها از 
ساعت ١7 تا 2١ در نمایشگاه های بین المللی بیرجند 

با ١١٠ غرفه برای بازدید عموم دایر است.

آغاز پرداخت مرحله جدید تسهیالت 
اشتغال روستایی از هفته آینده

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  تسنیم-معاون 
کشور از آغاز پرداخت مرحله سوم و چهارم تسهیالت 
اشتغال روستایی از هفته آینده خبر داد. محمد امید 
درباره تسهیالت اشتغال روستایی گفت:دولت تالش 
روستایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  با  کند  می 
فرصت های اشتغال زایی مناسبی برای روستائیان 
از هفته  متقاضیان  اینکه  بیان  با  کند. وی  فراهم 
آینده می توانند برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 
به بانک های عامل مراجعه کنند،افزود: برای توسعه 
اشتغال  روستایی در مراحل اولیه پرداخت تسهیالت 
کم بهره 6٠  هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت 

شده است.

توزیع 2 »بسته حمایتی« 
به مددجویان بهزیستی تاپایان سال

خبرگزاری میزان-رئیس سازمان بهزیستی کشور از 
توزیع 2 بسته حمایتی یکی در ایام دهه فجر و یک 
نوبت دیگر نیز تا پایان سال به مددجویان سازمان 
اینکه  بیان  با  دانا،  قبادی  وحید  داد.  خبر  بهزیستی 
امیدواریم میزان مستمری معلوالن در سال 9۸ افزایش 
یابد، گفت: باید بپذیریم که دولت دارای تنگناهای زیادی 
است و در شرایط تحریم قرار داریم. تکانه های تحریم 
فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. از دولت 
تشکر می کنم که بودجه سازمان بهزیستی را کاهش 
نداد. امیدوارم با همکاری مجلس شاهد افزایش این مبلغ 

در بودجه سال 9۸ باشیم.

خبر خوش

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها 
امسال عملی می شود

خبرگزاری میزان-وزیر نیرو در مورد افزایش تعرفه پر 
مصرف ها در سال جاری عنوان کرد: این طرح در سال 
جاری عملی می شود و با تایید کمیسیون های مربوطه 
در مراحل نهایی قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر 
تصویب شود.اردکانیان با بیان اینکه افزایش تعرفه برق 
پر مصرف ها جنبه تامین مالی ندارد، گفت: با افزایش 
تعرفه برق پرمصرف ها در کوتاه مدت، به دلیل کاهش 
مصرف درآمدها کم می شود اما این امر در بلند مدت 
صنعت برق را از ساخت نیروگاه های تولید برق بی نیاز 

می کند که به نفع صنعت برق است.

امسال بنزین گران نمی شود

تسنیم-رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امسال 
بنزین گران نمی شود، گفت: قیمت بنزین برای سال 
9۸ به تصمیم گیری مجلس در خصوص الیحه بودجه 
مرتبط است. محمود واعظی، درباره تصمیم گیری دولت 
برای افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: با تصمیمات 
اندیشیده شده قیمت بنزین امسال افزایش پیدا نخواهد 
کرد، اما قیمت آن در سال 9۸ به تصمیم گیری مجلس 
در خصوص الیحه بودجه مرتبط است و برای سال های 

آینده نیز منتظر جمع بندی مجلس هستیم.

خریداران بیش از یک خودرو
 باید مالیات بدهند

تسنیم-براساس سازوکاری که در دست اجراست، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به ماجرای تحویل خودروهای معوق 
خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش 
و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت 
کرده اند، مالیات می گیرد. یک مقام مسئول در سازمان 
 امور مالیاتی با بیان اشاره به توافق های اولیه میان وزارتخانه
تجارت،  و  معدن  صنعت،  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
گفت: مطابق این توافق فهرست، مشخصات و کد ملی 
خریدارانی که در طرح های پیش فروش شهریور تا دی ماه 
خودروسازان شرکت کرده اند،در اختیار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار می گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش 
از یک دستگاه خودرو خریداری کرده اند مشمول پرداخت 

مالیات از محل کسب درآمد از این محل خواهند شد.

ایرادات الریجانی به کانال ویژه مالی

الریجانی اشکاالتی در رابطه با کانال ویژه مالی اروپا و ایران 
برشمرد و گفت: در این ساز وکار در سیستم تقنینی ک

محسن رضایی: دنبال مجلس سنا نیستیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جایگاه 
مجمع در قانونگذاری مشخص است، ما به دنبال 
مجلس سنا نیستیم و چارچوبی که قانون اساسی 
برای مجمع تعیین کرده، کامال مشخص است.رضایی 
گفت: رهبر انقالب از طریق مجمع تشخیص مصلحت 
اختالفات را رفع و سیاست های راهبردی را محقق کرده و بر آن نظارت می کنند.

نتانیاهو و دوستان داخل به من انگ دروغگو می زنند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: »آیا درست 
است که من همزمان هم توسط نتانیاهو مورد حمله 
قرار بگیرم و هم توسط دوستان داخل؟ به خاطر حرف 
واحدی که درباره رژیم صهیونیستی می زنم، همزمان 
آقای نتانیاهو و دوستان داخل به من انگ دروغگویی 

می زنند. ببینید ما چقدر منافع ملی را فدای اهداف سیاسی می کنیم.

اروپا نباید FATF را با اینستکس مرتبط کند

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس   
»اثر  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
سازوکار مالی اینستکس بیشتر سیاسی است«، گفت: 
بیشتر  انزوای  ایران  برای  اروپا  مالی  جدید  سازوکار 
آمریکا را به دنبال خواهد داشت. فالحت پیشه افزود: 
اینستکس بسیاری از نیازهای ایران را رفع نمی کند، لذا عمدتاً اثر سیاسی دارد.

هنوز با آرمان های انقالب فاصله داریم

هاشمی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: انتظاری که از جامعه اسالمی داریم تا ارزش های 
اسالم در جامعه وجود داشته باشد، بحث عدالت، معیشت 
مردم، ثبات خانواده و فساد جامعه اسالمی نیست. البته 
ظواهر اسالم نیز در جامعه ما آن طور که باید جاری 

نیست. بنابراین هنوز فاصله زیادی با آرمان های انقالب وجود دارد.

گوشت ۱۰۰ هزار تومانی جگر شما را نمی سوزاند؟

غرضی فعال سیاسی بیان کرد: وضعیت قیمت مواد 
غذایی در ایران نگران کننده است، دولت باید تورم را به 
بخش های دیگر سرازیر کند، امروز گوشت کیلویی ١٠٠ 
هزار تومان جگر شما را نمی سوزاند؟ تاکید می کنم تنها 
راه عبور از مشکالت این است که دولت حقوق عامه را 

بر خاصه ترجیح داده و زمینه را برای حل مشکالت کشور فراهم کند.

تلگرام حاصل بی عرضگی خودمان است

ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
سبب  اشتباه  و  کج  دیدگاه های  گفت:  جمهوری 
شدند تلگرام و یوتیوب در کشور بیاید. وی افزود: 
بار ها گفته ام که تلگرام حاصل بی عرضگی خودمان 
است مشکالتی که در کشور به وجود می آیند همگی 

فرهنگی و تربیتی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و امور آبخیزداری خراسان جنوبی:

امین جم - صبح دیروز ، نشست خبری دستاورد های 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در محل غرفه 
این اداره کل در نمایشگاه بین المللی برگزار شد.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در این جلسه با 
اشاره به اینکه  دشمنان به دنبال نشان دادن ناکارآمدی نظام 
اسالمی هستند ، ادامه داد: باید تالش شود دستاوردهای 
چهل ساله نظام اسالمی برای اقشار مختلف مردم بازگو 
شود. علیرضا نصرآبادی با بیان اینکه ٥7 پروژه در حوزه منابع 
طبیعی و سازه آبی در ایام دهه فجر امسال افتتاح می شود 
گفت: 26 پروژه نیز در حوزه آبخیزداری افتتاح می شود.

رتبه اول استان در صدور پروانه اکتشاف معدن
در  است خشکسالی   اینکه 2٠ سال  به  اشاره  با  وی 
انسان ها  اقدامات  افزود:  دارد،  وجود  جنوبی  خراسان 
نیز موجب به هم ریختن منابع طبیعی شده است اما 
بیابا ن زدایی  حوزه  در  موثری  اقدامات  حال  عین  در 
در  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  انجام شده  استان  در 
ارزیابی اکتشافی سال 96 از 3١ استان کشور جایگاه 
3٠ را داریم، عنوان کرد: ۸ درصد شکایات منابع طبیعی 
مربوط به خراسان جنوبی است.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی سال 
گذشته در بخش معدن رتبه اول به لحاظ صدور پروانه 
اکتشاف و رتبه دوم به لحاظ صدور پروانه بهره برداری 
را در سطح کشور داشته است.نصرآبادی افزود: در حوزه 
اجرایی و در بخش گیاهان ، با توجه به حساسیت های 
خاص استان برای مقابله با بیابان زایی از 4٥ سال پیش 

طرح اصالح جنگل ها شروع شده است.

2 هزار و 500 سازه آبخیزداری در خراسان 
جنوبی وجود دارد 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه  یک 
میلیون هکتار بیدزار در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: 
در این موضوع مقام اول کشور را به خود اختصاص داده ایم.
نصرآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 

اینکه بهترین اقدام پیشگیرانه در حوزه آبخیزداری به معنای 
واقعی بعد از انقالب انجام شده است، تصریح کرد: با توجه 
 به تغییرات اقلیمی و همزمان شدن سیل و خشکسالی ،

 بهترین اقدام پیشگیرانه در این شرایط اجرای طرح های 
آبخیزداری است.وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 3٠٠ 
اجرای عملیات  هزار هکتار تحت پوشش مطالعات و 
آبخیزداری و منابع طبیعی استان قرار دارد ، اظهار کرد: 
بالغ بر 2 هزار و ٥٠٠ سازه متفاوت آبخیزداری در خراسان 

جنوبی وجود دارد.

اجرای 550 سازه خاکی در استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه ٥٥٠ سازه خاکی در استان اجرا شده است، گفت: 
از این محل ساالنه چیزی حدود 7٠ میلیون متر مکعب از 
روان آب های استان توسط این سازه ها و در عرصه حوزه 
های آبریز استان کنترل ، مدیریت و مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.نصرآبادی با بیان اینکه در سال ۸9 طراحی 
و ساخت سازه الستیکی به عنوان یک سازه آبخیزداری 
در استان برای اولین بار در سطح کشور انجام شده است، 
ادامه داد: این اقدام توسط سایر استان ها نیز تکرار شد و در 
استان نیز تاکنون ١٠ سازه به این شکل ساخته شده است.

خراسان جنوبی بیشترین و بهترین پروژه های 
بین المللی را در سطح کشور داراست

و  بیشترین  استان خراسان جنوبی  اینکه  بیان  با  وی 

بهترین پروژه های بین المللی را در سطح کشور داراست 
که پروژه بین المللی ترسیب کربن سربیشه اولین پروژه 
از این نوع در کشور بود که برای اولین بار در استان 
انجام شد ، اظهار کرد: این طرح به عنوان الگوی موفق 
در سطح کشور به شمار می رود و اکنون 4 پروژه در 
حال اجرا و 4 پروژه مصوب بین المللی داریم.نصرآبادی 
افزود: طرح صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های 
آبخیزداری برای نخستین بار در خراسان جنوبی شروع 
شد که سپس به تایید رهبری رسید و تمام کشور از 
آن منتفع خواهد شد.عایده این پروژه برای ما ١6 میلیارد 
تومان بوده است که تعداد سازه ها از محل این اعتبارات 
در حال اجراست که 97 نقطه جغرافیایی را شامل می 
شود و ۸7 مورد از آن به اتمام رسیده است. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه 7٠٠ میلیون مترمکعب روان آب در استان خراسان 
در شرایط  استان  افزود: 2۸ دشت  دارد،  جنوبی وجود 
سخت قرار دارد و 6 هزار رشته قنات نیز در سطح استان 

خراسان جنوبی وجود دارد.

افتتاح 56 پروژه در ایام دهه فجر
وی با بیان اینکه ٥6 پروژه در حوزه منابع طبیعی و 
سازه آبی در ایام دهه فجر امسال افتتاح می شود، گفت: 
26 پروژه نیز در حوزه آبخیزداری افتتاح می شود.وی با 
اشاره به اینکه عملکرد 4٠ ساله مسئوالن برای تنویر 
افکار عمومی باید به خوبی ارائه شود ، افزود: دشمنان 
که دارند  انقالب  نقش  ساختن  کمرنگ  در   سعی 

 ان شاء ا... نقش بر آب خواهد شد.

افتتاح 56 پروژه در ایام دهه فجر /  اجرای 550 سازه خاکی در استان
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

تاریخ انتشار: ۹۷/۱۱/۱۴
جلسه مجمع  عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار 
بی همتا بیرجند ساعت ۱۵/۳۰ روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸ در محل خانه معلم برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد ۸۸، طبقه 
همکف صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند. 
دستور جلسه:۱- اصالح ماده ۶ اساسنامه مورد عمل )تغییر آدرس شرکت تعاونی(

هیئت مدیره تعاونی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
 به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل

بخش ۱۱ : شهر قاین ۳۳۹۷- اصلی سید عبدالعلی فقیه و غیره ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار واقع در اراضی سینه سرخستان 
در روز ۱۳۹۷/۱۲/۵ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الي ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
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جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

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 

0۹15721۳571 - صالحی منش

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۵۶۸ اجرایی آقای محمدرضا حاجی پور فرزند مهدی به پرداخت مبلغ ۷۹/۱۵۲/۶۶۰ ریال 
در حق آقای احمد نهتانی پور و مبلغ ۳/۱۷۵/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت محکوم گردیده و شخص ثالثی در قبال 

بدهی محکوم علیه اموالی شامل قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری  MWM ، X33  و X22 )به شرح لیست موجود در پرونده( 
معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ هشتاد و یک میلیون و نهصد و نود هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 
۹۷/۱۱/۲۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۰/۳۰ 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 فی 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 ۱۶ و ۱۴ 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. ضمنا لیست اموال و قیمت کارشناسی در محل تابلوی اعالنات اجرای احکام شورا نصب و در معرض دید عموم قرار دارد. فروش به 

  مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندصورت تکی و مجموع انجام خواهد شد.  

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

به یک فروشنده مرد با سابقه کار در پوشاک آقایان نیازمندیم . ۰9۱556223۱۸
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زندان های خراسان جنوبی پیشتاز در طرح تربیت حافظان قرآنی

صداوسیما-خراسان جنوبی با اجرای طرح  تربیت حافظان قرآنی با تربیت بیش از 800 نفر از زندانیان به عنوان حافظ قرآن، استان پیشتاز این طرح در کشور است. مدیر کل زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گفت: راه اندازی نهضت قرآن آموزی در زندان ها با اجرای طرح یکسان سازی مشوق های قرآنی برای زندانیان و خانواده های آنان موجب تربیت 

احسنت به بچه های هیئت ساقیان عاشورایی که ایستگاه بیش از 800 حافظ قرآنی در زندان های استان و همچنین 350 نفر از خانواده های آنان شده است.هاشمی افزود: هم اکنون 12 کانون فرهنگی و هنری نیز در زندان ها فعال است.
صلواتی در محل میدان قدس اونم با چایی آتشی برپا 
کردند  واقعا خسته نباشند و خداوند پشت و پناهشون
ارسالی به تلگرام آوا
سالم. خواهشا این سازمان هواشناسی دیگه پیش 
بار  ابتدای سال چند  از  بینی را تعطیل کنه واقعا 
پیش بینی درستی کردن. باران پیش بینی میشه 
هوا گرم میشه کاهش دید افقی پیش بینی میشه 
باران میاد. وقتی یه سازمان به اون عظمت کارایی 

نداره بهتره درش رو ببندند!
915...977

پایانه اتوبوسرانی ابوذر چه زمانی بهسازی و به ایستگاه 
مکانیزه مجهز خواهد شد؟ اتوبوس های جدید که قولش 

را داده بودند چرا هنوز وارد نشده؟ لطفا جواب دهید
915...254

سالم آوا  از شما می خواهیم  حضوری از آقای شهردار 
بخواهید چرا 7 برج اضافه کار نیروهای فضای سبز را 
نمی دهند  و شاید هم جناب آقای شهردار خبرندارد لطفا 

به گوش شان برسانید!
915...235

از سازمان اتوبوسرانی تقاضا می شود نظارت بیشتری بر 
ساعت رفت و آمد اتوبوس های مهرشهر داشته باشند. 
دقیقا یک هفته است که من از ساعت4و ربع تا 4:50دقیقه 
عصر منتظر اتوبوس می شوم. لطفا پیگیری کنید
938...765

از مسئولین محترم شهرستان خوسف  تقاضا داریم اگر 
امکانش هست ما اهالی روستاهای  آرک ، دهن رود ، 
بین آباد و حامی  را با  راه اندازی اینترنت خوشحال کنید، 
چون واقعا جمعیت این روستاها زیاد است و مشکل 
اینترنت داریم به خصوص که با راه اندازی پست بانک 
روستای بین آباد  مشکل اصلی اینترنت آن می باشد                                                                                                                                             
دعای خیر مردم منطقه بدرقه را خدمت رسانی شما 

عزیزان باد. اجرتان  با امام زمان )عج (
ارسالی به تلگرام آوا
قابل توجه ریاست محترم سازمان... خراسان جنوبی. 
برخورد پرسنل شما با ارباب رجوع دقیقا مثل برخورد 
با سارقان است. نکته جالب تر اینکه همین افراد گستاخ 
در کار روزمره خود هم تجربه کافی ندارند و تسلط کافی 
نیز به امور روزمره خود در سازمان ندارند به نحوی که 
در هزینه گرفتن از شهروندان آنقدر عجوالنه عمل می 
کنند که فیش های پرداختی را جا به جا صادر کرده 
و به نام فرد مورد نظر نیست لطفا طرح تکریم ارباب 
 رجوع برای پرسنل تان اجرا و نیز از به کارگیری افراد 
بی تجربه خودداری شود تا بیشتر از این شاهد مشکالت 

در آن سازمان و شهروندان  نباشیم. باتشکر
915...233

با سالم به مسئوالن شهرداری، در مهرشهر چرا تخلیه 
جوی آب کوچه بهجت 26 نیمه کاره رها شده ؟

915...465

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیش از انقالب ، هیچ یک از این طرح های خدماتی و حمایتی برای روستاییان توسط هیچ نهادی انجام نمی گرفت
تاریخ 21  در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   - جم  امین   
خمینی)ره(  امام  حضرت  فرمان  به   1358 سال  فروردین 
بنیانگذار جمهوری اسالمی برای تأمین مسکن محرومان 
وبه عنوان سازمان متولی توسعه و عمران روستاها و ساخت 
واحدهای مسکونی شهرها تشکیل گردیده است. رسیدگی به 
محرومان و مستضعفان، توسعه عدالت اجتماعی، بسترسازی 
برای سازندگی کشور از جمله نکات اساسی است که  از جانب 
امام خمینی )ره(  بر عهده این نهاد گذاشته شد. در آستانه 
چهلمین سالگرد انقالب ، بر آن شدیم اقدامات بنیاد مسکن 
در شهرستان بیرجند را در گفتگو با رئیس بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی بررسی و برای مخاطبان تشریح کنیم. 
 

خدماتی که ثمره انقالب برای روستاها بود و قبل 
از انقالب توسط هیچ نهادی انجام نمی شد

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با بیان اینکه فعالیت 
های عمران روستایی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در امور کالبدی و عمران و آبادی 
روستاها می باشد، گفت: این فعالیت ها با هدف ایجاد زمینه 
توسعه و عمران روستاها و تامین عادالنه امکانات و هدایت 
فیزیکی  برای بهبود وضع زیست محیطی نقاط روستایی انجام 
می شود. گل محمدی خدماتی همچون طرح هادی،صدور 
اسناد مالکیت امالک روستایی و شهری ، خدمات فنی صدور 
پروانه ساختمان های روستایی، تملک و واگذاری زمین های 
روستایی،ساخت مسکن ارزان قیمت و ... از جمله طرح های 

بنیاد مسکن برشمرد و گفت: 
های  طرح  این  از  یک  هیچ   ، انقالب  از  )پیش 
خدماتی و حمایتی برای روستاییان توسط هیچ 
نهادی  انجام نمی گرفت اما به برکت انقالب و 
تدابیر امام خمینی )ره( ، خدمات ویژه ای برای 

روستاییان کشور درنظر گرفته شد.(

 مطالعه و تهیه و اجرای طرح هادی 
  وی عنوان کرد: بعد از انقالب تا کنون در شهرستان بیرجند ،

 با اعتبار 29 میلیارد تومان در 203 روستا مطالعه و تهیه 
این  روستا  در 92  که  گرفته  انجام  روستایي  هادي  طرح 
افزود:  بیرجند  مسکن  بنیاد  رئیس  است.  شده  اجرا  طرح 
680 هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت، 215 هزار مترمربع 
سنگفرش ، 103 هزار متر جدول گذاری ، 2 هزار و 400 
متر مربع دیوار سنگی ، 6 هزار متر جابجایی شبکه برق ، 

145 هزار متر مکعب عملیات خاکی ، احداث 8 پارک محله 
ای و بازگشایی 6 هزار متر از جمله اقدامات بنیاد مسکن در 
شهرستان بیرجند بوده است. گل محمدی ادامه داد : در سال 
های 94 و 95 و 96 نیز  600 هزار متر آسفالت با اختصاص 

8075 تن قیر رایگان اجرا شده است. 
 

 صدور اسناد مالکیت
 امالک روستایی و شهری  

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با رسمیت 
بخشیدن به مالکیت ساکنان بافت روستاها،  افزایش انگیزه 
تر  مناسب  گیری  بهره  روستا،  در  پایداری سکونت  جهت 

و  گذاری  سرمایه  برای  دولتی  های  دستگاه  از  روستاییان 
ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک، 
اقدامات موثری در زمینه صدور سند اماکن روستایی انجام 
داده است. وی افزود: بعد از انقالب 8 هزار جلد اسناد مالکیت 

روستایي صادر شده است. 

 خدمات فنی صدور پروانه
 ساختمان های روستایی 

رئیس بنیاد مسکن بیرجند تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان در راستای اهداف و وظایف قانونی این نهاد 
از سال 1387 با هماهنگی مسئوالن استانی برای تشکیل 
یک نظام کنترلی بر تمام فعالیت های فیزیکی در کار احداث 
ابنیه روستایی اقدام به نظارت فنی در صدور پروانه ساختمانی 
روستاها به عنوان یک نظام کارآمد که می تواند متضمن 
هدایت ساخت و سازها باشد،  نموده است. گل محمدی ادامه 
داد: تاکنون خدمات فنی صدور پروانه برای 107 هزار جلد 

سند انجام شده است.  

تملک و واگذاری زمین های روستایی 
وی با بیان اینکه از وظایف بنیاد مسکن، تملک اراضي ملي 

و دولتي واقع در محدوده و حریم روستاها بر اساس موازین 
قانوني مي باشد، تصریح کرد: اراضي تملکي پس از تهیه طرح 
تفکیکي بر اساس ضوابط طرح هادي و آماده سازي اولیه، 
فازبندي و اولویت بندي شده و به مرور زمان، کاربري هاي 
عمومي به دستگاه هاي اجرایي مربوطه و قطعات مسکوني نیز 
به متقاضیان واجد شرایط احداث مسکن واگذار مي گردد. وی 
افزود: پس از انقالب تا کنون ، 450 هکتار زمین در شهرستان 
بیرجند شناسایی و تملک شده است که تعداد 3 هزار و 820 

قطعه زمین نقشه برداری ، تفکیک و واگذار شده است. 

 طرح ویژه بهسازي مسکن روستایي  
رئیس بنیاد مسکن بیرجند با اشاره به طرح بهسازي مسکن 
روستایي که سال 1374 توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمي، 
با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایي و ارتقای سطح 
 ایمني، بهداشتي، رفاه و آسایش مسکن روستایي آغاز شده است ،
ادامه داد: در این راستا 6 هزار و 500 واحد مسکن روستایی 
با تسهیالت ارزان قیمت مقاوم سازی و 3 هزار و 700 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه احداث حمام، تعمیر و تکمیل مسکن 

روستایی به متقاضیان اعطا شده است.
گل محمدی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال 95 ، 16 
هزار و 192 واحد مسکونی روستایی در شهرستان بیرجند وجود 

دارد ، تعداد واحدهای مقاوم سازی شده در طرح بازسازی و طرح 
ویژه را مجموعا 7 هزار و 480 مورد برشمرد و افزود: 5 هزار و 

712 واحد روستایی کم دوام و 3 هزار واحد نیز فرسوده است. 

طرح نظام فني روستایي  
وی با تاکید بر اینکه از سال 82 تاکنون با توجه به لزوم ساخت 
واحدهاي مسکوني مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبیعي 
و ضرورت تشکیل یک نظام کنترلي در ساخت و سازهاي 
روستایي براي دستیابي به مسکن روستایي مقاوم، طرح نظام فني 

روستایي براي دستیابي به این امر مهم شکل گرفته که  تمام 
نقاط روستایي را تحت پوشش قرار داده است، افزود: 7 دفتر فنی 
روستایی و تعداد 70 نفر به عنوان ناظران نظام فنی روستایی در 

شهرستان بیرجند مشغول به فعالیت هستند. 

 بازسازی واحدهای مسکونی 
آسیب دیده از سوانح طبیعی  

رئیس بنیاد مسکن بیرجند با بیان اینکه ارائه خدمات فنی، 
پشتیبانی و اعطای تسهیالت ، نظارت بر بازسازی واحدهای 
مسکونی مناطق آسیب دیده و همچنین  انجام پروژه های 
تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بازسازی مسکن روستایی در 
دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی می باشد، ادامه داد: 
تاکنون 6 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سوانح طبیعی 
بازسازی و برای بالغ بر 5 هزار سند واحد مسکونی روستایی 

بیمه صادر شده است. 
 

برنامه جامع برای تامین مسکن
 اقشار کم درآمد روستایی 

گل محمدی با بیان اینکه تاکنون 473 فقره کمک بالعوض  
برای تکمیل واحد مسکونی روستایی اعطا شده است ، تصریح 
کرد: در این برنامه با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، کمک های خیرین مسکن ساز و منابع کمیته امداد  
تالش می شود تا به افراد نیازمند  برای تامین مسکن کمک شود. 

 
ساخت مسکن ارزان قیمت 

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمي به موجب 
اساسنامه مصوب خود تولید انبوه مسکن شهري را در قالب مسکن 
حمایتي و مسکن به قیمت تمام شده براي گروه هاي کم درآمد 
در دستور کار دارد، اظهار کرد: تاکنون 600 واحد مسکن برای 
محرومان و 820 واحد برای اقشار کم درآمد احداث شده و عملیات 
اجرایی 440 واحد نیز برای افراد کم درآمد شروع شده است. 

 
 انجمن خیرین مسکن ساز 

رئیس بنیاد مسکن بیرجند گفت: برای جلب مشارکت مردم و 
تسریع براي تحقق هدف مقدس حساب 100 حضرت امام 
خمیني )ره( انجمن خیرین مسکن ساز ایران در سال 1383 
تأسیس و با حمایت بنیاد مسکن در سراسر کشور درحال فعالیت 
مي باشد که دستاورد این انجمن در شهرستان بیرجند تاکنون 

اتمام عملیات اجرایی برای 410 واحد مسکن بوده است.

بررسی خدمات بنیاد مسکن بیرجند در آستانه چهل سالگی انقالب

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد 
اموات  توسط قاریان قرآن  

انجام می گردد  و عواید 
آن صرف بیماران سرطانی  

صعب العالج می شود.
09155618482 - 32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره 
کلیه  اطالع  به  فجر  دهه  گرامیداشت  و  )علیهاالسالم( 

خواهران محترم به ویژه بزرگوارانی که در این چهار 
 دهه پیروزی انقالب در ارتباط با مکتب نرجس )علیهاالسالم (

بوده اند اعم از طالب عزیز و دیگر عزیزانی که در کالس ها و برنامه های عمومی شرکت داشته اند 
دعوت می شود در ویژه برنامه »چهل سال اقتدار و افتخار« با حضور خود محفل ما را مزین فرمایند.

سخنران: آقای دکتر دیانی )استاد حوزه و دانشگاه(
زمان:دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 ساعت 9:15 صبح 

مکان:طالقانی 1- مکتب نرجس علیهاالسالم

مکتب نرجس )س( بیرجند  
برگزار می کند:

واحد فرهنگـی مکتب نرجس-کانـون فرهنگی هنری میثـاق مکتـب نرجس
 پایگاه حکیمه خاتون مکتب نرجس علیهاالسالم

آگهی مزایده اموال منقول
 یک دستگاه کامیون تانکر سیستم بنز مدل ۱۳۷۰ رنگ نارنجی روغنی دارای تعداد ۶ سیلندر تیپ ال ۲۶۲۴/۵۲ 
به شماره شاسی ۵۷۴۶۱۲ و شماره موتور ۰۵۷۲۸۲ و به شماره شهربانی ۱۶-۸۷۸ع ۳۳ متعلق به شرکت سازان 

راه قم به شماره ثبت ۱۶۵۹ ثبت شرکت های قم به مدیریت و امضای آقای حسن یزدی با ضمانت آقای محمد تقی زرندی 
فرزند رضا و شرکت ساختمانی و راهسازی راکوج می باشد که در راستای پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۸۷ له: بانک سپه شعبه 
آیت اله سعیدی قم و علیه: شرکت سازان راه قم )مدیون( توقیف و طی نامه شماره ۱۳۲۹/۲۶-۶۷۷۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶  
فرماندهی محترم کالنتری نهبندان به پارکینگ انتقال یافته است و سپس به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی و به طرفین 
ابالغ گردیده که به دلیل عدم وصول اعتراض از ناحیه طرفین ارزیابی قطعی گردیده لذا کامیون موصوف از ساعت ۹ الی 
۱۲ ظهر ۱۳۹۷/۱۲/۶ در محل اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع  در بلوار معلم در قبال مبلغ ۱۸/۳۴۷/۶۲۵/۲۶۲ ریال 
طلب بستانکار و نیم عشر دولتی و حق حراج متعلقه از طریق مزایده  حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
)۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو )خالفي، عوارض، 
مالیات( که فعال مشخص نیست پس از استعالم از مراجع مربوطه از مبلغ ارزیابی کسر می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴          سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند 
پیرو آگهی شماره   به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر: ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۵ فرعی از ۲- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه عباس آباد مورد تقاضای 
محمد مزروعی و غیره در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ساعت ۱۰ صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 

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

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۱۴        علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

تاکتیک های موفقیت

هیچكس شكست ناپذیر نیست

ثروت نمی تواند ضامن شكست ناپذیری و وفـاداری 
راضی  از خود  و  مغرور  اسـت كمی  كـافی  باشد. 
باشید. آنگاه خواهید دید كه نزدیكترین دوستان تان 
نیز از شما روی برمی گردانند. اگر شما به خودتان 
ایمان داشته باشید هیچ چیز نمی تواند سـد راهتان 
شود. حـتی جمالت دلسرد كننده نزدیكترین افراد 
تان نیز نخواهد توانست شما را از حركت باز دارد. 
هیچگاه نباید زیر قول تان بزنید. همواره سر قول 
و حرف تان بمانید )البته بهتر كه هیچگاه قولی به 
كسی ندهید ولی معلوم است كه بعضی ها نـمـی 
تـوانـنـد جـلوی خودشان را بگیرند(. درست زمانـی 
كه طرف مقابل دیگر بـه شـما اعـتـماد  نـداشـته 

باشد همان لحظه است كه او را از دست داده اید.

ارتباط مناسبی با همكاران داشته باشید

قرار نیست همه را دوست داشته باشید اما در عین 
حال الزم نیست كسی از این موضوع اطالع پیدا 
كند. سعی كنید همیشه مودب، محتاط و با مالحظه 
باشید. در كارهای گروهی به طور برجسته ظاهر 
راحتی  به  دیگران،  زحمات  از  قدردانی  با  شوید. 
می توانید بین آنها محبوبیت و مقبولیت پیدا كنید. 
باید مراقب شهرت خود نیز باشید. مسائل خصوصی 
زندگی را برای خودتان نگه دارید و كاری در اداره، 
باعث  بعدها  كه  ندهید  انجام  شغلی  سفر  یا  دفتر 

پشیمانی شما شود.
اگر به طور باطنی هیچ عالقه ای به كارفرمای فعلی 
خود ندارید، باید سعی كنید در نظر او فرد كارآمدی 
جلوه كنید. زمانی كه او ترفیع رتبه می گیرد باید كسی 
باشد تا جای او را پر كند و چه كسی بهتر از شما؟ 
هنگامی  كه خود را باهوش، كاردان و عالقه مند به 
كار نشان دهید آنگاه استحقاق ارتقای شغلی را نیز 
دارید. البته باید مراقب باشید كه زیاده روی نكنید و 
بیش از حد به رئیس تان نچسبید. شما كه دوست 
اخراج  ناشایستگی  روی  از  را  او  احیانا  اگر  ندارید 
كردند، شما نیز از طرف شركت مقصر شناخته شوید.

كسی كه به او اعتماد دارید )به عنوان مثال یک مقام 
ارشد یا مدیر موفق( را انتخاب كنید و از او درس 
بگیرید. با او درباره اهداف شغلی تان مشورت كرده 
و تاكتیک های نهایی را با او معین كنید. شاید گاهی 
به موقعیت های  یافتن  برای دست  باشد كه  الزم 
باالتر از جاهای پایین تر شروع به كار و تالش كنید.
كه  باشید  كسی  تنها  شما  اگر  كه  بزنید  حدس 
می تواند شغل فعلی تان را انجام دهد، چه می شود؟ 

مجبور می شوید تا ابد خودتان آن را انجام دهید.
سعی كنید اطالعات و مهارت های تان را در اختیار 

دیگران بگذارید.

راه و روش خیلی ساده
 برای تقویت بینایی

از یک پنجره فاصله بگیرید، مستقیم نگاه كنید و شانه خود 
را آرام نگه دارید.دست راست تان را مقابل خود باز كنید، 
انگشت شست را بیرون بكشید و روی نوک آن برای 1 تا 

2 ثانیه تمركز كنید.بدون اینكه دست تان را حركت دهید، 
برای 2 ثانیه روی پنجره تمركز كنید. روی یک شی دور 
از پنجره به مدت 2 ثانیه تمركز كنید.روی انگشت شست 
تمركز بكنید. راحت روی یک صندلی بنشینید و مستقیم 
به روبرو نگاه كنید. به باال نگاه كنید، بدون اینكه گردن را 

حركت دهید و سپس به پایین نگاه كنید.

درمان گلو درد 
با آلوئه ورا و عسل

آلوئه ورا حاوی موادی است كه شكل گیری آنتی 
بادی را تحریک می كند و علیه عوامل بیماری زا 
مبارزه می كند. آلوئه ورا اثر تسكین دهنده درد هم 

دارد. همچنین عسل، دارای خواص ضد باكتری 
است كه می تواند با عفونت مبارزه كند و سرعت 
روند بهبودگلو درد را افزایش دهد.یک تا دو قاشق 
غذاخوری عسل را به یک فنجان آب گرم اضافه 

كنید، و آن را چند بار در روز بخورید.

چای اوالنگ با 
سرطان سینه مبارزه می کند

مبارزه  سینه  سرطان  با  تواند  می  اوالنگ  چای 
كند،زیرا تومور را متوقف می كند. محققان معتقدند 
كه چای اوالنگ پتانسیل باالیی در جلوگیری از 

سرطان سینه دارد.آزمایش ها نشان داده اند این 
چای چینی قرن ها برای سالمتی مهم بوده، رشد 
را متوقف كرده است.  سلول های سرطان سینه 
محققان دریافتند كه این چای DNA سلول های 
پیشرفت  و  رشد  مانع  و  كرده  مختل  را  سرطانی 

تومور می شود.

ضعف و بی حالی
نتیجه کمبود آهن

ضعف بدن و بی حالی، دالیل متعددی می تواند داشته 
باشد. یكی از عمده ترین دالیل ضعف بدن به خصوص 
در خانم ها و دختران جوان، ضعف ناشی از كمبود آهن و 

كم خونی است. ضعف ناشی از كم خونی شاید به دلیل 
فقر آهن باشد. انجام آزمایشات دقیق و تشخیص درست 
پزشک، نقش بسیار مهمی دارد. نوع دیگری از ضعف و 
بی حالی كه به خصوص در فصل گرما شیوع باالیی دارد، 
ناشی از كم آبی و تعریق زیاد است كه با مصرف مایعات 

رفع می شود.

در زمستان بیشتر
 احساس افسردگی می کنید

همان طور كه  در زمستان روزها كوتاه تر می شود، بیشتر 
احساس افسردگی می كنید. به این حالت اختالل خلقی 
فصلی می گویند و با مشخصه هایی مانند خستگی، كج 

خلقی و افسردگی شناخته می شود. این وضعیت برای 
بدن نیز بدن است. وقتی احساس افسردگی، اضطراب و یا 
كج خلقی می كنید، دوست دارید  با بیشتر غذا خوردن این 
شرایط را از بین ببرید. همچنین در چنین وضعی بیشتر به 
سمت غذاهای قندی و نشاسته ای می روید كه معموال 

كالری باالیی دارند و عوارض جسمانی دارد.

شما سینک را لمس می كنید. سپس دوباره بعد از شستن دست هایتان دوباره آن را لمس می كنید. از یک دستمال كاغذی 
استفاده كنید تا بعد از شستن كامل دستان تان، با دستمال كار كنید تا از قرار دادن دستان تان در مقابل باكتری ها خودداری 
كنید. ممكن است فكر كنید كه یک صندلی چرمی بسیار تمیزتر از یک صندلی پارچه ای است، اما مطالعات نشان 
می دهد كه این لزوما درست نیست. اگر خدمه پرواز تصمیم بگیرند كه بین پروازها صندلی ها را تمیز كنند، صندلی 
ها تمیز خواهد بود كه اغلب این اتفاق به طور كامل اتفاق نمی افتد. طبق گزارشات تمیز كردن، میكروب ها را از بین 
نمی برد. در بیشتر پروازها، زمانی كه مهماندار می گوید كه پرده شیشه را پایین بكشید، باید پرده پنجره را لمس كنید. 
دلیل اینكه آن ها این درخواست را می كنند كمی مستحكم است. اما در هیچ كجا به این اندازه هجوم میكروب ها 

كه منتظر شما هستند، ترسناک نیست.

شلغم یكی از سبزیجات مفید و پر خاصیت است كه به عنوان آنتی بیوتیک كاربرد دارد و برای درمان سرما خوردگی و 
بسیاری از بیماری ها ی دیگر بسیار مفید است. شلغم موجب بهبود سرفه می شود و نوشیدن آب آن قند خون را پایین 
می آورد ، همچنین شلغم برای درمان یبوست، تقویت بینایی و بهبود التهاب های مجاری تنفسی توصیه می شود. اما 
آیا می دانید چگونه باید آن را مصرف نمود تا از اثرات آن بیشترین استفاده را ببریم. به روش های مختلفی می توان از 
شلغم استفاده كرد )هم به صورت خام و هم به صورت پخته(. براساس اندازه ای كه دارند و روش طبخ مورد نظر شما 
می توانند خرد و ریزریز شوند، به قطعات نازک بریده شوند یا به شكل كامل به كار روند. روش های طبخ آنها نیز متنوع 
است، مانند پختن، جوشاندن، تفت دادن یا بخارپز كردن. به یاد داشته باشید كه برای حفظ بافت ترد شلغم ها نباید آنها را 

بیش ازحد یا به مدت طوالنی بپزید.

مصرف و خوردن شلغم برای حفظ خواص و فواید آنکثیف ترین و آلوده ترین جای هواپیما

گیر  احساس  شما  كه  می دهد  رخ  زمانی  معموال  ناامیدی 
توانایی  كه  كنید  احساس  یا  كنید،  بودن  دام  در  یا  افتادن 
باشد  این  است  ممكن  آن  دلیل  ندارید.  را  جلو  به  حركت 
یا  است،  گرفته  را  شما  دلخواه  پروژه   جلوی  همكارتان  كه 
رئیس تان آنقدر نامنظم است كه به موقع به جلسه  شما نیامده، 
 یا زمانی طوالنی را پشت خط تلفن منتظر پاسخ مانده اید.
دلیلش هر چه باشد، باید سریعا از پس احساسات خود برآیید، 
احساس  به  منجر  آسانی  به  می توانند  احساسات  این  زیرا 

منفی تری مانند عصبانیت شوند.
پیشنهادهایی برای مقابله با ناامیدی:

كه  كارهایی  بهترین  از  یكی  كنید.  ارزیابی  و  كرده  مكثی 
می توانید انجام دهید این است كه به لحاظ ذهنی مكث كنید. 
از خودتان بپرسید چرا احساس ناامیدی می كنید. پاسخ را با 

ذكر جزئیات بنویسید. 
سپس به نكته  مثبتی در مورد وضعیت فعلی تان فكر كنید. برای 
مثال اگر رئیس تان برای جلسه تأخیر دارد، شما وقت بیشتری برای 
 آماده شدن دارید. یا می توانید از این زمان برای آرام شدن بهره ببرید.

نكته  مثبتی در رابطه با این وضعیت بیابید. 
اغلب  وضعیت تان،  از  مثبتی  جنبه   مورد  در  كردن  فكر 
این  بنگرید.  متفاوتی  شیوه   به  را  چیزها  می كند  مجبورتان 

تغییر كوچک در تفكرتان می تواند حالت شما را بهبود دهد. 
و  از روی عمد  احتماال  ناامیدی تان هستند،  آدم ها علت  اگر 
برای آزرده خاطر كردن شما این كار را انجام نداده اند و اگر 
مورد  تردید  بی  است،  دیگری  چیز  می كند  اذیت تان  آنچه 
 شخصی نیست؛ پس عصبانی نشوید و به راه خود ادامه دهید.

آخرین باری كه احساس ناامیدی كردید را به خاطر بیاورید. 
آخرین باری كه نسبت به چیزی ناامید شدید را به خاطر بیاورید. 

احتماال پس از مدتی اوضاع رو به راه شد.
احساس ناامیدی و آزردگی كمک زیادی به حل مسئله نمی كند.

پیشنهادهایی برای مقابله با ناامیدی

آیه روز

و ما ]این[ كتاب را بر تو نازل نكردیم مگر برای اینكه آنچه را در آن اختالف كرده  اند برای آنان توضیح 
دهی و ]آن[ برای مردمی كه ایمان می  آورند رهنمود و رحمتی است. )سوره نحل/ آیه ۶۴(

سخن روز

تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه كنید و از این قدرت بی پایان بهره بگیرید. اشتباهات آموزگاران 
خوبی هستند. گاهی باید دل تان بشكند تا بتوانید بازهم از او پیروی كنید.
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۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
14:3021:30شروع سانس

دزد و پری 2قانون مورفی
18:152016:15شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

۰915   ۰56   21۰۰  

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

حمـل بار، اثاثیه، جهیـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو 5.۰ و 6.5 متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچین ماهر )مخصوص اثاثیه(
1۰۰ درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم. 09158254172

کار خوب اتفاقی نیست

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

09155632009

کارت دانشجویی اینجانب سیده شیما قادر الحسینی 
به شماره دانشجویی  95111050206009 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی استخدام
 به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال ، جهت فروش مبلمان خانگی 

نیازمندیم. 
09153518455
09151104997

32218349
یک شرکت معتبر جهت 
تکمیل کادر اداری خود 

به یک حسابدار )خانم/آقا( 
با شرایط ذیل نیازمند است:
1- داشتن  حداقل مدرک 

کارشناسی  حسابداری 
2- داشتن کارت پایان 

خدمت یا معافیت برای آقایان 
3- داشتن سابقه کار مفید

متقاضیان محترم می توانند 
جهت تعیین وقت مصاحبه، 
رزومه کاری خویش را به 
شماره 09903477674 

تلگرم فرمایند.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498
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انعقاد قرارداد ۳ میلیارد تومانی برای محرومیت زدایی

ظرفیت های خراسان جنوبی معرفی شود

نمایشگاه دستاوردهای دفاعی گشایش یافت

سرقت در استان ۳0 درصد افزایش یافت۱۵ طرح صنعتی و معدنی افتتاح می شود

بیمارستانسریعاالستقرارهاللاحمردربیرجنداحداثمیشود

تسنیم- معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از خدمات رسانی ۲ تیم درمان اضطراری هالل احمر خراسان رضوی و شمالی به مردم مناطق کم 
برخوردار شهر بیرجند خبر داد و گفت: بیمارستان سریع االستقرار هالل احمر در بیرجند احداث می شود. لطیفی با اشاره به اینکه این افراد در تخصص های پزشک، پرستار، ماما، کارشناس 
تغذیه، روانشناس، کارشناس محیط و امدادگر هستند، افزود: این دو تیم در قالب »تیم های درمان اضطراری« در دو نقطه کم برخوردار شهر بیرجند »کاظمیه و حاجی آباد« مستقر می شوند.

رئیس بسیج سازندگی گفت: قرارداد سه میلیارد 
تومانی بین سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه منعقد شده است. به گزارش 
مهر،هنری در مراسم افتتاح همزمان ۴۰ هزار 
طرح عمرانی محرومیت زدا و زودبازده از سوی 
بسیج سازندگی کشور و ۷۵۰ طرح استانی توسط 
بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا ) ع( به صورت 
ویدئوکنفرانس بیان کرد: فعالیت این سازمان بر 
پایه گروه های مردمی و با تدبیر حکیمانه رهبری 
در سال ۷۹ آغاز شد.وی با بیان اینکه از سال ۷۹ 

تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ اردوی جهادی 
برگزار شده است، افزود: همچنین ۳۴۰ هزار نفر 
در قالب این گروه ها در مناطق محروم به ارائه 
به  اشاره  با  اند.هنری  پرداخته  خدمات مطلوب 
اجرای طرح اعتالی جهادی در کشور بیان کرد: 
در راستای اجرای این طرح در خراسان جنوبی 
۲۲۷ گروه جهادی ثبت شد و هر گروه در منطقه 
جغرافیایی منحصر به فردی به فعالیت های پنج 
ساله پرداخته اند.وی هدایت گروه های جهادی به 
سمت زمینه های اشتغال و کارآفرینی را از اولویت 

های پیش رو دانست و افزود: همچنین دوره های 
امداد و نجات برای گروه های جهادی برگزار می 
شود.هنری با اشاره به کمک های بسیج سازندگی 
بیان کرد: ۳۰۰  به مناطق سیل زده کرمانشاه 
میلیون تومان اعتبار از محل کمک های مردمی 

به  روستای شیخ صله کرمان اهدا شد.
وی با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی با تفاهم 
نامه های  گوناگون با آستان قدس، بانک ها و 
نهادهای خیریه بخشی از پروژه ها را اجرایی کرده 
پروژه  به سه هزار  قریب  تاکنون  است، گفت: 

محرومیت زدایی عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰ 
افزود:۷۰  است.وی  شده  اجرایی  تومان  میلیارد 
درصد این پروژه ها در حوزه منابع آب کشاورزی و 
آبخیزداری بوده است  که از این میزان هزار و ۲۰۰ 
پروژه تکمیلی، مرمت و تعمیری و هزار و ۸۰۰ 

پروژه احداثی بوده است .

تصمیم گیری در اتاق شیشه ای برای 
محرومیت زدایی کارساز نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: 

تصمیم گیری در اتاق شیشه ای برای محرومیت 
زدایی کارساز نبوده بلکه باید در میدان عمل گام 
برداشت. علوی مقدم با بیان اینکه تالش های 
بسیج برای جامعه شناخته شده است، اظهار کرد: 
اگر امروز دستگاه های اجرایی در عرصه های  
گوناگون تالش و جدیت دارند به دلیل پایه گذاری 
های مطلوب بسیج است. علوی مقدم با اشاره به 
تشکیل کارگروه محرومیت زدایی در استان افزود: 
انتظار می رود دستگاه ها با این کارگروه همکاری 

داشته و از هزینه های بخشی خودداری کنند

کاوش-رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
بیرجند در دیدار با دهیار و اعضای شورای مسک 
اظهار کرد: در جای جای خراسان جنوبی ظرفیت 
های بزرگی برای گردشگری وجود دارد که باید 
معرفی شوند. وی بیان کرد: حتی مواریث فرهنگی 
ثبت شده در فهرست جهانی چون قنات بلده 
فردوس، بیابان لوت و باغ اکبریه و روستای خراشاد 

نیازمند معرفی و کار بیشتر دارد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند 
ادامه داد: در روستای تاریخی مسک نیز مشاهیر 
زیادی چون پروفسور کامیابی مسک و فرصت 
وجود  قدیمی  بناهای  چون  گردشگری  های 
دارد.مجیدی با اشاره به اینکه آثار تاریخی مسک 

فرصتی برای پژوهش های باستان شناسی است، 
افزود: مسک به لحاظ آداب و رسوم نیز بسیار غنی 
است که این بخش هم در قالب میراث ناملموس 
ضرورت  تبیین  با  شود.مجیدی،  معرفی  باید 
احیای آثار باستانی و فرهنگی روستای مسک و 
مناطق اطراف آن گفت: در این حوزه عالوه بر 
ابعاد اقتصادی، حفظ و حراست از میراث فرهنگی 
برای نسل آینده حائز اهمیت است. وی با اشاره به 
ضرورت حفظ میراث ناملموس، اظهار کرد: یکی 
از  جنبه های میراث فرهنگی که در حال فراموشی 
است لهجه های بومی می باشد که در این زمینه 
نیز باید تدبیری اندیشیده شود.مجیدی بیان کرد: از 
اهداف انقالب اسالمی برگشت به هویت و اصالت 

خود ما است و از این جهت فرهنگ وهویت بومی 
باید حفظ شود.وی با انتقاد به تکیه بر اقتصاد نفت 
محور آن هم در قالب خام فروشی  ادامه داد: در 
بسیاری از کشورهایی که حتی از منابع نفتی بهره 
مند هستند با تکیه بر تالش و کار و نوآوری و 
خالقیت و مالیات و کار ، چرخ های اقتصادی 
کشورشان را می چرخانند.وی افزود: هزینه کردن 
در حوزه بهسازی میراث فرهنگی و آثار باستانی 
سرمایه گذاری است که در خراسان جنوبی گاه 
از این موضوع مهم غفلت می شود.مجیدی با 
بیان اینکه می توان شرکت چند منظوره ای برای 
احیای مواریث فرهنگی مسک با مشارکت همه 
مردم از ساکنان و غیر ساکنان در هر جای ایران 

و جهان باشند راه اندازی کرد، گفت: در این اتفاق 
همه مؤلفه های الزم برای کار و سرمایه گذاری 
چون سود اقتصادی و مهمتر از آن حفظ میراث 

فرهنگی وجود دارد.
وی  اظهار کرد: این مجموعه در گام اول می تواند 
بر احیای قلعه مسک کار کند که با احیای آن راه 
اندازی یک اقامتگاه بومگردی، رونق صنایع دستی 
و بسیاری موضوعات دیگر را به همراه دارد.رئیس  
کمیسیون گردشگری بیرجندیادآور شد: باید با تکیه 
به توان محلی  به احیای مواریث فرهنگی اقدام 
کرد و منتظر نماند و البته باید از کمک و مشاوره 
فنی بخش دولتی استفاده کرد.مجیدی گفت: در 
فرهنگ  به  باید  گردشگری  تورهای  برگزاری 

بومی و ارزش های دینی و حفظ هویت و اصالت 
یوسفی  دیدار،  این  در  توجه شود.  بومی  اهالی 
دهیار و برخی از اعضای شورای روستای مسک 
دیدگاه های خود را مطرح کردند و آقای مرتضایی 
از فرهنگیان مسک که مطالعات و پژوهش هایی 
در زمینه مواریث فرهنگی و تاریخ مسک انجام 

داده است گزارشی ارائه کرد.

دفاعی  دستاوردهای  مقدم-نمایشگاه  دادرس 
فرماندهی ارشد نظامی آجا در استان و منطقه 
پدافند هوایی شرق کشور در دومین روز دهه 
این  یافت.  گشایش  استاندار  حضور  با  فجر 
شرق  هوایی  پدافند  منطقه  در  که  نمایشگاه 
برپا شده است شامل غرفه هایی از قبیل مرکز 
دستاوردهای  بانی-  دیده  پدافندی-  عملیات 
زمینی-  نیروی  دستاوردهای  هوایی-  نیروی 
بهداری رزمی- اسلحه شناسی - تجهیزات و 
سامانه های دفاع هوایی- سامانه های راداری 
و  جنگ الکترونیک-خودروهای ارتباط سیار-

حفاظت   - متوسط  و  بلند  برد  های  موشک 
می  فرهنگی  محصوالت  غرفه  و  اطالعات 
 باشد که به مدت ۵ روز برای بازدید و آشنایی

دانش آموزان دوره متوسطه مدارس شهر بیرجند 
و همچنین خانواده های کارکنان یگان های 
ارتش با ماموریت و تجهیزات یگان های آجا 

مستقر در استان برپا  می باشد. 
فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور افزود: 
در منطقه پدافند هوایی شرق کشور براساس 
وظیفه خود که دفاع و صیانت از مرزهای هوایی 
کشور است، تجهیزاتی را که قابل مشاهده برای 
عموم است، به نمایش گذاشته ایم.وی اظهار 
کرد: دانش آموزان دوره متوسطه با حضور در 
نمایشگاه دستاوردهای دفاعی با فرهنگ ایثار، 
شهادت، دفاع مقدس و پیشرفت های فوق العاده 

در حوزه های  گوناگون آشنا می شوند.
وی گفت: همه تجهیزات نمایشگاه بومی بوده 

و به دست توانمند کارکنان قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( و ارتش جمهوری اسالمی 
با کمک حوزه صنعت و دانشگاه های کشور 

طراحی و ساخته شده است.
ارسالن پرویز افزود: منطقه پدافند هوایی شرق از 
نظر اراده و تجهیزات از پیشرفته ترین سامانه های 
راداری برخوردار است.وی گفت: سامانه راداری ما 
به پیشرفته ترین سامانه راداری، موشکی، زمین 
به هوا و شنود در طیف و انواع فرکانس های  
گوناگون مجهز است و کوچکترین پهپاد تا بزرگ 

ترین هواپیما را   روزانه رصد می کنیم.

مهر-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: ۱۵ طرح صنعتی و معدنی تا پایان دهه فجر در خراسان 
جنوبی افتتاح می شود. شهرکی اظهار کرد: در زمان حاضر 
در خراسان جنوبی ۵۳۷ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری ۲۱ 
هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۲ هزار نفر وجود دارد. وی 
بیان کرد: بخشی از واحدهای صنعتی خراسان جنوبی به دلیل 
شرایط، نوع محصول و رکود صنعت ساختمان  تعطیل شده اند. 
شهرکی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی 
خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: ۲۵ درصد از واحدهای 
استان با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالیت می کنند و حدود 
۳۰ درصد از واحدهای صنعتی نیز تعطیل است.وی با اشاره به 
تسهیالت سرمایه در گردش افزود: در سال ۹۵ و ۹۶ حدود 
۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و در سال جاری حدود 

۷۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مستقیم به واحدهای 
صنعتی در راستای رونق تولید اختصاص یافت. وی گفت: 
به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۵ طرح صنعتی و معدنی با 
مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۵۰۰ نفر در 
خراسان جنوبی با حضور مقامات کشوری افتتاح می شود.

شهرکی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۵۷۴ پروانه بهره 
برداری داریم که ظرفیت بسیار خوبی را به استخراج اسمی 
استان اضافه کرده است، اظهار کرد: میزان استخراج اسمی 
معادن ۱۴ میلیون تن در سال است. وی در زمینه عملکرد ۴۰ 
ساله حوزه صنعت و معدن در منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: 
کارگاه هایی که ۱۰ نفر و بیشتر نیروی اشتغال دارند در زمان 
حاضر  ۲۶۴ پروانه است در حالی که قبل از انقالب اسالمی 

فقط چند واحد بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: امسال با توجه به وضع 
موجود کشور و استان مجموع سرقت ها در خراسان جنوبی 
حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به 
گزارش ایرنا، سردار مجید شجاع روز گذشته در حاشیه برپایی 
نمایشگاه »اموال مسروقه کشف شده از سارقان و مالخران« 
در بیرجند اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد پرونده های سرقت 
از ابتدای امسال با همکاری پلیس آگاهی استان موفق به 
کشف شد. وی بخشی از سرقت ها را ناشی از توجه نکردن 
به توصیه های پیشگیرانه پلیس دانست و افزود: این نمایشگاه 
در معرض دید مردم قرار می گیرد تا بتوانند اموال خود را 
شناسایی کنند. وی با اشاره به اموال مسروقه کشف شده بیان 
کرد: بیشتر این اموال شامل تلفن همراه، لوازم خودرو یا منزل 
است که معموال از داخل خودروها و ساختمان های متروکه به 

سرقت می رود. وی با بیان اینکه در بخش سرقت  های مهم 
و کالن طبق آمار با کاهش روبرو هستیم، گفت: اما در حوزه 
سرقت های خرد از جمله اموال داخل خودرو و لوازم خودرو آمار 
افزایش یافته که گاهی به خاطر یک فلش سرقت انجام شده 

و از همین رو حجم پرونده ها نیز باال رفته است.
شجاع با تاکید بر اینکه مردم در همه ایام باید از اموال خود 
مراقبت کنند، گفت: باید نکات ایمنی از جمله تجهیز خودرو 
به دزدگیر یا تعویض توپی  در های منازل استیجاری جدی 
گرفته شود و شهروندان نسبت به تعبیه حفاظ برای برخی 
 از قسمت های منازل قدیمی از جمله نورگیر ها اقدام کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: با دقت بیشتر مردم در حفاظت از 
اموال این قبیل سرقت های خرد کاهش یابد و پلیس نیز بتواند 

بیشتر در حوزه پیشگیری خدمت رسانی کند. 

زنگانقالبدرمدارسخراسانجنوبی
نواختهشد

به مناسبت آغاز دهه فجر و  انقالب  ایرنا - زنگ 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همزمان در 
۲ هزار و ۷۰۰ مدرسه استان نواخته شد. این آیین روز 
گذشته با حضور مسئوالن، فرهنگیان و دانش آموزان 
برگزار و از مقام شامخ شهدا و امام راحل تجلیل شد. 
برنامه محوری زنگ انقالب در دبیرستان دخترانه 
معاونت  سرپرست  و  شد  برگزار  بیرجند  تیر  هفتم 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مسئول دفتر 
نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئوالن در این آیین 
این  در  پرورش  و  آموزش  داشتند. مدیرکل  حضور 
مراسم گفت: وجود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کالس 
امکانات  شدن  فراهم  بیانگر  استان  در  هوشمند 
برکت  به  آموزان  دانش  برای  پیشرفته  تحصیلی 
یابد.  افزایش  آمار  این  امیدواریم  که  است  انقالب 
امنیتی و  حسنی مقدم سرپرست معاونت سیاسی، 
اجتماعی استانداری نیز عنوان کرد: مردم ایران ثابت 
کردند که همه سختی ها را با درایت و پشتکار پشت 
سر گذاشتند و مطمئنا با کمک آینده سازان کشور روز 

به روز شاهد شکوفایی همه جانبه خواهیم بود.

ستادراهبردیصندوقبیمهاجتماعی
کشاورزان،روستاییانوعشایرنهبندان

برگزارگردید

اجتماعی  بیمه  صندوق  راهبردی  غالمی-ستاد 
کشاورزان، روستاییان و عشایر نهبندان با حضور فرماندار 
 شهرستان، فرج زاده مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان ،

نیکوکار مسئول امور کارگزاران  و اعضای ستاد راهبردی 
استان و کارگزاران شهرستان برگزار گردید. به گزارش آوا،  
 در این ستاد اهداف و مزایای بیمه و آمار بیمه شد گان

ارائه  به  ستاد  اعضای  ادامه  در  و  اعالم  شهرستان 
پیشنهادات خویش پرداختند. در پایان نیز فرج زاده مدیر 
استان به سواالت و پرسش های اعضای ستاد پاسخ و به 
جذب حداکثری در شهرستان اشاره و تأکید کرد.فرماندار  
نهبندان نیز ضمن تاکید  بر تعامل بیشتر دهیاران و شوراها 
با کارگزاران خواستار ارتقای رتبه شهرستان در جذب شد.

رفعاتفاقخطانتقال
400میلیمتریفوالدیبیرجند

غالمی-مدیر امور آب و فاضالب بیرجند گفت: لوله  
۴۰۰ میلیمتری فوالدی خط انتقال آب از دشت رکات 
به بیرجند که دچار اتفاق گردیده بود با تالش اکیپ  های 
واحد امداد و حوادث آب رفع  نقص گردید. ندائی جوان 
افزود: این اتفاق ساعات اولیه بامداد رخ داد که اکیپ  
های امداد و حوادث آب در اسرع وقت به محل حادثه 
مراجعه نمودند و در اقدام اول شیرهای مربوطه جهت 
جلوگیری از هدررفت آب  را بسته و در کمترین زمان به 
رفع نقص پرداختند. وی اضافه کرد: خط مذکور به شدت 
فرسوده بوده و جدار بیرونی لوله دارای خوردگی باال می 
باشد که این موضوع در بعضی از مواقع عملیات رفع 
اتفاقات را زمانبر می کند.وی گفت: طبق مطالعات انجام 
شده حدود ۷.۵ کیلومتر از خط مذکور نیاز به اصالح دارد.

گشایشنمایشگاهدستاوردهایانقالب
درطبس

ایرنا-نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی با هدف 
با  اقدامات ۴۰ ساله  به نمایش گذاشتن خدمات و 
حضور امام جمعه و فرماندار در طبس گشایش یافت. 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه طبس روز 
گذشته در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگار 
ایرنا گفت: نمایشگاه در باغ گلشن طبس از روز گذشته  
تا ۱۹ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۸ تا ۲۰ برای عموم 
مردم دایر است. خلیلی اظهار کرد: نمایشگاه دارای 
بخش های گوناگونی است که با همکاری ۹ کارگروه 
تشکیل شده و زیرمجموعه هر کارگروه اداراتی هستند 
که با هم سنخیت دارند و تمامی دستگاه های اجرایی 

در آن مشارکت داشته اند.

4کتابخانهعمومیروستاییدراستان
بهرهبرداریمیشود

کاوش-مدیرکل کتابخانه های عمومی  از افتتاح ۴ باب 
کتابخانه عمومی روستایی در شهرستان های بیرجند و 
نهبندان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: با افتتاح 
این کتابخانه ها،  کتابخانه های عمومی استان از ۷۲ باب 
به ۷۶ باب افزایش می یابد. رضایی اظهارکرد: کتابخانه 
عمومی پروفسور معتمدنژاد روستای دستگرد بیرجند ، 
کتابخانه های عمومی محمدرسول ا...)ص( روستای 
بَندان، امام حسن مجتبی)ع( روستای چاهداشی و شهید 
رضا اسماعیلی روستای بیِچند نهبندان در دهه فجر 

امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

حضورسازماننظاممهندسیکشاورزی
درنمایشگاهدستاوردهای40سالهانقالب

دادرس مقدم-نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب 
اسالمی از ۱۰ تا ۱۴ بهمن   در نمایشگاه بین المللی بیرجند 
برپا شده است. به گزارش آوا، نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب بستری با هدف ارائه دستاوردهای عظیمی که  
در طول چهل سال در بخش های  گوناگون داشته است 
در آستانه دهه فجر با شعار »افتخار به گذشته، امید به 
آینده« دایر شد. همچنین در این نمایشگاه عملکرد 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از بدو 

تأسیس تا بهمن ۹۷ در معرض دید عموم قرار گرفت.

دیداراستانداربارئیس
سازمانحجوزیارتکشور

غالمی-استاندار روز گذشته با رئیس سازمان حج و 
زیارت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار علیرضا رشیدیان 
و محمد صادق معتمدیان درباره مسائل زائران حج و 
عالیات خراسان جنوبی و مسائل کارگزاران  عتبات 
زیارتی بحث و تبادل نظر کردند. استاندار در این دیدار، 
استفاده از حوله های دستباف خراسان جنوبی برای 
استفاده به عنوان حوله احرام زائران خانه خدا به رئیس 

سازمان حج و زیارت پیشنهاد داد.

۳۹۲پروژهدههفجردربشرویهافتتاح
وکلنگزنیمیشود

تسنیم- فرماندار بشرویه گفت: ۳۹۲ پروژه دهه فجر 
امسال با اعتبار ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح و 
کلنگ زنی می شود. زمان زاده اظهارکرد: در دهه فجر تنها 
یک پروژه کلنگ زنی وجود دارد و ۵۰ درصد پروژه ها نیز 
برنامه های فرهنگی است که در قالب نمایشگاه برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه امسال بیشترین پروژه های 
افتتاحی مربوط به کشاورزی، شهرداری، بخشداری 
ارسک و شرکت گاز است، افزود: پروژه هایی که امسال 
برای اجرای آن تسهیالت عشایری و روستایی پرداخت 

شده تا پایان برنامه بالغ بر ۵۰۰ شغل ایجاد می کند.

راهاندازیوتجهیز400خانهورزش
روستاییدرکشور

همزمان با دهه فجر ۴۰۰ خانه ورزش روستایی در کشور 
راه اندازی و تجهیز می شود.رئیس فدراسیون ورزش  
روستایی و بازی های بومی و محلی کشور در نهبندان 
گفت: معرفی آیین ها و سنن اقوام گوناگون از اهداف 
اصلی برای راه اندازی خانه های ورزش روستایی است.

ورزشی 

*به گفته فرماندار ویژه طبس عملیات دو طرح بزرگ 
صنایع جوار ریلی در طبس به زودی آغاز می شود.

*کارشناس هواشناسی گفت: بانفوذ و تقویت زبانه های 
سیستم پر فشار  در روزهای دوشنبه و سه شنبه عالوه 
بر کاهش قابل مالحظه دمای هوا، وزش بادهای شدید 

و بارش برف در منطقه قابل پیش بینی است.
*نمایشگاه »اموال مسروقه کشف شده از سارقان و 

مالخران« در بیرجند برپا شد.
*مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: ۱۷۴ پروژه 
برق رسانی با سرمایه گذاری۱۰ میلیارد و۶۸۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی در این استان به بهره برداری می رسد.
*رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه از نظارت بر حمل 

بیش از ۱۴۰۰۰ راس دام سبک و سنگین خبر داد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

فاصلهسینماهایخراسان
جنوبیازکشور

 نسرین کاری - بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
فقط حدود ۱۹ درصد مردم سال ۹۶ به سینما رفتند 
که این آمار برای تئاتر ۵.۱ درصد و برای کنسرت ۴.۵ 
درصد است. ۸۱ درصد جمعیت ایران سال گذشته یک 
بار هم سینما نرفته اند ۷۰ درصد از افرادی که سینما 
رفته اند سال گذشته دوبار یا بیشتر مخاطب فیلم های 
سینمای ایران بوده اند. خراسان جنوبی ۸ سینما در 
 شهرهای بیرجند، قاین ، فردوس، نهبندان، طبس ،
 سرایان و سربیشه  دارد. در سال ۹۵ شاهد افزایش ۴۰ 
درصدی صندلی های سینما در استان بودیم و ۲۰ درصد 
تماشاگران رشد داشتند. اما براساس گفته مسئوالن 
سینماهای استان استقبال مردم از سینماها به نسبت 
شهرهای بزرگ خیلی کمرنگ است و بیشتر آنها ترجیح 
می دهند فیلم ها را دانلود کرده یا از آشنایان بگیرند تا 
به سینما آمده که هم به اقتصاد استان کمک شود و 
هم لحظات خوشی را در کنار دوست و فامیل تجربه 
کنند. برخی افراد از گرانی قیمت بلیت سینما گالیه 
کردند اما به نسبت شهرهای بزرگ بهای بلیت سینما 
در استان تقریبا  نیم بهاست. قیمت بلیت ها در تهران 
در سینماهای مدرن روزهای عادی ۱۵ هزار تومان و 
روزهای نیم بها ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، است. سینماهای 
خراسان جنوبی از برخی کمبودها مانند نبود  حمایت 
تبلیغاتی، فرسوده بودن برخی تجهیزات رنج می برد و 
این عوامل آن ها را با کمبود استقبال مردم مواجه کرده 
است.  معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی می گوید: استقبال مردم 
این استان از سینما در سال جاری نسبت به سال های 
قبل بیشتر شده است.به گفته وی در  سه ماه دوم سال 
جاری یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال مبلغ 
فروش بلیت در هفت سینمای استان بود که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد 
داشت. اما هنوز هم آنچنان که باید و شاید رفتن به 
سینما در استان فرهنگسازی نشده است و الزم است 
سینما در سبد فرهنگی مردم استان قرار بگیرد. ما باید 
سینماهایی که وجود دارد را تقویت کنیم نه اینکه به 
دنبال ایجاد سینمای جدید باشیم. باید تمام تالش خود 
را انجام دهیم که بلیت سینما در سبد خانواده ها قرار گیرد 
که این امکان از طریق در نظر گرفتن مشوق هایی برای 
 برخی از گروه ها چون کارکنان دولت محقق می شود.
بی شک اگر به این نکته بیندیشیم که مفاهیم منتقل 
شده از طریق هنر و به ویژه هنر جذابی چون سینما 
هیچگاه از ذهن مخاطب پاک نمی شود شاید عزم 
جدی تری برای بهبود وضع سینما و برداشتن موانع انس 
مردم با سینما پیدا کنیم.)خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

بهره برداری بیش از 65 طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در استان
بیش از ۶۵ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در 
دومین روز از دهه فجر دراستان بهره برداری شد. 
برای اجرای این طرح ها بیش از ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان هزینه شده است.
طرح   ۲۳ درمیان  صداوسیما،در  گزارش  به 
عمرانی و خدماتی با هزینه ۲۸ میلیارد و ۷۷۳ 
میلیون تومان و بهره مندی ۳ هزار و ۸۲۵ خانوار 
با حضور معاون استاندار بهره برداری شد. این 
طرح ها شامل گازرسانی به ۲۱ روستا و ۵۲ واحد 
صنعتی، طرح آبخیزداری و احداث بند خاکی 

روستای نوزاد و افتتاح مجتمع ۳۰ هزاری مرغ 
تخم گذار مزرعه سبز گزیک است. در سربیشه 
۶ طرح با هزینه ۹۴۴ میلیون تومان افتتاح شد 
که این طرح ها آسفالت خیابان های شهری، 
زمین چمن مصنوعی مدرسه دهقان زاده، سایت 
آزمون الکترونیکی مرکز آموزش فنی و حرفه ای، 
یک باب سوئیت در مجتمع بین راهی حضرت 
ابوالفضل)ع( و نصب پنل های خورشیدی در 
روستای چاه شند و احیا و مرمت قنات روستای 
زرسنوک است.در نهبندان ۴ طرح شامل ۲ واحد 

مسکن مددجویان، طرح پرورش شتر داشتي و 
حسینیه روستاي سید علی بهره برداری شد.برای 
این طرح ها ۳۹۰ میلیون تومان برای بهره مندی 
۶۰۳ خانوار هزینه شده و زمینه اشتغال ۱۱ نفر را 

فراهم کرده است.
در بخش دیهوک طبس طرح آبیاری کم فشاری 
مشاع سبحان با هزینه ۹۸ میلیون تومان از محل 
اعتبارات ملی کشاورزی و خودیاری کشاورزان 
راه اندازی شد. در بخش دستگردان طبس هم 
بند خاکی روستای چاه مسافر و حوض کربالیی 

اسدا... با اعتبار ۴۵ میلیون تومان با بهره مندی 
۱۰۰ خانوار بهره برداری شد.در قاین ۳۳ طرح 
خدماتی و آموزشی با هزینه ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
تومان بهره برداری شد که شامل استانداردسازی 
سیستم گرمایشی فضاهای آموزشی در روستای 
طرح   ۳۰ از  نمایندگی  به  آباد  حاجی  نوغاب 
آموزشی، تبدیل ۱ دستگاه آبنما به پل ۳ دهنه ۴ 
متری در محور قاین- پهنایی، اجرای زیرسازی و 
آسفالت معابر در روستای پهنایی و احداث پارک 

روستایی زول می شود.
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دهیاران به افراد فاقد بیمه اطالع رسانی کنند
و  اسالمی  شورای  مشورتی  نشست  کاوش- 
دهیاران بخش دستگردان طبس با مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خراسان جنوبی                                                                                                                                            
با حضور شوراها، دهیاران و بخشدار دستگردان و 
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر با مدیر و کارشناسان کارگزاری ۸۰۰۰۱  
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر  گردید.  برگزار 
کشاورزان، روستاییان وعشایر  در این جلسه با بیان 
اینکه  ما موظف هستیم  افراد را به این بیمه سوق 
دهیم  خاطر نشان کرد : جزو وظایف دهیاران است 
به افرادی که فاقد بیمه هستند اطالع رسانی کنند 

و آن ها را جهت بیمه شدن سوق دهند. فرج زاده 
گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی بایستی 
برای جامعه هدف این پوشش بیمه ای اتفاق بیفتد. 

رفیعی، مدیر و کارشناسان کارگزاری ۸۰۰۰۱  نیز 
آمار کلی  بیمه شدگان صندوق ۸۰۰۰۱ را بیان و 

در مورد مزایای بیمه اطالع رسانی کردند.

 همچنین در این جلسه، شیردل بخشدار  دستگردان 
بیان کرد: این بیمه جزو افتخارات نظام جمهوری 
اسالمی است. وی گفت: مستمری بازنشستگی 
نباید باعث این شود که حمایت کمیته امداد از 
این افراد قطع گردد. وی جهت همکاری بیشتر 
خواستار شد: رفیعی همراه بخشدار در دهگردشی 
ها همراه شود.  شیردل جهت تشویق افراد دریافت 
بسته تشویقی حمایتی به افردادی که بیمه خود را 
پرداخت می کنند را راهکاری مناسب عنوان کرد. 
معاون آموزش و پرورش جهت همکاری و جذب 
بیشتر افراد خواستار شد تا یک تفاهم نامه با آموزش 

و پرورش ایجاد گردد و مدیر کارگزاری ۸۰۰۰۱ 
جهت این اقدام اعالم آمادگی کرد. در ادامه نجف 
زاده رئیس بانک کشاورزی نیز افزود: با هماهنگ 
کردن دهیاران و روستاییان به نسبت جذبی که از 
روستاها داشته باشند و تجمیع حساب هایی که به 
بانک کشاورزی می آورند بانک نسبت به پرداخت 
تسهیالت به این افراد اعالم آمادگی می کند.  
همچنین جلسه پرسش و پاسخ نیز بین فرج زاده، 
مدیر صندوق استان و حاضران برگزار و در پایان 
به چهار نفر از بازنشستگان این صندوق حکم 

بازنشستگی اعطا   گردید.
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
ُدوِر َّهُ شـِفـاءُ الصُّ َّهُ اَنـْفـَُع الْقـَصـَِص َواسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِن اَحـْسـِنـُوا تـاِلَوةَ الْقـُْرآِن فـَاِن

قرآن را نیكو تالوت کنید که سودمندترین داستانها است و از آن شفا بجویید که شفای سینه ها است.
شرح غررالحكم : ج 2، ص 65۷

امين جم  - ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در مناطق 
مرزي، از جمله اهداف برنامه ريزي هاي منطقه اي و 
ملي است که به منظور افزايش و توسعه صادرات، ايجاد 
اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلی ، انتقال فناوري، 
افزايش درآمد عمومي و ديگر موارد انجام مي پذيرند. 
يکي از برکات انقالب براي استان خراسان جنوبي، 
گشايش منطقه ويژه اقتصادي است که البته چند 
سالي بيشتر از گشايش آن نمي گذرد اما در همين 
مدت کم نيز اهميت و جايگاه ويژه آن براي تمامي 
فعاالن اقتصادي داخلي و خارجي اثبات شده است. 

 
منطقه ويژه اقتصادي استان در همين مدت کوتاه 
دستاوردهاي زيادي براي استان داشته است 
 رئيس منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي در 
اقتصادي  ويژه  از غرفه منطقه  بازديد مسئوالن 

که در نمايشگاه دستاوردهاي چهل ساله انقالب 
اسالمي برپا شده است، با بيان اينکه منطقه ويژه 
اقتصادي به عنوان قطب صنعتي استان فعاليت 
مي کند، گفت: البته عمر اين منطقه به سابقه 
40 ساله انقالب نيست  اما خوشبختانه در همين 
و  داشته  خوبي  دستاوردهاي  نيز  کوتاه  مدت 
عقد  گذاري  سرمايه  واحد  با 40  است  توانسته 

قرارداد داشته باشد. 
  

منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي يکي از 
بزرگترين مراکز در حال توسعه شرق ايران 

استان  اينکه  بيان  با  زاده  صفدري  مرتضي   
با  مشترک  مرز  ترين  امن  بودن  دارا  دليل  به 
کشور افغانستان و قرار گرفتن در مسير طاليي 
اصلي  از  يکي  و  کشور  شرق  ترانزيتي  کريدور 

ترين محورهاي خروج کاال از ايران و افغانستان 
توجه  مرکز  همواره   ،CIS حوزه  کشورهاي  و 
، است  گرفته  قرار  اقتصادي  فعاالن  تمرکز   و 

خراسان  اقتصادي  ويژه  منطقه  کرد:  تصريح 
از بزرگترين مراکز مهم  جنوبي به عنوان يکي 
در حال توسعه شرق ايران، به دليل برخورداري 
و  جغرافيايي  موقعيت  و  ويژه  مزاياي  از 
استعدادهاي منحصر به فرد ، جايگاه ممتازي را 
براي نقش آفريني در عرصه اقتصاد ملي و بين 

المللي داراست. 
  

منطقه ويژه اقتصادي مي تواند نقش
بسيار مهمي در اقتصاد استان ايفا کند 

 وي با تاکيد بر اينکه منطقه ويژه اقتصادي 

يکي از ابزارهاي توسعه پايدار در خراسان 
جنوبي است ، ادامه داد : اين منطقه با دارا 
بودن قطعه منفصله مرزي )يکصد هکتاري 
واقع در نقطه صفر مرزي ماهيرود( با بهره 
گيري از مزايايي نظير معافيت هاي مالياتي، 
عدم   ، گمرکي  عوارض  و  سود  بخشودگي 
وجود تشريفات زايد اداري و مقررات دست 
در  تسريع  و  سهولت  همچنين  و  پاگير  و 
سرمايه  با جذب  واردات  و  صادرات  فرآيند 
توسعه  به  فناوري  انتقال  و  گذاري خارجي 
خط  آالت  ماشين  ورود  اصلي-  سرزمين 
عوارض  بدون  اداري  اثاثيه  و  ابزار  و  توليد 
آزاد  مناطق  کار  قانون  از  تبعيت   ، گمرکي 

تجاري و صنعتي ، صدور مجوز ساخت و

پايان کار به صورت رايگان، عدم محدوديت 
همان  داراي  کاال،  شدن  متروکه  زماني 
مي  آزاد  مناطق  هاي  مزيت  و  ها  ويژگي 
باشد.وي تصريح کرد: با توجه به امکانات و 
استعدادهاي موجود ، منطقه ويژه اقتصادي 
مي تواند نقش بسيار مهمي را در اقتصاد 
غرفه  در  است  کند.گفتني  ايفا  استان 
منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي در 
نمايشگاه چهل سال دستاوردهاي انقالب ، 
به مناسبت جشن 40 سالگي انقالب کيک 
هماهنگي  معاون  توسط  و  تهيه  بزرگي 
و  جنوبي  خراسان  استاندار  عمراني  امور 
تعدادی از مسئوالن استانی  بريده شد که 

از اتفاقات قابل توجه دراين مراسم بود.

منطقه ويژه اقتصادي يکي از برکات انقالب براي استان است 

منطقه  ويژه  اقتصادی، قطب صنعتی استان
عکس : یزدانی

               

به اطالع کلیه موديان محترم مالیاتی می رساند:
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ايران و دهه مبارک فجر و همچنین به منظور حمايت از فعالیت های اقتصادی و تولیدی استان در صورت پرداخت اصل مالیات و جرائم غیر قابل 

بخشش، می توانید از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش استفاده نمايید. متقاضیان می توانند از ابتدای بهمن لغايت پايان بهمن ماه سال جاری جهت برخورداری
روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی از اين طرح به ادارات امور مالیاتی محل سکونت خود مراجعه فرمايند.

انا هلل و انا اليه راجعون
جناب آقای حاج غالمحسین کريم پور فرد

رئیس محترم هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( 

درگذشت شادروان حاج غالمعلی کريم پورفرد ما را نيز اندوهگين ساخت،  غفران 
و رحمت الهی برای آن عزيز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی  

و خانواده محترم تان از پروردگار متعال خواهانيم.
هیئت مديره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( بیرجند

خاندان محترم کريم پور فرد
با کمال تاسف و تاثر درگذشت

 مرحوم حاج غالمعلی کريم پور فرد
 را صميمانه تسليت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای 

 بازماندگان داغدار صبر جميل مسئلت داريم.
خانواده های:  برگی - يوسفیان

خاندان محترم کريم پور فرد
درگذشت 

مرحوم حاج غالمعلی کريم پور فرد
 را که سراسر عمر شريفش به اخالق نيکو شناخته شده بود، تسليت گفته از خداوند سبحان 

برای آن مرحوم غفران و برای شما عزيزان صبر و شکيبايی مسئلت می نماييم.
موسسه خیريه هیئت حسینی

خانواده های محترم
 کريم پور فرد و  گلشنی 

تسليت ما را به مناسبت درگذشت حاج غالمعلـی کريم پـور فـرد
 پذيرا باشيد. از خداوند منان برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان عزيز صبر و شکيبايی 

مسئلت می نماييم.
مجتمع مسجد عاشورا ،  هیئت فاطمیه،  دارالشفاء  حضرت  فاطمه زهرا )س( ،  

درمانگاه ولی عصر )عج(، دارااليتام

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه کربالئیه کنیز محمد نژاد
جلسه يادبودی امروز يکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل هيئت 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشريف فرمايی سروران گرامی مزيد امتنان می باشد.
خانواده های: هوشیار،  محمدنژاد،  هالل بیرجندی،  صدريان، کامران نژاد 

و ساير فامیل وابسته

انا هلل و انا اليه راجعون

جناب آقای حاج غالمحسین کريم پور فرد و خانواده محترم

مصيبت درگذشت حاج غالمعلی کريم پور فرد
 را خدمت جناب عالی و ساير بستگان آن عزيز تسليت عرض نموده، آمرزش آن مرحوم

  و سالمت بازماندگان را از درگاه خالق هستی بخش آرزومنديم.
کارکنان و کارگزاران شرکت خدمات زيارتی بیرجند تنعیم

 به یک نیروی خانم جهت کار در روابط عمومی یک موسسه معتبر به صورت پاره وقت نیازمندیم. متقاضی می بایست آشنایی اولیه با نرم افزارهای
فرمایید. ارسال  تلگرام  طریق  از  شماره ۰۹۰۱۷۵۵۴۴۲۱  به  را  خود  درخواست  تمایل  صورت  در  باشد.  داشته  فتوشاپ  و  فیلم   تدوین 

» تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« 
    شماره:2/11361    تاریخ:97/11/14

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: نگهداری،بهره برداری و تعميرات شبکه توزيع 
آب شهر بيرجند به مدت 2 سال را به پيمان واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت های واجد شرايط 
که دارای گواهی تاييد صالحيت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سازمان 
مديريت و برنامه ريزی کشور )رتبه آب يا تاسيسات( و اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و 
داشتن گواهی صالحيت ايمنی پيمانکار )الزامی( بوده، دعوت می شود جهت تهيه اسناد مناقصه 
و اطالع از ساير شرايط مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 4 روز به سايت ملی مناقصات و 
سايت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنين دفتر قراردادها شرکت واقع در 
بيرجند- بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق مراجعه و يا جهت کسب اطالعات بيشتر با 

شماره:32234013-32234014-056 تماس حاصل فرماييد.
توضیحات ضروری: ۱- زمان و محل دريافت اسناد: 4روز پس از درج آگهی مناقصه - سايت 

ملی مناقصات،سايت شرکت آب و فاضالب استان
2- زمان و محل تحويل اسناد: شنبه تاريخ 97/12/04 - دبيرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان 

جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 10 صبح  تحويل نماييد.
3- زمان و محل بازگشايی پاکات پيشنهاد قيمت: روز شنبه تاريخ 97/12/04 ساعت10:30 

صبح اتاق جلسات خواهد بود.
۴- ميزان تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ685.888.000 ريال که می بايست صرفاً به صورت 
ضمانتنامه بانکی ويا چک تضمين شده بانکی و يا واريز وجه به حساب 10/2717511/1بانک رسالت 
در وجه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی براساس فرمت جديد ضمانت فرايند ارجاع کار صادر 

و در پاکت الف تحويل شود.
۵-برآورداوليه مناقصه: 22.862.934.678ريال که ازمحل اعتبارات جاری- سرمايه ای شرکت 

آب و فاضالب خراسان جنوبی برای 2 سال تامين شده است.
6- اسناد مناقصه ازطريق سايت آب وفاضالب خراسان جنوبی و سايت ملی مناقصات قابل دريافت 
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