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5بازاریان در عرصه دفاع  از انقالب خوش درخشیدند5سهم  ناچیزخراسان جنوبی در اشتغال و ثروت  6افزایش صادرات استان با همکاری بخش دولتی و خصوصی میسر می شود

همنوایی مسئوالن برای 
ایجاد نشاط در شهر

از دیر باز یکی ازمشکالت  شاخص  
شهر بیرجند ، نبود اماکن تفریحی  
ضعف  این  است.  بوده  مناسب 
هنوز هم از زبان میهمانان شهر و  
ساکنان آن شنیده می شود.کمبود 
فضای سبز شهری ، بی توجهی به 
مناظر  از  استفاده  برای  بسترسازی 
طبیعی و حتی اماکن تاریخی ، نبود 
مکان ویژه برای تفریح مردم و ... 
از نکاتی است که هموراه درد دل 
انتخاباتی  شعار  حتی  گاه  و  مردم 
برخی کاندیداهای شورای شهر نیز 

بوده است! ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

یرنا
  :  ا

س
عک

پرونده های منابع طبیعی
 را  در خراسان جنوبی کم کنید

 رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور:

صفحه 5

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان محمدعلی عباس آبادی 
)بازار ملک( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
در محل حسینیه صاحب الزمانی)عج( )واقع در خیابان حکیم نزاری( 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: عباس آبادی، زمانی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحوم عبدالحسین کشتبان
 )دبیرآموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی روز شنبه ۹۷/۱۱/۲۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

 خانواده های :کشتبان، خزاعی، میابادی و سایر بستگان

فروش فوری/ وسایل سوپرمارکت به صورت کلی با 13 سال سابقه کاری با دخل شبی باالی 
یک میلیون تومان ابتدای خیابان اصلی به علت بیماری به فروش می رسد.  09154952434

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و جلسه یادبودی
 به مناسبت سالگرد درگذشت

 سالله سادات مرحوم حاج سید رضا عماد
 برگزار می شود. زمان: شنبه ۹۷/۱۱/۲۰ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰ صبح

مکان: سالن حسینیه آیت ا... آیتی
خانواده های: عماد ، جالیری ، نصرآبادی، خورشیدی ،خراشادی زاده

 بازاری ، فدویان ، روانجو

ناله را هر چند می خواهم که پنهان برکشم
سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن

بدینوسیله به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت مادری مهربان 

مرحومه فاطمه صغری مودی )همسر شادروان محمد خزاعی بازدید(
 فردا جمعه ۹۷/۱۱/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل مسجد امام حسین )ع(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های:  خزاعی ، مودی ،  ایزدی مود و سایر فامیل وابسته

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

 مرحومه حاجیه سکینه کنی
 )همسر مرحوم کربالیی غالمحسین شمشیرگران(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده فردا جمعه 
۹۷/۱۱/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: شمشیرگران، کنی و فامیل وابسته

چه سخت است برای ما که پنجره چشمان مان به روی خورشید زیبای
 نگاهت بسته و داغ دل مان از بهار بی صدایت بی نصیب بماند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

مرحومه سیده بوستانه میرکاظمی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۵/۴۵ الی ۱۶/۴۵ در محل هیئت 

محترم حسینی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: میرکاظمی، موسوی، توکلی ، زین العابدینی و سایر بستگان

مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحومه شهتاج خسروی 
)همسر مرحوم کربالیی سید مرتضی حسینی( 

امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل مجتمع خیریه
 فرهنگی - مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی ۱۳( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: حسینی ، خسروی و سایر بستگان

السالم علیک یا فاطمه الزهرا )س( 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری عزیز و مادری مهربان

 مرحومه فاطمه زهرا امینی
 )همسر حاج حسین شاد(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
در محل حسینیه ساقدریهای مقیم بیرجند )نبش مطهری ۸(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: شاد ، امینی  و سایر بستگان

روزها و سال های دلتنگی مان را به یاد 
خوبی ها و مهربانی هایت سپری می کنیم.

نهمین سالگرد درگذشت پدر عـزیزم

 شـادروان مهـدی فلـکی 
گرامی باد.

پسرت فرزاد )چنگیزیان(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 کربالیی محمد ابراهیم دستجردی
 )بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز
 امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴ الی ۱۵ 

از محل سالن اجتماعات غسالخانه برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

             جناب آقای مهندس سید مهدی معراجیخانواده دستجردی و سایر بستگان
               معاون محترم توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی 

درگذشت پدرگرامی تان زنده یاد سید علی اکبر معراجی 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 

مرحوم رحمت و غفران و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

دکتر رضا کمیلی - رئیس نظام دامپزشکی استان و اعضای شورای نظام دامپزشکی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان شیرمحمد قالسی مود
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ از ساعت

 ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۳۰ در محل مسجد جامع مود برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده مرحوم

جناب آقای محمود چهکندی نژاد
رئیس محترم بانک تجارت شعبه مرکزی

با کمال مسرت انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 رئیس موفق شعب بانک های استان ازسوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

که حاکی از تعهد، توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم. همچنین مراتب سپاس خود را از زحمات بی شائبه

 و حمایت های همه جانبه جناب عالی در حمایت از  واحدهای تولیدی ابراز می داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

         برادر ارجمند جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
با تسلیم به مشیت الهی، فقدان برادر بزرگوارتان زنده یاد

مرحوم حاج غالمعلی کریم پورفرد
را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحوم 

رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و بازماندگان معزز صبر و سالمتی مسئلت دارم.
سید محمدحسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر

با عرض تسلیت ایام شهادت بی بی دو عالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( و با تشکر از همه 

سروران عزیز،  شهروندان گرامی و اقشار مختلف 
مردم که ما را با حجم حضورگسترده 

و بزرگوارانه شان در مراسم تشییع ،  تدفین ، 
شب اول، مجلس ترحیم  شرکت و با روش های 

گوناگون با ما همدردی و اظهار لطف نمودند ،
 به اطالع می رساند: 

مراسم شب جمعه اول زنده یاد 

 حـاج غالمعلیکریـم پور فـرد
 امشب بعد ازنماز مغرب و عشا در محل هیئت محترم حسینی منعقد می گردد. 
از سروران عزیز دعوت می شود در این مراسم که با ذکر مصیبت حضرت زهرای اطهر )س(  

همراه است حضور و موجبات تسلی خاطر بازماندگان را فراهم آورند.

خانواده های: کریم پور فرد ، گلشنی و سایر بستگان

 

با »من بمیرم و تو بمیری« وحدت 
برقرار نمی شود

صفحه 2

اگر در دولت بنی صدر، خدمتی 
داشتیم باید بازگو شود

صفحه 2
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معاونوزیرصنعت:مرغارزانمیشود

میزان-عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با برخورد با افزایش قیمت ها گفت: در بحث قیمت 
برخی کاالها مشکل تأمین آن ها بود که حل شده و با تمهیداتی که صورت گرفته برای قیمت مرغ نیز اتفاقات خوبی 
خواهد افتاد و قیمت حتماً باید کاهش پیدا کند.

سرمقاله

همنوایی مسئوالن برای ایجاد 
نشاط در شهر

*امین جم
 
)ادامه سرمقاله...( تنها مکان تفریحی بیرجند برای 
بازی های  هیجانی بچه ها  شهربازی  پارک صیاد 
شیرازی است که آنهم از تجهیزات مناسب و مهیج 
برخوردار نیست وکمترین جاذبه ای برای بچه ها 
وخانواده های آنان ندارد چرا که استانداردهای فضای 
سبز قابل توجهی هم ندارد. اماکن تاریخی چون قلعه 
بیرجند نیز با وجود اینکه  می توانست  با اجرای برنامه 
های مناسب و مستمر بسیار جذاب تر باشد اما به دلیل 
برخی مشکالت و توجه کم ، اصال نمودی که باید را 
ندارد. بر این فهرست باید پروژه ناکام چندین ساله بند 
دره را نیز افزود طرحی که هر از چندگاه درباره آن 
صحبتهایی می شود اما باز هم به هیچ جا نمی رسد.

این همه در حالی است که نشاط اجتماعی  مردمان هر 
 شهر بخش بزرگی از هویت خود را از اماکن تفریحی ،

برنامه های اجرا شده در آن  و همچنین فضای سبز 
مطلوب وشاداب می گیرد که در این زمینه  آشکارا می 
توان گفت مدیریت شهری تاکنون کارنامه ارزشمندی 
نداشته است به همین دالیل نیز شاید افسردگی و 
حتی غم در بیرجند بروز بیشتری دارد و شهر نشاط و 
پویایی الزم را  ندارد. به نسبت سایر شهرهای کشور 
که تفریحات ویژه ای برای شهروندان درنظرگرفته 
و نهایت استفاده از ظرفیت های موجود می شود  
بیرجند  بسیار عقب است. خوشبختانه  به نظر می 
رسد این موضوع جایی در میان دغدغه های مسئوالن 
و از جمله شهرداری پیدا کرده است . تالش های 
شهرداری برای بهبود فضای سبز بلوارها و خبرهای 
تازه از طرح های ویژه برای احیای فضای مخروبه 
پادگان با ایجاد باغ ایرانی و بهسازی پارک جنکلی 
از  این نمونه است که کلنگ زنی آن نیز به تازگی  
به  کوتاهی  زمان  در  رود  می  امید  و  گرفت  انجام 
بهره برداری برسد. حاال معاون استاندار نیز از لزوم 
و گوید  می  سخن  شهری  اجتماعی  نشاط   بهبود 

می توان امید داشت که تقارن این دیدگاه ها منجر 
به نتایج مطلوب و همکاری هماهنگ استانداری و 
شهرداری به نفع  شهروندان این  شهر شود.البته ذکر 
این  نکته ضروری است که  با وجود  نیاز مبرم شهر 
به چنین فضاهایی شهروندان ترجیح می دهند در 
این زمینه از انجام هر پروژه به شکل شتابزده وبی 
برنامه خود داری شود و به عبارت دیگر دقت فدای 
سرعت وکارشناسی، قربانی بیالن کار نشود  چراکه 
متاسفانه شهر ما سابقه خوبی از طرح های فوری و 
فوتی چون دریاچه مصنوعی بیرجند که عمرش شاید 
به چند روز هم نرسید ، ندارد و شایسته نیست پول 
مردم واعتبار مدیران هزینه کارهای بی پشتوانه شود !

واریزسودسهامعدالتتاپایانبهمنماه

تسنیم-معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی خراسان جنوبی گفت: تا پایان بهمن ماه جاری 
تمام کسانی که شماره شبای حساب خود را ثبت 
کرده و جزو دهک های اول تا سوم جامعه هستند 
سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند. محمد 
ثبت نام  برای  که  مقطعی  در  کرد:  اظهار  بهروزی 
سهام عدالت پیشنهاد شد 568 هزار نفر در استان 
نمودند. وی  ثبت  را  معتبر  و شماره حساب  ثبت نام 
افزود: در استان 130 هزار نفر تحت پوشش نهادهای 
حمایتی بوده که تخفیف کامل و یا 50 درصد برای 
کرده اند. دریافت  را  خود  سود  و  شده  اعمال  آن ها 

خبر خوش

میزان- دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: در حال حاضر 
مرز های  از  برنج  معکوس  قاچاق  دارد  وجود  که  مشکلی 
شرقی و غربی به کشور های همسایه است که قبال درباره آن 
هشدار داده بودیم. مسیح کشاورز، با بیان اینکه سال گذشته 
یک میلیون و 300 هزار تن برنج وارد کشور شد، اظهار کرد: 
امسال تاکنون یک میلیون و 100 هزار تن برنج وارد شده که 
نسبت به سال قبل ۲00 هزار تن کمتر صورت گرفته است و 
عالوه بر آن از این میزان واردات ۲00 هزار تن توسط دولت 
بوده و عمال بخش خصوصی نسبت به سال گذشته ۴00 هزار 
تن کمتر وارد کرده است. وی گفت: با بانک مرکزی و وزارت 
جهادکشاورزی رایزنی صورت گرفته تا این میزان کمبود جبران 

شود تا برای شب عید بازار با مشکل مواجه نشود. وی افزود: 
وزارت جهادکشاورزی در این رابطه همکاری خوبی داشته 
اما بانک مرکزی در تخصیص ارز کند عمل می کند به ویژه 
برای خرید برنج های پاکستانی به دلیل اینکه باید برای تبادل 
ارز از صرافی استفاده شود.کشاورز ادامه داد: اگر ارز از سوی 
بانک مرکزی تامین شود برنج ها بارگیری شده و تا قبل از عید 
برای کنترل بازار وارد کشور می شوند.دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج خاطرنشان کرد: اگر هر چه زودتر خرید ها صورت بگیرد 
قیمت ها افزایش نخواهد یافت اما، اگر زمان را از دست بدهیم به 
دلیل کم شدن برنج در هند و پاکستان و فروش رفتن محصول 
این کشور ها، ناچار خواهیم بود با قیمت گرانتر از آن ها خرید 
کنیم.وی با بیان اینکه ماهانه 150 هزار تن مصرف برنج کشور 
است، تصریح کرد: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد، 
اما برای اینکه با مشکل مواجه نشویم باید به فکر تامین برنج 
باشیم تا انبار ها خالی نماند.کشاورز با بیان اینکه به دلیل افزایش 
قیمت ارز، قاچاق برنج جذابیت خود را از دست داده است گفت: 
با توجه به شرایطی که وجود دارد و ادامه همکاری وزارت 

جهادکشاورزی قیمت برنج شب عید گران نخواهد شد.

افزایشتخفیفعوارضگمرکی
برایکاالهایموردنیازمرزنشینان

فارس-هیئت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح 
معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت 
جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت 
پایدار مرزی، با تخفیف 50 درصدی حقوق ورودی 
برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی 
شرکت  و  مرزنشینان  توسط  خوراکی  مواد  برای 
استانداردها  رعایت  کرد.  موافقت  آنها  تعاونی  های 
بهداشتی  مقررات  و  ذیربط  دستگاه های  ضوابط  و 
است. الزامی  مزبور  کاالهای  برای  ای  قرنطینه  و 

تعرفهوارداتگوشتصفرشد

تسنیم- اسحاق جهانگیری پس از نشست هیئت دولت 
گفت: هر کس که می تواند با ارز نیمایی برای مرتفع 
کردن مشکل گوشت کشور با صفر شدن تعرفه واردات 
گوشت اقدام به واردات گوشت کند. وی افزود: وزارت 
اقتصاد هم ماموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد 

کشاورزی در ترخیص گوشت از بنادر تسریع کند.

پرداختوامازدواجنوبتیمیشود!

اسالمی  تلفیق مجلس شورای  کمیسیون  ایسنا- 
درصد   100 را  آینده  سال  در  ازدواج  وام  سقف 
افزایش داده، اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون 
خصوصی  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها 
اقدام  این  ازدواج،  وام  سقف  افزایش  از  انتقاد  با 
با  که  است  معتقد  و  دانست  سیاسی  کار  یک  را 
می شود. نوبتی  زدواج  وام  پرداخت  شرایط  این 

برنجگراننمیشود

انتقاداتتُندوتیزآیتا...یزدیازرئیسجمهور

جامعه  عالی  شورای  رئیس  یزدی،  محمد  ا..  آیت 
مدرسین حوزه با اشاره به سخنان رئیس جمهور در 
مورد حجاب بیان کرد: اگر رئیس جمهور می باشید، 
باید به مردم خدمت کنید، مشکل مردم را حل کنید. اگر 
اسالم را بیان می کنید، به اندازه علم و فهم تان بگویید. 

نباید بیش از این گفت. حجاب از ضروریات دین است و منکرش کافر است.

الهوتی:بابمذاکرهبااروپاییهارابازنگهداریم

مجلس  مستقلین  فراکسیون  الهوتی،سخنگوی 
اینکه »راهکار پیشنهادی  بیان  با  شورای اسالمی 
گره های  نمی تواند همه  )اینستکس(  اروپا  اتحادیه 
بسته را باز کند«، در عین حال بر لزوم حفظ باب 
مذاکره با اروپایی ها تاکید کرد و گفت: اگر این مسیر 

ادامه یابد می توانیم به راهکار مشخصی با اروپایی ها برسیم.

با»منبمیرموتوبمیری«وحدتبرقرارنمیشود

الیاس حضرتی، نماینده تهران گفت: ما نظام پارلمانی 
را پذیرفته ایم اما نظام حزبی را خیر. اروپایی ها جنگیدند 
و امروز  راحت زندگی می کنند چون نظام حزبی را 
پذیرفتند. هنگامی که فرد از حزب می آید جایی وجود 
دارد که به مردم پاسخگو باشد، با من بمیرم و تو بمیری 

وحدت و اتحاد میان مردم برقرار نمی شود.

بیانیهاتحادیهاروپادخالتدرامورایراناست

حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت: بیانیه اتحادیه اروپا 
همچون آن است که اروپایی ها تعهدات برجامی را کنار 
گذاشته و می خواهند مذاکره جدیدی انجام دهند و برای 
این هدف شرط و شروط می گذارند. اینکه ما را الزام به 

عضویت در FATF می کنند دخالت آشکار در امور داخلی کشور ماست.  

اعضایبرخیاحزابدریکمینیبوسجامیشوند

محسن رهامی، فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به 
این که »اعضای برخی احزاب در یک مینی بوس جا 
می شوند«، گفت: در حال حاضر فقط دو یا سه حزب 
در کشور پنج هزار عضو دارند، بنابراین الیحه جامع 
انتخابات، مسیر را برای فعالیت جبهه ای تشکل های 

سیاسی باز می کند.

اگردردولتبنیصدر،خدمتیداشتیمبایدبازگوشود

نماینده مجلس گفت: در تبیین دستاوردهای انقالب 
اسالمی، حتی اگر در دولت بنی صدر، خدمتی داشتیم 
باید بازگو شود، زیرا هر خدمتی که انجام شده است 
کاری برای انقالب و نظام بوده است. مجتبی ذوالنور 
ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی با همه فراز 
و فرودها، دستاوردهای مهمی داشته ایم که باید به درستی برای مردم تبیین شود.

کارگران  صنفی  انجمن های  کانون  رئیس  ایسنا-نایب 
از کارگران ساختمانی  این که بخشی  بیان  با  ساختمانی 
بسته های حمایتی دولت را گرفته اند، از کارگرانی که هنوز 
موفق به دریافت سبد کاال نشده اند، خواست از طریق کدهای 
دستوری داده شده، مراحل ثبت نام خود برای دریافت بسته های 
حمایتی را دنبال کنند. هادی ساداتی، اظهار کرد: تعدادی 
از کارگران ساختمانی موفق به دریافت سبدکاال شده اند اما 
بخش اعظمی از آنها هنوز بسته حمایتی دریافت نکرده اند که 
در حال ثبت نام هستند و از طریق کدهای دستوری اعالم 
شده # ۹*1۴۲* و # 8*1۴۲* می توانند مراحل استعالم 
و ثبت نام خود را دنبال کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از 
کارگران ساختمانی روزمزد هستند و حقوق روزانه می گیرند، 

گفت: متأسفانه زندگی کارگران ساختمانی با توجه به فصلی 
بودن نوع کار، نامساعد بودن اوضاع بازار مسکن و کاهش 
ساخت و سازها به سختی می گذرد و از این جهت در رده 
آخر گروه های محروم و آسیب پذیر هستند. نایب رئیس کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در عین حال از 
وجود 500 هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه در کشور خبر داد و 
گفت: در جلسه ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم 
ایشان قول مساعد دادند که کارگران جا مانده از بیمه تأمین 
اجتماعی بهره مند شوند و امیدواریم در دهه مبارک فجر، خبر 
خوشی به کارگران ساختمانی بدهند و مسئوالن سازمان تأمین 
اجتماعی این وعده را عملی کنند. ساداتی گفت: در حال حاضر 
یک میلیون و ۲00 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه 
سازمان تأمین اجتماعی هستند و 500 هزار کارگر ساختمانی 
در کل کشور باقی مانده اند که امیدواریم هرچه سریع تر از 
پوشش بیمه ای برخوردار شوند. به گفته وی کاهش ساخت 
و سازها، کاهش تقاضا در استان ها و عدم همکاری شهرداری 
در برخی شهرها موجب شده تا منابع بیمه کارگران ساختمانی 
کمتر وصول شود و بخشی از کارگران ساختمانی از بیمه تأمین 

اجتماعی جا بمانند.

ثبتنامکارگرانساختمانیبرایدریافتسبدکاال

مزایده
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۸۸/۷۳ مترمربع دارای پالک ثبتی دو هزار و ششصد و بیست و هشت فرعی 
از بیست و هشت اصلی )بخش ۲۶۲۸ فرعی از ۲۸- اصلی(  بخش شش سربیشه به نشانی سربیشه، خیابان مطهری، خیابان 

شهید عباس محمدی ، نبش عباس محمدی ۳- پالک ۱۵ ملکی آقای  مهدی سبزبان فرزند حسین دارنده شماره شناسنامه ۱۷۹ و شماره 
ملی ۰۶۵۳۳۳۷۱۷۵ که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است. محدود به حدود اربعه شماال بطول ۸/۳۵ متر دوم که 
شرقی است بطول ۳/۴۵ متر سوم بطول ۲/۳۵ متر چهارم که غربی است ۲۰ سانتی متر پنجم ۶/۴۰  متر دیواریست به  کوچه عام شرقا 
بطول ۱۲ متر دیواریست به کوچه جنوبا بطول ۱۶/۶۰ متر دیواریست به کوچه غربا بطول های ۱/۵۵ و ۹/۲۵  متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالک اصلی دوم بطول ۴۰  سانتی متر درب و دیواریست به کوچه عام، حقوق ارتفاقی ندارد ولی ملک مورد مزایده برابر سند صادره به میزان 
۳/۸۰ متر در طرح تعریض قرار دارد که طبق سند رهنی شماره ۲۹۴۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ سربیشه در 
قبال مبلغ ۶۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال )ششصد و سی و سه میلیون( به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت 
۴۸ ماه در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرار گرفته است و بانک مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت 
از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۵۹۳/۳۵۵/۳۵۴ ریال طلب خویش بدین  شرح )مبلغ ۵۸۴/۹۷۲/۸۵۰ ریال اصل طلب 
و مبلغ ۸/۳۸۲/۵۰۴ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۴/۳/۲۵( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائبه علیه 
وام گیرنده و راهن با مشخصات  فوق را نموده که پرونده ای در اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل که پس از تاسیس واحد ثبتی 
در شهرستان سربیشه به صورت نیابت به سربیشه ارسال و پرونده نیابتی تحت کالسه ۹۷۰۰۰۷۵ در این خصوص نزد واحد اجرای اداره 
ثبت اسناد و امالک سربیشه تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای بیست روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود 
را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا به درخواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده به شماره ۹۷۰۰۵۸۱ مورخ ۹۷/۰۸/۲۴  
کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن به صورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی با امتیازات منصوبه و با حدود و مشخصات مذکور 
به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) ۴۵۰۰۰۰۰۰۰( ارزیابی که پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است و حسب تقاضای 
بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه به آدرس 
خیابان مدرس - روبروی اداره پست از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی، از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر هزینه های مندرج در فراز ۶ بند الف ماده 
۱۲۱ آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار ضمن  گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد طی نامه شماره 
۹۷/۱۶۴۵۶۷۸ مورخ ۹۷/۱۱/۱۴  مانده طلب خویش را تا مذکور مبلغ ۸۵۱۰۹۷۷۷۲ ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ 
آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود ، هزینه های دولتی به 
شرح ماده ۴۰  آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هر گاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و 
یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان  مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۱/۱۸محمدحسینمصلحی-رئیسواحداجرایاسنادرسمیسربیشه

فراخوان - نوبت دوم

از کلیه شرکت هواپیمایی متقاضی فعالیت پروازی در استان خراسان 
جنوبی دعوت می گردد جهت ارائه تقاضای فعالیت و بررسی موضوع حداکثر تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ با در دست 
داشتن مدارک الزم اعم از: ۱- موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری ۲- طرح توجیهی فنی و اقتصادی ۳- 
 گواهینامه ثبت هواپیماهای ملکی یا اجاره ای ۴- مستندات ثبت شرکت و سهامداران  و دیگر مدارک مرتبط
به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واقع در بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، کوچه دانشگاه ۱ 

 عیسیجعفریگیومراجعه نمایید.                                                                                    
مدیرکلاموراقتصادیوداراییونایبرئیسمرکزخدماتسرمایهگذاریاستان

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهرشهراممداحی09153633647
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 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

 اص طشیك فشاخًان مىالصٍ عمًمی وسبت بٍ اسصیابی ي اوتخاب پیماوکاس ياجذ صالحیت دس مىالصٍ ای با مطخصات ریل الذام ومایذ.     ضرکت آب مىطقٍ ای خراسان جىًبی در وظر دارد :
 وام ي وطاوی مىالصٍ گزاس:

 32445590-4تلفه  –30پاسذاسان  –خیابان پاسذسان  –ی بٍ آدسس بیشجىذ ضشکت آب مىطمٍ ای خشاسان جىًب 
 مطخصات پريشٌ: 

 طٍیضُشستان سشب اًَیس یسذ مخضو كیي تضس یحفاس ،یذاسساصیپا یلیتکم اتیعملمًضًع مىالصٍ:  -1
ي مشرف بٍ جىاح چپ  گاٌٍ یتک یذارسازیپا اتیعمل، سذ هیدر جىاح قیي تسر یحفار اتیعمل یاجراخالصٍ فعالیت: -2

با سىگ الشٍ  یىیخشکٍ چ، سىگ ذٌیمُار واتى لیم یاجرای، َمراٌ مش فًالد تیشاتکر یاجرا ،ًنیگاب یاجرا، مخسن سذ
جُت  یپرس ساختٍ شیپ یبتى یَا کفپًش یمصالح ،حمل ي اجرا ٍیتُ، بته یي اجرا ٍیتُی، فًالد یکارَا، رپ( پی)ر
 ًارید یبىذ جُت درزَا آب کیماست یي اجرا ٍیتُ، الح ي ساخت اسکلٍمص ٍیتُ، تاج سذ یساختمان کىترل ري رامًنیپ

 . ي برچیذن کارگاٌ ي.... سیتجُ، تاج سذ یپاراپت ري
)اسىاد خضاوٍ اسالمی ي یا ايساق مطاسکت( ي سایش سدیف َای  1307003056ب: مىابع تامیه مالی: طشح ساختمان سذ سیاًَ بٍ ضماسٌ 

 اعتباسی مشتبط
 کت آب مىطمٍ ای خشاسان جىًبی پ: کاسفشما: ضش

 (1397سال  ابىیٍَای سذسازی ي سضتٍ میلیاسد سیال )بش اساس فُاسس بُا پایٍ  41مبلغ بشآيسد ايلیٍ : حذيد 

 ضرایط متقاضی:
 َای الصم: آب با پایٍ ي ظشفیت مجاص. صالحیت 

 ماٌ ضمسی  12مذت پیص بیىی اوجام خذمات:  
( صذ میلیًنیکي  اسدیلیم )دي 2.100.000.000یک فمشٌ ضماوتىامٍ باوکی بٍ مبلغ  ارجاع کار: وًع ي مبلغ تضمیه ضرکت در فرآیىذ

 ماٌ اعتباس بٍ وفع ضشکت آب مىطمٍ ای خشاسان جىًبی 3سیال داسای حذالل 
 محل، زمان ي مُلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 

جُت دسیافت اسىاد مىالصٍ بٍ ساماوٍ تذاسکات  27/11/1397مًسخ  9تا ساعت  18/11/1397مًسخ  8پیماوکاسان متماضی اص ساعت 
 مشاجعٍ ومایىذ. setadiran.irالکتشيویک ديلت بٍ وطاوی 

 خًاَذ بًد. 11/12/1397سيص ضىبٍ مًسخ  9:00مُلت تحًیل اسىاد: حذاکثش تا ساعت 
 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگطایی پاکات:

 دس محل ضشکت آب مىطمٍ ای خشاسان جىًبی خًاَذ بًد. 11/12/1397صبح سيص ضىبٍ مًسخ  10ساعت 
 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 

سیال  180.000سیال بابت َضیىٍ اسىاد ي  2.000.000)دي میلیًن ي یکصذ ي َطتاد َضاس( سیال )ضامل  2.180.000الف: فیص ياسیضی بٍ مبلغ 
باوک ملی ضعبٍ مشکضی بیشجىذ بٍ بىام ضشکت آب مىطمٍ  2175082197005با ضماسٌ  بابت مالیات بش اسصش افضيدٌ( کٍ بایذ بٍ حساب سی

 گشدد. پشداخت  یکیساماوٍ ستاد بصًست الکتشيو كیاص طشای خشاسان جىًبی 
 )ستاد( ديلت کیدس ساماوٍ تذاسکات الکتشيو تیعضًب: 

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکتآبمنطقهایخراسانجنوبیدرنظردارد:
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با 

مشخصات ذیل اقدام نماید.
نامونشانیمناقصهگذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - 

پاسداران ۳۰   تلفن:  ۳۲۴۴۵۵۹۰-۴
مشخصاتپروژه:

۱-موضوعمناقصه:عملیات تکمیلی پایدارسازی، حفاری و تزریق سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه
2-خالصهفعالیت: اجرای عملیات حفاری و تزریق در جناحین سد، عملیات پایدارسازی تکیه گاه جناح 
چپ و مشرف به مخزن سد، اجرای گابیون، اجرای شاتکریت همراه مش فوالدی، اجرای میل مهار ناتنیده 
سنگ، خشکه چینی با سنگ الشه )ریپ رپ(، کارهای فوالدی، تهیه و اجرای بتن، تهیه مصالح،حمل و اجرای 
کفپوش های بتنی پیش  ساخته پرسی جهت پیرامون ساختمان کنترل روی تاج سد، تهیه مصالح و ساخت 
اسکله، تهیه و اجرای ماستیک آب بند جهت درزهای دیوار پاراپت روی تاج سد، تجهیز و برچیدن کارگاه و.... .

ب:منابع تامین مالی: طرح ساختمان سد سیاهو به شماره ۱۳۰۷۰۰۳۰۵۶ )اسناد خزانه اسالمی و یا اوراق 
مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط پ:کارفرما:شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

مبلغبرآورداولیه:حدود ۴۱ میلیارد ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های سدسازی و ابنیه سال ۱۳۹۷(
شرایطمتقاضی:صالحیت های الزم: آب با پایه و ظرفیت مجاز.  مدتپیشبینیانجامخدمات: ۱۲  ماه شمسی

نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
 )دو میلیارد و یکصد میلیون( ریال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

محل،زمانومهلتدریافتوتحویلاسنادمناقصه:
پیمانکاران متقاضی از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ تا ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ خواهد بود.

تاریخومحلبرگزاریجلسهبازگشاییپاکات:
ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارکالزمبرایدریافتاسناد:
الف: فیش واریزی به مبلغ ۲.۱۸۰.۰۰۰ )دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار( ریال )شامل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت 
هزینه اسناد و ۱۸۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  ۲۱۷۵۰۸۲۱۹۷۰۰۵ 
بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت 

الکترونیکی پرداخت گردد.  ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابطعمومیشرکتآبمنطقهایخراسانجنوبی

شناسهآگهی:۳۷5۸54

تجدیدمناقصههایعمومییکمرحلهای97-1202/2،97-1200/2
     شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

موضوعمناقصهشمارهمناقصهردیف
مبلغبرآورد)ریال(

مدتنوعتضمینومبلغ)ریال(
ساعتبازگشایی

۱۹۷-۱200/2
خریدلولهفوالدیدرزداروبدوندرزبهمیزانمجموعا22۷۱0ًمتر
ضمانتنامهمعتبربهمبلغ۳4.4۱0.4۳2.600دراقطارمختلف4،۳و6اینچوضخامت4.5تا۷.۱۱میلیمتر

۹0۱2روز۱.۷2۱.000.000

2۹۷-۱202/2
خریدلولهفوالدیمانسمان4.۳و6اینچجهتپروژههای

ضمانتنامهمعتبربهمبلغ2.۷2۸.۸25.500بهربرداریسطحاستان
۳0۱2:۱5روز۱۳6.500.000

زماندریافتاسنادمناقصه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۱    تاریخارسالپیشنهادات: ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
تاریخومحلبازگشاییپاکتها: مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

دبیرخانهمناقصهگذار:بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۸۱۳- ۹۷۱۷۵  - استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد )بهآدرس www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد . 

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي 
خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir(و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲- ۰۵۶ اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شماره:6۷/۱۷0
تاریخ:۱۳۹۷/۱۱/۱۳

وزارتنیرو
شرکتآبوفاضالبروستاییخراسانجنوبی

روابطعمومیشرکتآبوفاضالبروستاییخراسانجنوبی

بیش از صدها نمونه گل جدید و برتر برای فضاهای بیرونی و داخلی 
کارشناسی و طراحی و اجرای فضای سبز منزل، ویال و محوطه سازی 
با کمترین هزینه ، زیباترین طبیعت را برای شما آشکار خواهیم کرد. 

مجتمع گل و گیاه طبیعی
زبرگترین 

خـدماترایگـان

* انواع گل های آپارتمانی *گل های بیرونی *درختچه
* کاکتوس * گلدان های سفال و پالستیک 

* بذر  *سم  *کود ارگانیک
* نهال های پیوندی و لیبل دار

آدرس: خیابان بهشتی روبروی چهارشنبه بازار ، داخل پارک خانواده 
بازار گل و گیاه شهرداری - گلخانه من   با مدیریت: علی عباسی  09150069386

آماده عقد قرارداد با تمام ارگان های دولتی و خصوصی

کانونهالل14بانوان
برگزارمیکند:

مراسمعزاداریحضرتزهرا)س(

زمان:شنبه97/11/20ساعت9صبح

مکان:مدرس37-پالک11

سخنرانومداح:سرکارخانمنخعی



3
پنجشنبه  18 بهمن 1397* شماره  4284

توزیع 450 قطعه مرغ زنده بین مددجویان بهزیستی سربیشه

صدا و سیما - رئیس اداره بهزیستی سربیشه گفت: 450 قطعه مرغ زنده از سوی مؤسسه خیریه یاوران حضرت رقیه )ع( تهیه و با 
همکاری بهزیستی بین خانوارهای دارای معلول، نیازمند و ایتام سربیشه توزیع شد. رزگی، ارزش مرغ های توزیع شده را 10 میلیون 

سالم از کشاورزان حد فاضل خیرآباد و مرزآباد سمت تومان اعالم کرد و افزود: این مرغ ها برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد مددجویان، بین آنها توزیع شد.
بهدان به روبیات هستم که موبایل آنتن نمیده بعد 
از گذشت چهل سال از انقالب برای مرکز استان 
پسندیده نیست فاصله سی کیلومتری راه با جی پی 
اس هیجده کیلومتری بیرجند آنتن نده با توجه به 
اینکه مدیر مخابرات از روستاییان برای ثبت نام تلفن 
ثابت دعوت کرده بودن اگر محبت کنند آنتن دهی 
منطقه مورد نظر رو درست کنند هم به درد ساکنان 
و سهم گردشگران می خورد چون موبایل رو همه 

دارن با تشکر.
915...420

ناظرساختمان   باشید«  مواظب  »هشدار.مسئوالن 
تبانی در خصوص ایمنی حریق بیان داشته اگه فالن 
نمونه رو نصب کنی تایید می کنم.در حالی که آتش 
نشانی گفت این نمونه سیستم حریق مورد تایید 

نیست..وای بازی با جان مردم.
915...955

سال  رسیدن  فرا  به  توجه  با  محترم  شهرداری 
راه  بهار  از  استقبال  اکیپ  چند  فرمایید  نو،محبت 
اندازی کنید تا الاقل پیاده رو های شهر را پاکسازی 
معبر،مشاغل  سد  کنی  می  نگاه  رو  کنند،هرجا 

مزاحم.......!
915...105

جاده بیرجند - سربیشه در تقاطع مود وضع خطرناکی 
دارد. مسئوالن اداره راه و شهرسازی اقدام نمایند.

915...355
معوقات  دیدم  خواب  سالم.دیشب  شهردار  آقای 
پرسنل رو دادین! اینقد خوشحال شدم که تو خیابون 
داشتم شیرینی میدادم.آیا میشه خوابمون به واقعیت 
تبدیل بشه آقای شهردار این دم عیدی کمکی کنید 
915...330

سالم آواجان.الزم دانستم از حسن برخورد و رفتار 
خوب سرکار خانم علی آبادی از کارکنان خدوم اداره 

گاز بیرجند تشکر و قدردانی کنم.
915...101
ترافیک  و  راه  با وجود چندین چهار  بلوار شعبانیه 
باال فاقد چراغ چشمک زن در تقاطع ها است. لطفا 

فکری برای این مهم بردارند.
915...151

شهرداری،بنیاد  تو  دوندگی  از  عزیز  آوای  سالم 
مستضعفان،آب و فاضالب شهرستان بیرجند،توزیع 
برق،اداره گاز بیرجند به ستوه آمدیم گفتیم شاید تو 
راه چاره باشی.کوچه ظفر 7 نه آب،نه برق،نه گاز 
داره تازه جدول کشی ناقص رو با هزار بدبختی نیمه 
پایان  تا  باید  که  اینجاست  گذاشتن.مشکل  تموم 

اسفند با این وضع ساکن بشیم و.....
915...974

با سالم و  خسته نباشید به تمام مسئوالن وظیفه 
شناس و خدوم ایران. ولی کسی نیست جواب ما رو 
نسبت به دیر اومدن اتوبوس های شرکت واحد بده 

واقعا اتوبوسرانی شهرداری وظیفش چیه؟
902...474
مسلمان  شخص  هر  بر  سیدن22بهمن  فرار  با 
 واجب است در راهپیمایی باشکوه شرکت نمایند تا

دشمنان بدانند که ما ملت بزرگ بدترین تحریم 
از  دست  ولی  کنیم  می  راتحمل  سختی  و  ها 
داریم  برنمی  مان  فرزانه  و  رهبرعزیز  و  اسالم 

مرگ بر آمریکا.
915...545

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سفر گردشگری لیدرها در طبیعت بکر خراسان جنوبی

نسرین کاری- اولین تور اینفو با همکاری کانون راهنمایان 
گردشگری ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، 
مسئوالن  آشنایی  برای  منتخب  عکاسان  و  رسانه  اصحاب 
دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان با موقعیت ها و جاذبه 
 های گردشگری خراسان جنوبی در بهمن امسال برگزار شد. 
در این سفر 14 نفر از فعاالن آژانس های مسافربری، راهنمایان 
و مدیران تورهای داخلی و خارجی به استان سفر کردند تا در کنار 
جمعی از طبیعت گردان و اصحاب رسانه خراسان جنوبی با جاذبه 
های گوناگون تاریخی و طبیعی استان به ویژه کویر آشنا شوند.

این سفر سه روزه با صبحانه کاری از  هتل کوهستان بیرجند 
شروع شد و بازدید از آب انبار قدیمی بیرجند، مدرسه شوکتیه 
)سومین مدرسه به سبک نوین در ایران( بافت سنتی شهر، 
موزه عروسک ها ، عمارت و باغ اکبریه و صرف ناهار در خانه 
بومگردی خانه پدری خراشاد  از برنامه های نخستین روز سفر بود 

آب انبار قدیمی بیرجند با عمق
 آبگیری یک میلیون و 600 هزار لیتر

مرمت آب انبار تاریخی محسن زاده)حاجی خان( از اواسط بهمن 
سال گذشته آغاز شد. این مخزن یک میلیون و ۶00 هزار لیتر 
آب گنجایش دارد. پوشش سقف در فضای داخلی به شکل طاق 
 آهنگ احداث شده و این پوشش تا انتهای پاشیر نیز به یک فرم 
ادامه می یابد و قسمت پاشیر که آخرین بخش معماری فضای 
داخلی آب  انبار محسوب می شود به شیوه ضربی پوشش یافته 
است. منبع ذخیره آب  انبار به شکل مستطیل به عمق آبگیر 10 
متری با مصالحی چون آجر و مالت ساروج ساخته شده و دارای 
پوشش سقف گهواره ای است که مخزن آن جزو بزرگترین 

مخازن آب انبار به شمار می آید.
عروسک هایی که هر کدام

 از آنها قصه ای دارند
مسئول موزه عروسک های بیرجند در بازدید از این مکان عنوان 
کرد: عروسک های هر منطقه، ویژگی های خاص خود را دارند. 
برای مثال عروسک های قشم با قزوین و با خراسان جنوبی 
متفاوت هستند و هر کدام، آداب و رسوم و فرهنگ و شیوه لباس 
پوشیدن مردم منطقه خود را روایت می کنند. وی تاکید کرد: اما 
آنچه عروسک های خراسان جنوبی را متمایز می کند، بی چهره 
بودن آنهاست. این عروسک ها بر دو نوع اند. یکی »قنداقی« که 
صورتش، سفید است و چشم و ابرو ندارد و خانم ۸0 ساله ای آنها 
را احیا کرده است. سری دیگر از عروسک ها هم، به جای اجزای 
صورت، یک دکمه بر چهره شان نقش بسته چراکه باز هم محلی 
ها معتقدند خلقت کامل، از آن خداوند است.  وی خاطر نشان کرد:  
ضمن این که آینه و دکمه، بخشی از فرهنگ و زندگی مردم بلوچ 
است و قوم بلوچ یکی از اقوام ساکن در خراسان جنوبی است که 

در ساخت عروسک های بومی خود از دکمه بهره می برد.
تاالب کجی نمکزار نهبندان  جاذبه ای 

منحصر به فرد در خراسان جنوبی
ایستگاه بعدی این سفر تاالب کجی در 75 کیلومتری نهبندان 
بود. در عصر زمستانی و سرد اولین روز تور در فاصله حدود  4 
کیلومتری تاالب از اتوبوس پیاده شدیم و قدم زنان به سوی 
ایستگاه رفتیم. دم دمه های غروب به تاالب رسیدیم. محیط 

بانان با چای آتشی از ما پذیرایی کردند.  علیرضا قنبری که سابقه 
۸ ساله در محیط بانی دارد در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: تا نیم 
ساعت پیش پرندگان مهاجر در حال هنرنمایی در تاالب بودند 
و از آنها فیلم گرفتیم. تاالب کجی در فصول پاییز و زمستان 
همواره آب دارد و محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب 
می شود و همه ساله پذیرای پنج هزار پرنده مهاجر و بعضا از نوع 
نایاب است. 14 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی از قبیل مرغابی 
سرسبز و فالمینگو به این تاالب مهاجرت کرده اند که از پرندگان 
این تاالب می توان به زاغ بور، هوبره، کبک، عقاب طالیی، پیغوی 
کوچک، جغد کوچک، بلدرچین معمولی، زاغ نوک قرمز، ابلق و 
چکاوک پنجه کوتاه اشاره کرد. همچنین تاالب کجی نمکزار 
نهبندان زیستگاه پرنده »زاغ بور« منحصربه فردترین و پرنده 
آندمیک ایران )که فقط در ایران وجود دارد( به شمار می آید هم 
است. این تاالب تنها آبگیری است که به روخانه و حتی آبراه 
نمی رسد و در تابستان خشک و در زمستان با جوشیدن آب، 

آبگیری و پذیرای پرندگان و حیوانات گوناگون است.
دهسلم  روستایی که در آن  

خانم  ها حکومت می  کنند 
به طور سنتی در بیشتر تاریخ بشر، زن ها کمتر در مسندهای 
حاکمیتی جامعه های مختلف قرار گرفته اند. این وضع در روستاها 
معموال جدی تر بوده است. با این حال، روستاهایی حتی در 
استان های دورافتاده و محروم از نظر اقتصادی وجود دارند که 
زمام امور آن ها را خانم ها در دست دارند. روستای »دهسلم« 
روستاهای هدف  از  نمونه هاست،  این  از  در خراسان جنوبی 
گردشگری استان است که در طرح های چند سال گذشته در 
نظر گرفته شده است. شام و استراحت اولین شب سفر در اقامتگاه 
روستای دهسلم گذشت. اقامتگاهی که به همت آقای کرباسچی 
فعال گردشگری راه اندازی شده است. از بیرجند، برای رسیدن به 
نهبندان در جنوب استان حدود دو ساعت رانندگی الزم است. 
پس از آن، با یک ساعت رانندگی به سمت غرب و در واقع 
به سمت دل منطقه  کویر لوت به روستای دهسلم می رسید. اما با 
توجه به بکر بودن منطقه که از نظر گردشگران طبیعت حرفه ای 
و نیمه حرفه ای خارجی، مزیت محسوب می شود، از ظرفیت های 
منطقه برای توسعه   است. ضمن آن که به دلیل وجود قناتی تقریبا 
پرآب، با آب به نسبت گرم، دهسلم نخلستان های منحصر به فردی 
در منطقه  خراسان جنوبی دارد. عالوه بر کشاورزی که به خاطر 
وجود آب بیشتر در این روستا رواج دارد، پرورش شتر نیز یکی 
از مشغله های اهالی محسوب می شود. خانم های این روستا 
بسیار فعال هستند و صنایع دستی و نان محلی آنها همیشه برای 

گردشگران مهیاست. 
ریگ یالن جاذبه ای بکر برای

 عالقه مندان به گردشگری کویر
برنامه صبح دومین روز گردشگری کویر بکر ریگ یالن بود. 
است که بخش  بیابان های جهان  بزرگ ترین  از  لوت  کویر 
قابل توجهی از آن در خراسان جنوبی  قرار گرفته است. کویر 
هر چند به نظر می رسد تهدیدی برای حیات محسوب می شود 
اما بسیاری از گردشگران را به سمت خود می کشاند و چهره  به 
پرده کشیده اش را برای آنان نمایان می کند. خراسان جنوبی نیز 

در دل خود یکی از بهترین و زیباترین جاذبه های گردشگری 
را جا داده است. می گویند مرتفع ترین ماسه بادی های جهان در 
ایران شناسایی شده است، جایی در خراسان جنوبی و در مرکز 
کویر لوت. سفر به »ریگ یالن« برای دیدن و صعود کردن به 
مرتفع ترین هرم های ماسه ای کره زمین، کار چندان آسانی نیست. 

طبیعت بکر ریگ یالن مناسب برای مدیتیشن
 تور لیدر دامغانی طبیعت بکر ریگ یالن را مناسب مدیتیشن

) تمرین تمرکز ذهن( دانست و گفت: در این مکان بکر و دست 
نخورده می توان فارغ از هیاهوی شهرنشینی بر روی ماسه ها 
خوابید و روح را به پرواز درآورد. معصومه ذوالفقاریان  خاطر نشان 
کرد: اینجا پاکی، موج می زند و انسان دلش می خواهد تمام تن 
و روان خود را روی ماسه ها رها کند. وی افزود: نباید اجازه داد 
این کویر بکر مثل کویرهای دیگر کشور جایگاه افرادی شود که 

محیط طبیعی را نابود می کنند و از بین می برند. 
کوه های مینیاتوری )مریخی(

  ترسیم گر  جاذبه طبیعی زیبا 
کوه های مینیاتوری نهبندان مثل نقاشی هستند که جادوی 
رنگ را بر صفحه کاغذ به تصویر می کشد. این کوه های زیبا 
از نوع رسوبی هستند و به علت فرسایش سریع در برابر باد و 
باران به شکل دندانه دندانه و پر از لبه ها و چاک های مکرر در 
آمده اند که بومیان این منطقه به سبب شکل غیر عادیشان از 
آنها با عنوان کوه های »مریخی« نیز یاد می کنند. بازدید و عکس 
یادگاری بر بلندای این کوه های زیبا مقصد بعدی سفر ما بود. 
وجود این کوه ها با توجه به منظره کامال متفاوت موجب می شود 
تا یکی از زیباترین جاده ها و مناظر طبیعی در کویر لوت نهبندان 
به وجود آید.کوه های مریخی که در کویر لوت نهبندان واقع شده 
است توانسته ترسیم گر یک جاذبه طبیعی زیبا باشد.این کوه ها در 
زمان های گذشته  زیرخروارها خاک مدفون بوده است و امروزه 
با گذشت زمان، مشاهده می شوند. در اثر تغییرات جوی و آب و 
هوایی و باران های موسمی، خاک هایی از روی آنها به دامنه ها 

ریخته شده و چهره اصلی این کوه ها نمایان شده است.
لیدری از شهرکرد که از دیدن کوه های مریخی به وجد آمده 

بود، گفت: فقط همین یک جاذبه طبیعی خراسان جنوبی کافی 
است تا بتوان گردشگران زیادی را از همه دنیا به این استان آورد. 
خسروی تاکید کرد: وظیفه مسئوالن و مردم است تا این جذابیت 
های منحصر به فرد طبیعی را محافظت کنند و از تخریب آن 

جلوگیری کنند.
آسبادهای نهبندان اوج خالقیت کویرنشینان

وضع  دشوار طبیعی مناطق کویری و بیابانی ایران باعث شده 
تا مردم کویرنشین از ابتکار و خالقیت خود استفاده کرده و با 
حداکثر بهره گیری از عوامل طبیعی آن را در اختیار خود درآوردند.
کارشناس ارشد میراث فرهنگی خراسان جنوبی هم در این 
سفر یادآور شد: آسبادها از جمله این خالقیت ها هستند که در 
بیشتر مناطق خراسان جنوبی به خصوص روستاهای شهرستان 
نهبندان دیده می شوند.نهبندان به دلیل گسترش دامنه بادهای 
120 روزه سیستان از این نظر امتیاز ویژه ای دارد. بزرگمهر ادامه 
داد: بیشترین تعداد آسبادها در داخل شهر قرار داشته است و 

روستاهای چهار فرسخ، گوند، خوانشرف، میغان و غیره دارای 
آسبادهای گوناگون بوده اند. ساخت آسیاب های بادی افزون 
برکارآمد بودن از نشانه های هوشمندی بشر در استفاده مناسب 
از خشم طبیعت نیز بوده است که برای نمونه منطقه سیستان  
و خراسان جنوبی محل وزش باد های 120 روزه سیستان است.

باد هایی که می تواند به عنوان عنصری ویران  کننده تلقی شود اما با 
وجود این ، ایرانیان قدیم آسیاب های بادی نهبندان را در مسیر این 

باد ها ساختند و از آن به بهترین شکل استفاده کردند.
معدن مس قلعه زری؛

 گنجینه ای در دل کویر لوت
معدن مس قلعه زري، در فاصله 1۸0کیلومتري جنوب بیرجند و 
حاشیه شمالی کویر لوت قرار دارد معدنی که در دل کویر آثار مس 
و کوره های ذوب از صدها سال پیش را در خود جای داده است. 
ایستگاه شب دوم اتوبوس گردشگری، در قلعه زری و بازدید از 
معدن بود.  فرهاد محمدی گردشگری از چهار محال و بختیاری 
در این بازدید عنوان کرد: رفتن  به عمق 205 متری زمین و 
بازدید از این معدن حس  جالبی است که  تاکنون تجربه نکرده 

ام. به گفته وی گردشگری معدن می تواند توریست های زیادی 
را به خراسان جنوبی بیاورد چون مدلی تازه  از گردشگری برای 

تجربه متفاوت است.  
خوسف از کهن ترین شهرهای  استان

روز آخر سفر سه روزه در شهر تاریخی خوسف و بافت سنتی 
خور گذشت. پیشینه تاریخی خوسف به پیش از اسالم می رسد 
و یکی از کهن ترین شهرهای خراسان جنوبی محسوب شده که 
در منابع تاریخی از آن با نام های خسف، خسب، خوسف یاد شده 
است.وجود بافت قدیمی با آثار تاریخی از ویژگی های شاخص 
این شهر  است. این بافت به لحاظ موقعیت طبیعی و واقع شدن بر 
روی هسته مقاوم از زمین لرزه در امان مانده لذا یکی از سالمترین 

بافت های تاریخی در منطقه به شمار می رود.
حمدا...  مستوفی نخستین کسی است که در سال 740 هجری 
در کتاب نزهه القلوب نام کنونی خوسف را آورده است و درباره آن 
چنین می گوید: خوسف شهر کوچکی است و چند موضع توابع 
دارد و آب آن از رودخانه باشد و آب از کاریز باشد و در آنجا همه 

نوع انتفاعی حاصل آید. 
بافت قدیمی خوسف نیز که در طول حیات چند صد ساله خود 
فراز و نشیب های زیادی را طی کرده از این امر مستثنی نبوده 
و در جریان شکل گیری و رشد خود بسیار از این عوامل متاثر 
شده است.بافت قدیم خوسف با مساحتی حدود 20 هکتار تعداد 
زیادی بناهای باارزش تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده 
است. مساجد، آب انبارها، مدرسه، قلعه، خانه های علوی و مالکی 
و آرامگاه ابن حسام از جمله این بناهای ارزشمند هستند.اقامتگاه 
بومگردی خانه علوی در شهرستان خوسف خراسان جنوبی واقع 
شده و متعلق به دوران پهلوی و دارای 7 باب اتاق، کف خواب و 
ظرفیت 3۸ نفر می باشد که اقامت در آنها همراه با وعده صبحانه 
محلی شامل مربا های ارگانیک و خانگی، انواع لبنیات محلی و 
نان داغ است که شب دوم و ناهار روز سوم )قروت و بادمجان( را 

در این اقامتگاه گذراندیم. 
بافت تاریخی روستای خور، خانه های

 گلی و پوشش گنبدی و بادگیرها
نیز  صفوی  دوره  به  مربوط  خور  روستای  تاریخی  بافت 
متاثر از  اقلیم و جغرافیای محیط خود است. خانه های 
اتاق  بادگیرها،  مرکزی،  حیاط  گنبدی،  پوشش  گلی، 
تا دور حیاط، هشتی ها و دهلیزها، دیوارهای  های دور 
قطور، حوض و باغچه وسط حیاط به صورت هماهنگ 
از ویژگی های معماری خانه های روستای  و یکنواخت 
خور هستند که مطابق با اقلیم منطقه به وجود آمده است. 
همچنین  و  خم  و  پرپیچ  های  کوچه  و  ها  خانه  تراکم 
است. خور  روستای  عمده  های  شاخص  از  بادگیرها 

مسجد،  انبار،  آب  قلعه،  همچون  بناهایی  خور  بافت  در 
حسینیه، حمام و خانه های قدیمی وجود دارد که بیشتر 
متعلق به دوره صفوی است. بازدید از خانه سنگ تراش 
موفق آقای خرمی  که  با خانواده اش کارگاهی کوچک 
را اداره می کند جذابیت دیگری است که در روز آخر سفرآ 
مسافرین را به وجد آورد و سوغاتی هایی را از استان به 

شهر و دیار خودشان بردند. 
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کویر ریگ یالن تا بافت سنتی  روستای خور

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسین سطوتی فرزند غالم به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده،  درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده 

به مساحت ۲۵۰ مترمربع پالک ۲۲۵۹ فرعی از ۱۲۰۹ فرعی از ۲۸ اصلی واقع در سربیشه، بخش ۶ سربیشه که متعلق به وی می باشد 
به علت نامعلوم مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۰۴۸ دفتر امالک جلد ۴۲ صفحه ۳۴۱ به 
نام حسین سطوتی فرزند غالم به شماره شناسنامه ۱۱۱۲ صادره حوزه ۸ زابل ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب 
 سند رهنی شماره ۴۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴ سربیشه ششدانگ پالک مذکور به مدت ده سال 
در رهن بانک کشاورزی شعبه سربیشه قرار گرفته است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور 

سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۱/۱۸          محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری صد در صد خاک  - تسریع در جوانه زنی بذر- جذب بهتر 

 مواد مغذی توسط ریشه - ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بیشتر ریشه ،
  ساقه ، برگ ، میوه - افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها

دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   09151669005
 بیرجند - صادقی   09154383349 قاین - دکتر رستمی   09153610502

سرایان - شرکت تعاونی مطهر   09153661694

مبلغ 25 تومان
عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت ۱و۲

0۹۱55626۱۷۷- 0۹0۱4235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

خیابان مدرس - نبش مدرس 33 - سوپر مارکت مهدی )خورشیدی(

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین بندسار مشتمل بر محوطه پالک ۴۱۰ فرعی از 
۱۸۳۲- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی مستثنیات مرتع دشت حاجی آباد مورد تقاضای علی محمد خاموشان در روز 

چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، 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: ۱3۹۷/۱۱/۱۸              علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شش یک قطعه زمین محل کوره قدیمی پالک شماره ۲۵۵۳- اصلی واقع در بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی تپه های سید و راه چاحوض مجاور راه شوشود مورد تقاضای محمد یکه خانی به قائم مقامی از مستدعی 

ثبت )آقای کلوخ رضا شخمگر( موضوع نامه ۱۳۹۷۰۳۳۰۰۰۶۳۶۱۳۰- ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ و رای صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند در روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 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: ۱3۹۷/۱۱/۱۸    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

حسادت و موفقیت

خود را با انتقادات ارزیابی کنید

خیلی از انتقادها به خاطر حسادت بیان می شود، 
اما باز هم ممکن است با انتقادی درست رو به رو 
شوید. در این مواقع، ناراحت نشوید، بلکه به حرفی 
که دیگران می زنند خوب گوش کنید.گاهی انتقادات 
سازنده به شما کمک می کند به آدم بهتری تبدیل 
شوید.برای مثال، اگر روی پروژه ای کار می کنید 
که برای محیط زیست چالش برانگیز است و شما 
به  دادن  گوش  نداشته اید،  مسئله  این  به  توجهی 
تواند نکاتی که مد نظر  افراد حسود می  انتقادات 

نداشته اید را به شما یادآوری کند.
تا  کنید  استفاده  دیگران  نظر  از  توانید  می  شما 
توجه  بی  آن ها  به  که  دریابید  را  فرصت هایی 
بوده اید. پس با استفاده از انتقادهای افراد حسود، 

به آدم بهتری تبدیل می شوید.

افراد حسود کمک می کنند
 به موفقیت بیشتری دست یابید

در برخورد با انتقادهای افراد حسود مسیر دشوار اما 
سازنده ای در پیش خواهید داشت. در این مواقع یا باید 
همانند فرد حسود برخورد کنید یا کاری انجام دهید 
که درست است. بدون شک شما موفقیت بیشتری 
از آدم های حسود دارید که سعی می کنند شرایط را 
برایتان سخت کنند.در هر صورت باید در واکنشی که 
دارید متواضع تر باشید. نیاز نیست خودستایی کنید یا 
سعی کنید اعتبار خود را به تائید برسانید. بلکه واکنش 

خود را متواضع و محترمانه نشان دهید.
برخورد با آدم های حسود، فرصتی فراهم می کند تا 
بهتر بتوانید تعارض ها را حل و فصل کنید. شاید شما 
را در فضای مجازی یا در برخورد حضوری به چالش 
بکشند و موقعیت سختی برایتان ایجاد کنند. باید از 
این فرصت برای آموختن بیشتر درباره  تعارض استفاده 
کنید. گاهی باید بگذرید و هیچ پاسخی ندهید؛ در 

برخی مواقع نیز واکنش تان باید کمی متفاوت باشد.
مدیریت خشم کار بسیار دشواری است. شاید افراد 
و  بسیار خشمگین  را  بزنند که شما  حسود حرفی 
عصبانی کند؛ اما باید یاد بگیرید خشم تان را کنترل 

کنید و واکنش خود را به آرامی بروز دهید.
نفع خودتان  به  از تمام کلمات و رفتارهای منفی، 
و  شرایط سخت  این  در  بتوانید  اگر  کنید.  استفاده 
اضطراب آور بر خود مسلط بمانید، یاد می گیرید خشم 
تان را در اختیار بگیرید. بدون شک نتیجه این توانایی 

را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد.
هر کسی در زندگی خود با افراد منفی باف و حسود 
مواجه خواهد شد. ما نمی توانیم تمام اطرافیان مان را 
مجاب کنیم که دوست مان داشته باشند. به همین 
افرادی  عنوان  به  حسود  افراد  از  توان  می  خاطر 

ارزشمند برای یادگیری این درس استفاده کرد.

کنترل  اصالت فرآورده های
)SMS( سالمت محور از طریق پیام کوتاه 

کد اصالت )16 رقمی( فرآورده خود را  اعم از محصوالت 
غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی 
وارداتی )خارجی(  را با تلفن همراه و توسط سامانه پیام 

کوتاه به شماره 20008822 ارسال نمایید. پس از چند 
لحظه پیام کوتاه مربوط به آن کد به تلفن همراه شما 
ارسال می گردد. )در صورتی که حداکثر بعد از 10 دقیقه 
پیامی دریافت ننمودید کد اصالت مربوطه را مجددا 
ارسال نمایید.( مرکز اطالع رسانی کمیته مبارزه با قاچاق 

کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جلوگیری از اثرات جانبی
 ناشی از لنز تماسی

بیش از حد لنز تماسی نگذارید و آنها را با تجویز پزشک 
بدون  بیشتر  چه  هر  کنید.  تعویض  یا  بیندازید  دور 
جایگزین کردن لنزها پیش بروید، بیشتر لنز آسیب 

رسان خواهند بود. این باعث کاهش تامین اکسیژن 
قرنیه می شود و در نهایت به چشم ها آسیب می رساند.
تست لنز تماس معمول خود را از دست ندهید. منظم 
کمک شما  به  پزشک  چشم  توسط  کردن   چک 
 می کند مشکالت ناشی از لنز تماسی را تشخیص دهید 

و با درمان به موقع از آسیب جدی خودداری کنید.

عوارض و خطرات 
سیگار کشیدن

مصرف سیگار خطر تخریب ماکوال ناشی از افزایش 
سن را افزایش می دهد که منجر به نابینایی در افراد 
بیشتر از 65 سال می شود. دخانیات دیابت نوع 2 و 

ریسک عوارض ناشی از این بیماری را افزایش می دهد  
از جمله جریان خون ضعیف به پاها. این می تواند منجر 
به عفونت و قطع عضو بدن شود. افراد سیگاری چگالی 
استخوان را با سرعتی سریعتری نسبت به غیر سیگاری 
ها از دست می دهند که خطر شکستن بخش هایی از 

بدن را افزایش می دهد.

نوشیدن بیش از 
حد آب مضر است

کم آبی و پرآبی می توانند باعث سردرد شوند. وقتی 
 بیش از حد آب بنوشید، سلول های شما متورم و بزرگتر
 می شوند. سلول های مغز هم همین طور تحت تاثیر 

 قرار می گیرند و مغز شروع به فشار دادن جمجمه 
می کند. در نتیجه سردرد مداوم را تجربه می کنید. وجود 
 آب زیاد در بدن باعث عدم عملکرد درست کلیه ها 
می شود. این بدان معنی است که کلیه ها خسته خواهند 
شد و از بیرون ریختن آب از بدن جلوگیری می کنند و این 

منجر به احساس تهوع و استفراغ می شود.

جلبک برای جلوگیری
 از مسمومیت جیوه

مسمومیت ناشی از جیوه نگران کننده است.غلظت های 
غیر آلی جیوه بیشتر در کلیه ها یافت می شود و آن ها 
اندام هایی هستند که بدترین تاثیر را می گیرند. جلبک 

به طور قابل توجهی میزان سمّیت جیوه و آسیب های 
کلیوی ناشی از سمیت را کاهش می دهد. مطالعات 
مختلف در مورد جلبک خواص ایمن سازی آن را آشکار 
کرده است. این ویژگی ها شامل تولید مغز استخوان، 
تیموس، رشد طحال، افزایش تولید گلبول های سفید 

خون و افزایش تعداد هموگلوبین می باشد.

تست  مناسب این است که کشف کنید چه مدت بعد از انجام ورزش، قدرت درک و شنیدن دارید. این تمرین، بر 
روی دوچرخه ثابت یا تردمیل انجام می شود.بالفاصله بعد از انجام این ورزش، متوقف شوید و میزان ضربان قلب 
تان را اندازه گیری کنید و بشمارید و سپس یادداشت کنید.60 ثانیه صبر کنید و دوباره ضربان قلب تان را بررسی 
کنید.2 عدد را در کنار یکدیگر یادداشت کنید، اگر تفاوت آنها، کمتر از 18 باشد، قلب شما وضع مناسبی دارد، اما اگر 
این تفاوت بیشتر از 18 باشد، عملکرد قلب تان وضعیت مطلوبی ندارد. خبر خوب این است که می توانید با انجام 
ورزش های هوازی، قلب تان را قوی تر و کار آمدتر کنید. متخصصان توصیه می کنند مردم 150 دقیقه در هفته 
ورزش انجام دهند، حتی پیاده روی سریع. اجازه ندهید که سالمتی شما به خطر بیفتد. مراقب اندام مهم بدن خود 

باشید و مراقبت های الزم را انجام دهید.

روش اول: یک خیار را به تکه های ضخیم ببرید. سپس، به مدت نیم ساعت در یخچال قرار دهید تا خنک شود. بعد 
از آن، خیار سرد را روی حلقه های تیره خود برای 10 تا 15 دقیقه قرار دهید. توصیه می شود که هر روز این کار را 
انجام دهید. روش دوم: اولین مرحله ترکیب عصاره خیار و عصاره لیمو با نسبت های برابر است. سپس این عصاره را به 
مناطق مشکل دار خود با پنبه برای مدت 15 دقیقه نگه دارید. این درمان می تواند هر روز برای بهترین نتیجه تکرار شود. 
روغن بادام شانسی برای درمان تیرگی دور چشم: به سادگی، مقدار کمی روغن بادام را بردارید و زیر چشم تان بزنید. 
به آرامی برای حدود 4-3 دقیقه ماساژ دهید. آن را در طول شب نگه دارید و صبح با آب بشویید اولین مرحله ترکیب 
روغن بادام و عسل است. قدم بعدی اعمال کردن بر روی تیرگی چشم قبل از خواب است. این برنامه را در شب انجام 

دهید و صبح با آب بشویید.

نقش تاثیرگذار خیار در درمان تیرگی دور چشم بهترین تست تشخیص سالمت قلب

حضرت فاطمه )س( پس از مدتی بیماری ناشی از صدمات 
جسمی که در حوادث پس از رحلت پیامبر)ص( متحمل شدند، در 
سال 11 هجری قمری رحلت فرمودند. درباره تاریخ شهادت آن 
حضرت چند دیدگاه وجود دارد. مشهورترین قول نزد شیعه سوم 
جمادی الثانی است.مستند این قول روایتی از امام صادق)ع( است. 
حضرت فاطمه)س( قبل از شهادت، وصیت کرده بودند دوست 
ندارند افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را 
فراهم کردند، بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند؛ 
از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل 
دفن او مخفی بماند.به گفته مورخان، علی)ع( به کمک اسماء 

بنت ُعمیس، همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. 
به غیر از امام علی )ع( چند نفر دیگر نیز در نماز شرکت کردند 
که در مورد تعداد و نام افراد اختالف وجود دارد. منابع تاریخی 
امام حسن، امام حسین، عباس بن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، 
ابوذر، عمار، عقیل، زبیر، عبدا... بن مسعود و فضل بن عباس را 
افرادی دانسته اند که در این نماز شرکت داشتند. در عین حال نام 
سلمان، ابوذر، مقداد و عمار مورد اتفاق مورخان و سیره نویسان 
شیعی است.پیکر حضرت فاطمه شبانه با تابوتی که به درخواست 
خودشان ساخته شده بود حمل و به خاک سپرده شد. به سبب 
دفن پنهانی، محل دفن برای مردم مخفی ماند و هیچ گاه قبر 

آن حضرت مشخص نشد. در روایات متعددی که شیعیان و اهل 
سنت نقل کرده اند آمده است فاطمه برتریِن زنان بهشت، برتریِن 
زنان دو عالم و برتریِن زنان امت است.تداوم نسل پیامبر از فاطمه 
و تعیین امامان شیعه از فرزندان فاطمه به عنوان یکی از فضائل 
او ذکر شده است. برخی از مفسران استمرار نسل پیامبر از فاطمه 
را مصداق کوثر یعنی خیر فراوان در سوره کوثر دانسته اند که مقام 
امامت نیز بر عهده این نسل نهاده شد. از میان زنان مسلمان تنها 
فاطمه)س( برای حضور در مباهله پیامبر)ص( با مسیحیان نجران 
انتخاب شد.  بنا بر منابع تفسیری، روایی و تاریخی، آیه مباهله در 

برتری و فضیلت اهل بیت پیامبر)ص( نازل شده است.

شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( برترین زنان بهشت تسلیت باد

آیه روز

و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و ]جزای[ مکرشان با خداست هر چند از مکرشان کوه 
ها از جای کنده می  شد. )سوره ابراهیم آیه 46(

سخن روز

که  افرادی  برای  عالی  اتفاقات  و  می دهد  رخ  برایشان  اتفاقات خوبی  دارند،  که صبر خوبی  افرادی 
اتفاقات عالی را خودشان با تالش خودشان محقق می کنند. )جورج فورمن لوکاس(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

به چند نیروی آقا
 و خانم جهت کار در گلخانه 

نیازمندیم.
09158668177

32231861

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

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 

پارادایسکلمبوس
14:3020شروع سانس

تخت گازقانون مورفی
18:1521:3016:15شروع 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. 

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00  

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

جناب آقای پوریا سعیدی
صاحب سند و پالک خودروی سواری 
پراید- سایپا 141به شماره پالک 

52 ایران 363 ق 17لطفا جهت انتقال 
سند با شماره 09153610023 

تماس  حاصل فرمایید.

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

تاالر سینا به خانم جهت سالن داری و آقا 
)متاهل( برای سرایداری نیازمند است. 

شوکت آباد - دفتر تاالر سینا
 مراجعه 9 تا 12ظهر - 4 تا 7 شب

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی به صورت دو شیفت 

نیازمندیم.  09335611664

یک مغازه خیاطی با موقعیت عالی 
و 11 سال سابقه کاری به قیمت مناسب
 به فروش می رسد.09153638891

کار خوب اتفاقی نیست

حمـل بار، اثاثیه ، جهیـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو ۵/۵ و ۶/۵ متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچین ماهر )مخصوص اثاثیه(
۱00 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

در هر مکان، زمان و 
شرایطی که هستید 

بازاریابی کنید و صاحب درآمد شوید
اطالعات بیشتر در تلگرام    
@Iraniancomplexchannel 

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

09155632009

خشکشویی و رنگرزی باران
به صورت شبانه روزی 
شستشوی انواع البسه ، پتو 

روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده 
توری و کرکره )باز و بست رایگان(

برای اولین بار با دستگاه مخصوص 
در خراسان جنوبی 

میدان 7 تیر- جنب خرازی تهران
09157212188

32454535
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سهم ناچیزخراسان جنوبی در اشتغال و ثروت  

تولید نخستین سری تایرهای رینگ 18 اینچ در کشور

صداوسیما-مدیر اداره تکنولوژی کویر تایر گفت:  این شرکت برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و تولید تایرهای رینگ 18 اینچ برای استفاده در خودروهای شاسی بلند
 ) SUV و CUV( شده است.ضیاء تبار با تأکید بر این که دانش فنی تولید تایرهای رینگ 18 اینچ بومی بوده است افزود: مذاکرات اولیه با شرکت های خودروساز  برای تجهیز خودروهای 

شاسی بلند تولید داخل با این تایرها  انجام و پس از دریافت تأییدیه خودروسازان، بالفاصله تولید این تایرها در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت.

استاندار با بیان اینکه معدن از ظرفیت های استان 
است و باید جلوی خام فروشی آن گرفته شود، 
گفت: در حوزه اشتغال و درآمد و ثروت سهم 
استان ناچیز است.به گزارش ایسنا ، محمدصادق 
باید  کرد:  اظهار  معادن  شورای  در  معتمدیان، 
تصمیم گیری ها در شورای معادن به استان ها 
تفویض شود تا کارها با سرعت بیشتری انجام 
گیرد.وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از نظر 
زیرساخت ها  مشکل دارد افزود: برای تامین آب و 
برق در معادن مشکالتی وجود دارد و برای معدن 
شاهکوه نیاز به 40 کیلومتر خط انتقال است. وی 
ادامه داد: باید ظرفیت های استان را به کشور و 
به جهان معرفی کنیم که امیدواریم برای معرفی 

ظرفیت ها برنامه های خوبی داشته باشیم. 
معادن برای 11 هزار نفر اشتغال

 ایجاد کرده است
نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 

در این جلسه گفت: معادن برای 11 هزار نفر  
اشتغال ایجاد کرده است. داوود شهرکی اظهار 
کرد: خراسان جنوبی دارای 590 پروانه معدنی با 
بالغ بر 17 میلیون تن استخراج اسمی است.وی 
عنوان کرد: همچنین ذخایر قطعی کشف شده 
نیز بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون تن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: 
22 گواهی نامه اکتشاف با ذخیره یک میلیارد 
و 700 میلیون تن شناسایی و  38 پروانه بهره 
برداری در سال جاری صادر شده است.شهرکی 
تصریح کرد: در وضع موجود پروانه اکتشاف 269 
مورد و گواهی کشف نیز 59 مورد بوده که این 
نشان دهنده ظرفیت های دیگری در استان است.
وی ادامه داد: از درخواست های مهم ما تامین برق 
شاهکوه نهبندان است که امیدواریم وزیر صمت 
در سفر خود به خراسان جنوبی عملیات اجرایی 
برق دار کردن معدن انجام گیرد.رئیس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت  خاطرنشان کرد: حمایت 
از سنگ های تزیینی در فعالیت های شهرداری ها  
گرفته و محدوده هایی که در حوزه سنگ های 

قیمتی وجود داشته شناسایی شده است. 

خراسان جنوبی به عنوان 
منطقه آزاد معدنی معرفی شود

باید  اینکه  بیان  با  استان  معدن کاران  نماینده 
خراسان جنوبی به عنوان منطقه آزاد معدنی معرفی 
شود، گفت:  این استان همواره پایلوت بوده و به 
عنوان آزمایشگاه ایران است.محمدی بابیان اینکه 
در کنار بیان دستاوردهای معدنی و موفقیت ها باید 
کاستی ها هم گفته شود تا نقد درستی داشته باشیم، 
گفت: در استان عالوه بر جذابیت های معدنی باید 
جذابیت های دیگری نیز برای سرمایه گذاران ایجاد 
افزود: خراسان جنوبی، جزیره دوری  کنیم.وی 
است و باید تفاوتی بین خراسان جنوبی با سایر 

استان های برخوردار و بزرگ کشور در مراحل 
مختلف اکتشاف باشد.

افزایش عوارض خام 
فروشی مواد معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت:  
آالت  ماشین  دستگاه   260 از  بیش  امسال 
سنگین با استفاده از این 2 ماده قانونی وارد کشور 

شده است. جعفر سرقینی بیان کرد: زیرساخت 
منطقه  ویژه  به  مرزی خراسان جنوبی  استان 
شاهکوه نهبندان را ویژه در نظر داریم.وی در 
ارتباط با صادرات خام مواد معدنی اظهار کرد: 
صادرات مواد معدنی خام به ویژه سنگ های 
معدنی پنج درصد عوارض دارد که سال آینده 
هشت درصد و سال 99 نیز 10 درصد می شود 

و این موضوع بازدارنده است.

بهره برداری از چندین پروژه 
شرکت گاز در شهرستان ها 

دادرس مقدم - مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
صنعتی،  واحد  به52  گازرسانی  پروژه  گفت:  جنوبی 
تولیدی وخدماتی با سرمایه گذاری 72.1 میلیارد ریال 
و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 6 روستا با برآورد 
اعتبار 106 میلیارد ریال با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری، فرماندار، امام جمعه ، مسئوالن 
میمنت  به  قاینات  شهرستان  در  محلی  و  استانی 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به بهره 
برداری رسید. همچنین مشعل گاز در 29 روستا و 65 

واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بیرجند روشن 
شد.مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اعتبار این 
پروژه ها در شهرستان بیرجند را 196 میلیارد ریال 
دانست و اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 
هزار و 383 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می 
شوند. سید محمود هاشمی  افزود:عملیات گازرسانی به 
8 روستا و همچنین بهره برداری از پروژه ی گازرسانی 
به 45 واحد صنعتی ، تولیدی و خدماتی در شهرستان 
خوسف نیز انجام شده است.وی افزود : در شهرستان 
سرایان  هم  بهره برداری  از پروژه ی گازرسانی به 6 
روستا ، 3 واحد صنعتی ، تولیدی و خدماتی  و گازرسانی 

به روستای چاه غیاث آغاز شده است.

* پست خراسان جنوبی حائز رتبه نخست کشور در 
کیفیت خدمات شد

مهمان  کشور  اسکواش  فدراسیون  *رئیس 
خراسان جنوبی می شود تا نخستین کورت پدل شرق 

ایران را در بیرجند افتتاح کند.
رئیس کمیته امداد بیرجند گفت: از ابتدای سال   *
تسهیالت اشتغالزایی به 202 مددجو پرداخت شده است.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

 رئیس سازمان جنگل ها،

مراتع و آبخیزداری کشور:

تعداد  پرونده های
 منابع طبیعی را کم کنید

محمودآبادی-تمام تالش خود را انجام دهید تا مردم 
به واسطه قوانین منابع طبیعی درگیر دادگاه و  پاسگاه 
نباشند،تعداد پرونده ها را کم کنید.معاون وزیرجهاد 
کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری   
با اشاره به نگاهی که به منابع طبیعی است،گفت: تنها 
راه رسیدن به نگاه مثبت به منابع طبیعی این است که 
با روستائیان مدارا کنیم.خلیل آقایی تاکید کرد: اشد 
مجازات را برای متصرف و زمین خوار به کار ببرید 
اما حال و روزگار روستایی را دریابید. وی روستائیان را 
بهترین نیروها برای حفاطت از عرصه های منابع طبیعی 
دانست و ادامه داد: وقتی به تامین معاش روستائیان توجه 
کنیم،همه آنچه به عهده منابع طبیعی در حفاظت  و 
نگهداری است،آسان خواهد شد چون روستائیان مدافع 
منابع طبیعی خواهند شد. آنگاه هیچ کسی جرات نابودی  
عرصه های منابع طبیعی را نخواهد داشت.آقایی معتقد 
است: باید به جای گرفتن پیمانکار برای اجرای طرح 
های آبخیزداری به سراغ روستائیان رفت و تعاونی 
تشکیل داد. به این شکل عالوه بر کاهش هزینه ها 
برای روستائیان درآمد زایی می شود از طرفی چون 
از مزایای آن خودشان بهره مند می شوند. با عالقه 
ی بیشتری کار را انجام می دهند.وی درباره اعتبارات 
سازمان جنگل ها یادآور شد: تعجب دارد که برخی اعالم 
می کنند جنگل و مرتع اعتبار دارد اما طرح های مقابله 
با بیابان اعتبار ندارد. باید تاکید کنم تمام اعتباراتی که 
به بخش های  گوناگون داده می شود باید در راستای 
هم باشد. بیابان از مرتع جدا نیست، هر جا نیاز به بوته 
کاری یا اقدامات حفاظتی است باید از هر آنچه در بخش 
های  گوناگون از مرتع گرفته تا آبخیزداری برای طرح 
های مقابله نیز استفاده شود.معاون وزیر جهادکشاورزی 
اضافه کرد:به سراغ مردم بروید و از آنها درباره مشکالت 
شان و راهکاری که به دست شما است سوال کنید.
آقایی ادامه داد: برای اینکه مرتع داری برای روستائیان 
درآمد داشته باشد،به سمت کشت گیاهان دارویی بروید. 
وی آنغوزه را از مزایایی برشمرد که باید بیشتر از اینها 
مورد توجه قرار گیرد. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

اجرای ۲15۰ کیلومتر سامانه نوین 
آبیاری درمیان پس از انقالب

درمیان گفت: پس  مدیر جهاد کشاورزی  ایسنا- 
از انقالب 2150 کیلومتر سامانه نوین آبیاری در 
شهرستان درمیان اجرا شده که 1200 کیلومتر  آن 
آبیاری تحت فشار و 950 کیلومتر آبیاری کم فشار 
است. ضیائیان احمدی افزود :  در این مدت 300 
رشته قنات مرمت و 80 باب استخر ذخیره آب و 

45 باب آبشخوار  هم احداث شده است.  

سرمایه ارتش اسالمی بصیرت است

مهر- نماینده ولی فقیه در دیدار با فرمانده و کارکنان 
کرد:  اظهار  استان  در  مستقر  ارتش  هوایی  نیرو 
شاخصه اصلی ارتش اسالم بصیرت است. آیت ا... 
عبادی، بی بصیرتی را بزرگترین آسیب جهان اسالم 
دانست و گفت: هر فردی در هر جایی اگر بصیرت 
خود را از دست دهد ارتباطش را با خدا قطع کرده 
است. وی عنوان کرد: امروز با انواع شیطنت ها و 
تهدیدهای نظامی دشمنان مواجه هستیم و از سوی 
دیگر نیز جاذبه های نفسانی عده ای در داخل از 
دایره حق خارج، باطل را انتخاب و دشمنان و آمریکا 

را بزک می کنند.

 پرداخت1۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال  روستایی 

ایرنا - مدیر تحقیقات و ساماندهی صندوق کارآفرینی 
امید در آیین افتتاح پروژه های اشتغالزای روستایی در 
شهرستان خوسف گفت: سال آینده با بهره برداری 
کامل از طرح های اشتغال روستایی و عشایری شاهد 
شکوفایی بیشتر اشتغال، تولید، رونق اقتصادی، ارتقای 
معیشت مردم و اشتغال جوانان به ویژه در بخش 
اینکه  بیان  با  بود. رضا یوسفیان  روستایی خواهیم 
خراسان جنوبی جزو پنج استان نخست در جذب و 
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
است اظهار کرد: بیش از 34 میلیارد تومان تسهیالت 
در این زمینه بررسی، تصویب و در استان پرداخت 
شد. گفت: امسال این صندوق هزار میلیارد تومان 
تسهیالت کم بهره برای توسعه کسب و کارهای 

روستایی در کشور پرداخت کرده است.

کافه کارآفرینی دانشگاه بیرجند؛ حلقه 
وصل بین دانشجویان، صنایع و مدیران

ایسنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند در 
مراسم افتتاح کافه کارآفرینی دانشگاه بیرجند اظهار 
کرد: امیدواریم با افتتاح کافه کارآفرینی در راستای 

ایجاد امید و نشاط در دل دانشجویان حرکت کنیم.
حمیدرضا نجفی ابراز امیدواری کرد: تابستان آینده، 
 مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه تا دو هزار متر مربع

بین  وصل  حلقه  مرکز  این  تا  یابد  گسترش   
دانشجویان، صنایع و مدیران استانی باشد.

 اعتبارات آبخیزداری سال آینده دو برابر می شود
محمودآبادی-رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با اشاره به عملکرد خوب پروژه 
های آبخیزداری در خراسان جنوبی گفت: نگاه 
ویژه سازمان به استانهایی که درگیر خشکسالی 
هستند همیشه در اولویت برنامه های سازمان 
بوده است. مهندس خلیل آقایی افزود: اعتبارات 
حوزه آبخیزداری استان برای سال آینده حدود دو 
برابر خواهد شد.وی ادامه داد : با عنایت ویژه مقام 
معظم رهبری به موضوع آبخیزداری امسال 200 
میلیون دالر برای اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری از محل صندوق توسعه ملی 

اختصاص یافت که حدود 50 درصد آن تاکنون 
دریافت شده است.

موفقیت استان در آبخیزداری
های  طرح  فیزیکی  پیشرفت  متوسط  وی 
آبخیزداری در کالن کشور را باالی 90  درصد 
دانست و گفت: خراسان جنوبی جزو چهار استان 
نخست کشور است که در زمینه فعالیت های 
مربوط به آبخیزداری در سال جاری پیشگام و 
پیشتاز بوده است.وی ادامه داد: عملیات اجرایی 
پروژه آبخیزداری آرک شهرستان خوسف هفته 

دولت امسال آغاز شد و دو ماه بعد آماده شد 
اکنون شور و نشاط در مردم نشان از اثربخشی 
و فایده اینگونه پروژه هاست.قطع یقین نظام، 
حکومت، دولت، مجلس و در راس همه مقام 
معظم رهبری به این مطلب توجه کرده اند ما 
نیز به عنوان سرباز مردم، حکومت و نظام در 
خدمت هستیم تا این فعالیت ها را گسترده تر 
در  سازمان  این  عملکردهای  درباره  کنیم.وی 
برنامه  اساس  بر  گفت:  ها  رواناب  مهار  حوزه 
فعالیت  هکتار  میلیون  باید 10  توسعه  ششم 
آبخیزداری )سالی 2 میلیون هکتار( انجام بدهیم.

وی تاکید کرد: برای اجرای هر یک هکتار از 
پروژه های آبخیزداری یک میلیون تومان هزینه 
می شود یعنی اگر سالی 2 هزار میلیارد تومان 
اختصاص یابد تعهدات برنامه ششم توسعه را 
محقق خواهیم کرد. به گفته وی امسال 700 
میلیارد تومان بودجه به این سازمان اختصاص 
یافت.  وی عملکرد سازمان در این حوزه را برای 
یک میلیون و 500 هزار هکتار عنوان و تاکید 
کرد: استانداران در سراسر کشور 560 میلیارد 
تومان در قالب تفاهم نامه همکاری کردند و 
امید است در سال آتی نیز حدود 2 میلیون هکتار 

اجرای عملیات داشته باشیم. به گفته وی اگر 
خشکسالی ها ادامه یابد مهار رواناب ها زمان بر 
است  این مقام مسئول ادامه داد: از عرصه 135 
میلیون هکتاری منابع طبیعی تاکنون حدود 30 

میلیون هکتار مطالعات انجام شده است.

اعتبار برای شپشک 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری درباره 
اعتبارات شپشک سفید گفت : از نظر تخصیص 
اعتبار مشکلی نداریم واعتبار مبارزه با آفات متناسب 

با آفاتی که در کشور وجود دارد توزیع می شود.

بازاریان در عرصه دفاع
 از انقالب خوش درخشیدند

بهره برداری از 12 طرح عمرانی 
و خدماتی در شهرستان بیرجند

امین جم - رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن 
اقتصادي در اجالس سالیانه اصناف شهرستان بیرجند که 
اتحادیه  با حضور روساي  بیرجند  اتاق اصناف  در محل 
هاي صنفي برگزار شد، گفت: دشمن درصدد جداکردن 
بازاریان از انقالب است، اما همواره اصناف و بازاریان در 
عرصه دفاع از انقالب با وجود توطئه هاي دشمنان نظام 
جمهوري اسالمي خوش درخشیدند. غالمرضا حسن پور  

یادآور شد: دولت، مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائیه 
به مردم اعتماد و کار را به خود آنها واگذار کنند و خود 
اصناف هم مي توانند با بعضي گران فروشي ها مقابل کنند 
هرچند گران فروشي به آن شکل وجود ندارد و فرد وقتي 
کاالیي را گران مي خرد مجبور است گران هم بفروشد 
و ما از دولت مي خواهیم که از دخالت در امور اصناف 
از  تعدادی  این جلسه  در  است  ذکر  کنند. شایان  پرهیز 
روسای اتحادیه ها مسائل و مشکالت را مطرح نمودند. 
رضا علیزاده بیرجندی رئیس اتاق اصناف نیز گزارشی از 
وضعیت اصناف بیرجند و نقش آنان در انقالب و همراهی 
با نظام ارائه و بخشی از مشکالت اصناف از جمله مالیات 
اصناف، فروشگاه های زنجیره ای و .... را به رئیس بسیج 
اصناف کشور جهت طرح و پیگیری در پایتخت اعالم نمود.

صدا و سیما-در ششمین از دهه فجر، 12 طرح عمرانی و 
خدماتی در بیرجند به بهره برداری رسید.این طرح ها شامل 
رونمایی از بالگرد هوایی امداد هالل احمر، 3 دستگاه خودروی 
نجات هالل احمر برای شهرستان های استان ، 14 طرح 
عمرانی - آموزشی با 25 کالس درس و همچنین 5 طرح راه 
اندازی تأسیسات گرمایشی و حرارتی مرکزی در مدارس ، یک 
دستگاه تقلیل فشار و 1309 انشعاب گاز در 29 روستا با جمعیت 
1383 خانوار و 65 واحد صنعتی - تولیدی، ساختمان اداره کل 
امور مالیاتی استان در خیابان یاس بیرجند ، میدان عروج خیابان 
پاسداران بیرجند ، بهسازی پارک جنگلی، بهسازی پیاده روی 
خیابان جمهوری ، طرح انتقال آب برای آبیاری فضای سبز 
محدوده شمال و منطقه مهرشهر و بهسازی و زیباسازی  

بلوارهای بهشتی ، توحید ، غفاری و شهید خلیل طهماسبی 
بیرجند، خرید  18 دستگاه اتوبوس جدید و 6 دستگاه اتوبوس 
بازسازی شده شهرداری و افزایش سالن اجتماعات بنای 
آرامستان بیرجند به مساحت 445 مترمربع است که برای بهره 
برداری از این طرح ها 107 میلیارد و 36 میلیون و 530 هزار 
تومان هزینه شد.همچنین عملیات ساخت 75 واحد مسکونی 
ویالیی یک و دو طبقه با زیربناهای 85، 95 و 120 مترمربعی 
در روستاهای حاجی آباد، چهکند ، دستگرد و حسین آباد سادات 
با اعتبار 7 میلیارد و 35 میلیون تومان ، مدرسه 12 کالسه در 
مهرشهر بیرجند با پیش بینی اعتبار 2 میلیارد و 700 میلیون 
تومان و بوستان حاشیه کانال مهرشهر با مساحت 24 هزار 
مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان آغاز شد.

جم
ن 

 امی
س :

عک

اولین بالگرد هالل احمر استان در آشیانه نشست

کاری- مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی روز گذشته در مراسم رونمایی از بالگرد 
امداد و نجات هالل احمر خراسان جنوبی اظهار 
پیگیری  ها  سال  از  پس  بار  اولین  برای  کرد: 
و تالش امداد هوایی  قبل از ساخت آشیانه در 
استان مستقر می شود. محمد رحیم شهریاری با 

اشاره به اینکه منطقه خراسان جنوبی در بن بستی 
قرار دارد که دسترسی به استان های معین دور 
است، افزود: خراسان جنوبی سومین استان زلزله 
خیز کشور است و باید زیرساختها در این منطقه 
تقویت شود.وی با تاکید بر اینکه در زیرساخت 
های استان مشکالت جدی است و نبود امداد 

هوایی یکی از این مشکالت بود، بیان کرد:  امروز 
رونمایی از بالگرد امداد هوایی موجب آرامش و 
خدمت رسانی بیشتر می شود.وی عنوان کرد: 
بالگرد عملیاتی و پرتوان هالل احمر تعمیر اساسی 
شده است و ارزش آن 5 میلیون دالر است و برای 
همیشه در استان مستقر خواهد بود.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر با اشاره به بهره برداری از سه 
دستگاه خودروی امداد و نجات ادامه داد: هم اکنون 
محدودیت های جدی در امداد جاده ای داریم و با 
توجه به اینکه محورهای طبس و نهبندان بیشترین 
تلفات جاده ای را دارد لذا این سه خودروی امداد و 
نجات در این مناطق مستقر خواهد شد.شهریاری با 
بیان اینکه هنوز با استانداردهای خودروهای نجات 
و تعداد پایگاه امداد و نجات در این استان فاصله 

داریم، تاکید کرد:  اکنون در خراسان جنوبی 22 
پایگاه ثابت امدادو نجات وجود دارد که با فاصله 
طوالنی امدادرسانی دچار مشکل می شود و باید 

پایگاه های امداد و نجات در استان توسعه یابد.
اختصاص سه دستگاه خودرو نجات با 
ست کامل تجهزات به خراسان جنوبی  
دبیرکل جمعیت هالل احمر هم در حاشیه مراسم 
رونمایی از بالگرد و سه خودروی نجات هالل 
احمر خراسان جنوبی در جمع اصحاب رسانه اظهار 
کرد: بالگرد امدادی  دائم در استان مستقر می شود.
محمودرضا پیروی بیان اینکه سه دستگاه خودرو 
نجات با ست کامل تجهیزات به خراسان جنوبی 
اختصاص یافته است، ادامه داد: ارزش هر خودرو 
امدادی یک میلیارد  و 500 میلیون تومان است.

پیروی به ساخت آشیانه بالگرد امدادی در بیرجند 
اشاره و ابراز امیدواری کرد: با استقرار بالگرد امداد در 
آینده آشیانه تاسیس شود . دبیرکل جمعیت هالل 
احمر با تاکید بر اهمیت نهادینه و فرهنگ سازی 
آموزش های پیشگیری، افزود: در وهله نخست 
باید آموزش و پیشگیری در اولویت قرار گیرد.
پیروی بیان کرد: کشورهای موفق روی پیشگیری 
کار کردند و درصد تلفات در زمان بروز حوادث را 
کاهش دادند و ما هم باید در این راستا گام برداریم.
وی وضع انبارهای هالل احمر خراسان جنوبی را 
مطلوب ارزیابی کرد که توان امدادرسانی به حوادث 
استانی را دارد و افزود: در بروز حوادث عظیم در 
صورت نیاز از استان های معین نزدیک به خراسان 

جنوبی کمک گرفته می شود .
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 بخشودگی 1۰۰ درصدی جرائم
 مالیاتی در صورت پرداخت اصل

افتتاح  حاشیه  در  مالیاتی  امور  مدیرکل   - مهر 
جمع  در  جنوبی  خراسان  مالیاتی  امور  کل  اداره 
اصحاب رسانه بیان کرد: شهروندان می توانند به 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  مناسبت 
انقالب شکوهمند اسالمی و به منظور حمایت از 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی استان، در صورت 
پرداخت اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش، از 
بخشودگی 100 درصدی استفاده کنند. مهدی نباتی 
ادامه داد: متقاضیان می توانند از ابتدا تا پایان بهمن 
برای استفاده از طرح به ادارات امور مالیاتی محل 

سکونت مراجعه کنند.
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آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی سربیشه  شناسه آگهی: ۳۷۳۳۷۴
مستند به ماده  ۱۴ قانون ثبت و ماده ۶۱  آیین نامه قانون مذکور آگهی تحدید حدود  عمومی یک قسمت از امالک واقع در بخش های ۲ و ۴ و ۶ این حوزه ثبتی در سال یکهزار و سیصد و نود و 
هفت شمسی به شرح زیر منتشر می گردد.  بخش ۲  پالک ۸۸۸- اصلی مزرعه دستجرد مود ۱- ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 30۱ فرعی از 888- اصلی بخش ۲ سربیشه مورد تقاضای 

راضیه دستجردی بخش ۲ پالک ۱۱۶۳- اصلی سربیشه مزرعه مرتوند مود ۱-ششدانگ یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار واقع در پالک ۷۱۱ فرعی از ۱۱۶3- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه 
مورد تقاضای عباسعلی مهرجو ۲- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار واقع در پالک ۷۱۲ فرعی از ۱۱۶3- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو 3- ششدانگ یک 
قطعه زمین بندسار و دیمه زار واقع در پالک ۷۱3 فرعی از ۱۱۶3- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهرجو ۴- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار واقع در پالک ۷۱۴ 
فرعی از ۱۱۶3- اصلی مزرعه مرتوند مود بخش دو سربیشه مورد تقاضای عباسعلی مهر جو  بخش ۲ سربیشه ا-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار ودیمه زار پالک ۲۵۶0- اصلی بخش دو سربیشه 
مورد تقاضای  محمدولی رمضانی ۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر پالک ۲۵۶۱ - اصلی بخش ۲ سربیشه مورد تقاضای خانم طیبه دهباشی ۱3۹۷/۱۲/۱۹ بخش ۴  سربیشه: ۱- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی قطعه ۱ پالک 8۴3 -اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها ۲-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی قطعه ۲ پالک 8۴۴ - اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها 3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
قطعه 3 پالک 8۴۵- اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها  ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۴ 
متر مربع پالک 8۴۶- اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها  ۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  قطعه 
۵ پالک 8۴۷- اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها ۶- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه ۶ پالک 
8۴8- اصلی بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم نساء چهکندی واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی موسوم به رزق و سیاه دره و متداخله ها بخش ۶ سربیشه  ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار مشتمل بر یکباب ساختمان و استخر و انبار پالک ۴8۷- اصلی بخش ۶ سربیشه مورد تقاضای محمد حسین رستگار ۱3۹۷/۱۲/۲۶. تحدید حدود شماره های مذکور در روزهای مندرج در این آگهی انجام 
می گرد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک به 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 حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و برابر ماده 8۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت 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 خواهد داد. تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸             محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنايی با تکثیر و پرورش زالو درآمدزايی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو- استحصال فرآورده های آن
 خريد تضمینی محصول اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره شغلی نوين با حداقل
تلفن تمـاس : ۳۲۲۱۳۲۷۲- 0۹0۲۱۶۳۲۲۷۳ هزينه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد ۱۲5 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: ۴۴۳

با ظرفیت محدود
حمل تخصصی اثاثیه منزل 

با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری

 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:

 0۹1۵۳۶18۵۴۶ 
0۹1۵۶008۵۴۶

کناف ، دکوراسیون، 
بازسازی، طراحی و مشاوره 

0۹1۵۵۶10111
 رحیمی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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امام  علی علیه السالم فرمودند:
َمن َکثَُر فِكُرهُ فِي الَمعاِصي َدَعتهُ إلَیها

آن که در گناهان، بسیار اندیشه کند، ]این کار،[ او را به گناه می کشانَد.
)غرر الحكم : ح 8561(

حسینی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند با اشاره به چالش های 
پیش روی حوزه صادرات استان عنوان کرد: 
جنوبی  خراسان  صادرات  مشکالت  رفع 
از  اعم  مسئوالن  همه  همکاری  نیازمند 
اتاق  و  است  دولتی  و  خصوصی  بخش 
نیست.  آن  رفع  به  قادر  به تنهایی  بازرگانی 
محسن احتشام در گفتگو با آوا، با تاکید بر 
این که باید مولفه های اقتصاد مقاومتی را به 
داد: بخش  ادامه  معنای واقعی عملی کنیم، 
کنار  در  باید  دولتی  بخش  و  خصوصی 
یکدیگر تالش کنند که بتوان قوانین مزاحم 
برداشت. وی  را  و صادرات  تولید  راه  بر سر 
نیازمند  اشتغال  ایجاد  برای  که  این  بیان  با 
کرد:  نشان  خاطر  هستیم،  صادرات  توسعه 
ارائه  با  بیرجند تالش می کند  بازرگانی  اتاق 
نظرات تخصصی،کارشناسی و بیان واقعیت ها، 
فضای کسب وکار را به معنای واقعی تسهیل 
زمینه سرمایه گذاری  باید  گفته وی  به  کند. 
کنیم،  فراهم  بهتر  چه  هر  را  کارآفرینی  و 
زیرا جامعه امروز به رشد اقتصادی نیاز دارد.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی بیرجند به فعالیت هاي انجام شده 
در سال جاری اشاره کرد و افزود: این اتاق 598 
عضو دارد که از این تعداد 435 عضو حقیقي و 
161 عضو حقوقي هستند.  احتشام، کمیسیون 
هاي کشاورزي، صنعت و معدن، گردشگري 
و سرمایه گذاري اتاق را بازوان شوراي گفت 
وگوي دولت و بخش خصوصي استان دانست 
و ادامه داد: در اتاق بازرگاني بیرجند، جلسات 

متعدد کمیسیون ها با موضوعات مختلف، 16 
بخش  و  دولت  وگوي  گفت  شوراي  جلسه 
آموزشي  سمینار   40 از  بیش  و  خصوصي 
مختلف  هاي  زمینه  در  تجار  آشنایي  براي 
تجاري، اقتصادي و سازماني برگزار شده است.

 
اتاق بازرگانی بیرجند
 رتبه اول در آموزش

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این 
که ساالنه با توجه به بررسی شاخص های 
و  آموزشی  موسسه  توسط  شده  کارشناسی 
اتاق  آموزش  واحدهای  ایران  اتاق  پژوهشی 
کرد:  عنوان  گردند،  ارزیابی می  های کشور 
در این بررسی ها، واحد آموزش اتاق بیرجند 
در سال 97 موفق به کسب رتبه اول در این 
زمینه شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند با اشاره به این که در دو 
سال گذشته سعی در ارتقای سطح کمی و 
کیفی دوره های آموزشی داشتیم ، خاطرنشان 
نیازسنجی  ضمن  نیز  مسیر  این  در  کرد: 
و  متعدد  تخصصی  های  دوره  برگزاری  و 
کاربردی، در دو سال اخیر موفق به کسب رتبه 

های برتر سوم و اول کشور شده ایم.
دبیرخانه  فعالیت  آغاز  از  ادامه  در  احتشام 
و  داد  خبر  بازرگانی  اتاق  در  اقتصاد  سیمای 
یادآور شد: از تمام صنعتگران، تولید کنندگان و 
کشاورزان صنعتی و فعاالن حوزه گردشگری 
درخواست می کنم در صورت تمایل به حضور 
سریعًا  رادیویی  و  تلویزیونی  های  برنامه  در 
مراتب را به دبیرخانه مذکور در اتاق بازرگانی 

اعالم تا جداول زمانبندی حضور آنان در این 
رسانه ملی تنظیم و اطالع رسانی گردد.

فرصت  بهترین  را  فجر  دهه  وی همچنین 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  بیان  برای 
دهه  فرصت  از  باید  کرد:  بیان  و  دانست 
مبارک فجر برای تبیین ارزش های انقالب 
بازرگانی  اتاق  راستا  این  در  و  کرد  استفاده 
غرفه ای را در نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی جهت معرفی توانمندی ها و ظرفیت 

های اتاق برپا کرده است.
 

زمینه  حضور تولیدکنندگان
 در نمایشگاه ها فراهم شود

 احتشام با اشاره به برگزاری اولین همایش 
بین المللی گردشگری بیابان لوت در 11 و 12 
اردیبهشت ماه 98، در دانشگاه بیرجند ، یادآور 
شد: این همایش با همکاری اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، دانشگاه 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  بیرجند و 
دستی و گردشگری استان برگزار خواهد شد.

بازرگانی  اتاق  از حضور  ادامه هدف  وی در 
بیرجند در نمایشگاه های ملی و بین المللی را 
زمینه سازی برای گسترش روابط اقتصادی با 
کشورهای خارجی بیان کرد و افزود:همچنین 
شناساندن هرچه بیشتر محصوالت خراسان 
جنوبی به بازارهای هدف صادراتی از دیگر 
اتاق  رئیس  است.  بوده  مهم حضور  اهداف 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
زمینه حضور  باید  که  این  بیان  با  ادامه  در 
شود،  فراهم  نمایشگاه ها  در  تولیدکنندگان 

نمایشگاه ها  در  شرکت  هزینه  کرد:  عنوان 
باالست و این هزینه برای واحدهای تولیدی 
صرفه  به  مقرون  جنوبی  خراسان  کوچک 

نیست.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  احتشام 
حضور اتاق بازرگانی در سیزدهمین نمایشگاه 
)هرات(  ج.ا.افغانستان  و  ج.ا.ایران  مشترک 
در قالب اعزام هیئت و داشتن غرفه در این 
در  همچنین  افزود:  و  کرد  اشاره  نمایشگاه 
نمایشگاه طال،جواهر،نقره،ساعت،گوهرسنگ 
هدف  با  کیش  جزیره  وابسته  صنایع  و  ها 
و  قیمتی  های  سنگ  توانمندی  معرفی 
حضور  جنوبی  خراسان  استان  قیمتی  نیمه 
پیدا کرد. وی با بیان این که در سال جاری 
نشست تخصصی با هیئت سرمایه گذاری از 
کشور اوگاندا بین تجار و فعاالن اقتصادی در 
اتاق بازرگانی برگزار شده است، اضافه کرد: 
اتاق بازرگانی در نمایشگاه گلفود دبی که 27 
نیز در  تا 1 اسفند برگزار خواهد شد  بهمن 

قالب اعزام هیئت حضور خواهد داشت.
 

موانع فعالیت بخش خصوصی
 در استان

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس   
بخش  موانع  به  ادامه  در  بیرجند  کشاورزی 
خصوصی برای فعالیت در استان اشاره کرد 
و افزود: کمبود زیرساخت ها از جمله پرواز ، 
جاده، هتل و امکانات رفاهی، حمل و نقل به 
صورت ریلی و جاده ای، نبود آزمایشگاه مجهز 
برای معادن، عدم دسترسی به برق و آب در 

حوزه صنعت و معدن ، حاکمیت منابع طبیعی 
بر معادن و سختی های استعالمات با توجه به 
کویری بودن استان از جمله عواملی هستند 
 که سرمایه گذاری و فعالیت را سخت کرده اند.
احتشام همچنین از کمبود نقدینگی واحدهای 
بودن  باال  داد:  ادامه  و  تولیدی سخن گفت 
قیمت تمام شده محصول نهایی به دلیل باال 
بودن هزینه های تولید خصوصا حقوق دولتی 
شامل 9 درصد ارزش افزوده ، 20 درصد نرخ 
 تسهیالت ، 23 درصد حقوق تامین اجتماعی ،

شده  موجب  نیز  مالیاتی  حقوق  درصد   5
سرمایه گذار رغبت به فعالیت نداشته باشد. 
به گفته وی، دور بودن استان از سایر نقاط 
کشور که موجب هزینه های حمل مواد اولیه 
بودن قیمت تمام شده محصول می  باال  و 
سرمایه  ریسک  بودن  باال  همچنین  و  شود 
گذاری، نوسانات ارزی ، تورم بی رویه ، پایدار 
نبودن ارزش پول ملی و عدم کنترل دولت 
 بر بازار مواد اولیه خصوصا مواد پتروشیمی ،
شیمیایی، سلولوزی، تجهیزات و ماشین آالت 
فعال  و  گذار  سرمایه  کار  یدکی  قطعات  و 

بخش خصوصی را سخت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان این که امیدواریم 
اساس  بر  که  اعتباری  و  فنی  های  کمک 
بودجه سال 98 پیش بینی شده اند، به صورت 
اوراق نبوده و نقدی در اختیار تولید کنندگان 
و کارآفرینان قرار بگیرد، اضافه کرد: همچنین 
تسهیل در پرداخت این بودجه می تواند به 
واحدهای تولیدی که اکنون دچار مشکل شده 

اند کمک کند تا تعطیل نشوند.

 فضای کسب و کار را باید برای 
سرمایه های سرگردان ، جذاب کنیم

 احتشام با اشاره به مزیت های استان ، تنها راه 
توسعه را تولید و سرمایه گذاری در این موارد 
معدن،  همچون  هایی  حوزه  افزود:  و  دانست 
محصوالت راهبردی زرشک، زعفران و عناب، 
گیاهان دارویی و تجارت با توجه به مرز مشترک 
با افغانستان از مزیت باالیی برای سرمایه گذاری 
برخوردارند منتهی در این زمینه فضای کسب و 
کار را باید برای سرمایه های سرگردان ، جذاب 
کنیم تا منجر به تولید شود. وی با اعتقاد بر این 
که تولید می تواند گذرگاهی برای عبور از بیکاری 
و فقر در استان است، خاطرنشان کرد: باید در این 
راستا به تولیدات روستایی و تقویت صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در روستاها کمک کنیم و از طرفی 
کشاورزان محصوالتی چون عناب ، زرشک و 
زعفران را با قیمت منصفانه به فروش برسانند تا 
انگیزه ماندن و کسب و کار در روستا حفظ شود. 
رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از این که تاکنون 
کار بسیاری برای کمک به توسعه کشت زرشک، 
ایم، نداده  انجام  روستاییان  زعفران  و   عناب 
و  برندسازی  بازاریابی،  در  باید  کرد:  تصریح 
از  اقدام شود و  بیشتر  افزایش قیمت منصفانه 
واحدهایی که در این زمینه برای صادرات ایجاد 
کنیم.  حمایت  شوند  ایجاد  است  نیاز  یا  شده 
احتشام در پایان با بیان این که در نتیجه فعالیت 
ها، 6 نشان بین المللی از استان خراسان جنوبی 
ثبت جهانی شده است ، اضافه کرد: فرش مود 
و قهستان، زعفران خراسان جنوبی، زرشک و 
عناب خراسان جنوبی و زعفران قائنات از جمله 

این نشان ها هستند.

افزایش صادرات استان با همکاری بخش دولتی و خصوصی میسر می شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند :

عکس :اکبری

سرافرازان نیرو هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در خراسان جنوبی

 جناب سرهنگ خلبان محمدرضا بهرام نژاد 
فرماندهی محترم پایگاه هوایی سرلشکر خلبان شهید حسینی

 حجت االسالم و المسلمین صدیقی نیا 
رئیس محترم عقیدتی سیاسی  پایگاه
سرهنگ محمدجواد کرم زاده 

فرمانده محترم حفاظت اطالعات پایگاه 
و پرسنل فداکار 

ضمن عرض تبریک ایام ا... دهه فجر و گرامیداشت

 روز نیرو هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران )19 بهمن ماه(

 حضور متفقدانه و هرساله شما را در جمع 
مددجویان عزیز توانبخشی حضرت 
علی اکبر )ع( بیرجند ارج می نهیم،

  امید است همواره در راه خدمت به آرمان های
 نظام مقدس جمهوری اسالمی 

موفق و سربلند باشید.

مؤسسه خیریه  توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

خواهرم اگر در مدت یک سال در جمع ما نبودی،
 در قلب ما حضور داشتی در اولین سالگرد درگذشت

 عزیز از دست رفته مرحومه مغفوره

 حاجیه بی بی صدیقه حسینی
 )همسر مرحوم حاجی قاضی زاده( 

عصر امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۸ بر سر مزارش در محل روستای 
فالرگ گرد هم آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد و یاد و خاطرش 

را گرامی می داریم. 
خانواده حسینی


