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قیام برای نجات درخت 
روزهای خاص و مناسبت های تقویمی 
بازبینی  برای  بهانه هایی هستند  گاه 
 عملکردها، داشته ها، بایدها و نبایدها و 
نگاه های روشن تر به فرداهای پیش رو. 
فردا  در تقویم رسمی کشور روز درختکاری 
است. همه ساله در چنین روزی در جای 
جای ایران زمین آیین های ویژه ای برای 
بزرگداشت آن برگزار می شود. ایرانیان 
 از دیر باز درخت را به عنوان موجودی 
 ذی روح،  پرثمر، زیبا و مقدس گرامی
وجود   موضوع  این  شاهد  اند.  داشته 
سراسر  در  ساله  هزار  چند  درختان 
 کشور است. با این حال گویا مردمان 

عصر ما  ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*مهرآیین

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

دغدغه ای مهم تر از اداره کشور 
و زندگی مردم نیست

صفحه 2

 

توصیه های مهم سرلشکر باقری 
به محققان دفاعی

مجلس درگیر نقاشی های
 ایوان است!

مردم را نسبت به بسته
 اروپایی شرطی نکنید

ری
اکب

س : 
عک

آزادسازی واردات دام
با از میل۷۳ درمیان گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 

رایزنی و پیگیری های انجام شده 
شهرستان  میل 73  مرزی  بازارچه 
طرفه  یک  صورت  به  درمیان 
بازگشایی شد و امکان واردات دام، 
این  در  سوخت  و  فروشی  خرده 
معتمدیان  است.  شده  فراهم  مرز 
به  سفر  بندی  جمع  نشست  در 
شهرستان درمیان افزود: در این مرز 
براساس چارچوبی که مشخص شده 
واردات  برای  مربوطه  مجوزهای 
گرفته شده است و مدت قرنطینه دام 
نیز کاهش یافت. وی با بیان اینکه 
تعاونی های مرزنشین فعال و حمایت 
می شوند  اظهار کرد: براساس مصوبه 
تعرفه  دولت  هیئت  گذشته  سال 
کاالهای مصرفی برای تعاونی های 
مرزنشین از معافیت 100 درصدی 
خراسان  استاندار  است.  برخوردار 
جنوبی گفت: در 48 ساعتی که در 
شهرستان درمیان بودیم در مناطق 
شهری، روستایی، مرزی و عشایری 
حضور پیدا کردیم ...  ادامه در صفحه ۵

در جلسه جمع بندی سفر استاندار  عنوان شد  : 

 درمیان به لحاظ بسیاری از شاخص ها 
عقب ماندگی های جدی دارد

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: زمین های بازی مشروحه 
ذیل موجود در فضاهای سبز سطح شهر بیرجند را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره 

ماهیانه و به مدت یک سال واگذار نماید.
 مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین ترامپولین واقع در پارک توحید:ماهیانه2۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد. 
 مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین قلعه بادی واقع در پارک توحید: ماهیانه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
ماهیانه 3۱/۰۰۰/۰۰۰  توحید:  پارک  در   واقع  برقی  ماشین  زمین  کارشناسی  اجاره  پایه  مبلغ    
ریال می باشد.  مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین قطار برقی واقع در پارک توحید: ماهیانه 2۴/۰۰۰/۰۰۰  
ریال می باشد. مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین قطار برقی واقع در پارک آزادگان : ماهیانه ۱2/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال می باشد. مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین قلعه بادی واقع در پارک پروفسور معتمد نژاد : 
ماهیانه ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین ماشین شارژی واقع در پارک خانواده :ماهیانه۷/۵۰۰/۰۰۰  ریال می باشد.
مبلغ پایه اجاره کارشناسی زمین جنب ترامپولین واقع در پارک خانواده:ماهیانه ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد
www.birjandpark.ir :محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی 

مراجعه نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3-۰۵۶323۰۸۷3۱واحد پیمان و قراردادهای سازمان 

تماس حاصل فرمایید.
 امیر ابراهیم زاده - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )منطقه خراسان جنوبی( در 

نظر دارد: اقالم  مازاد و  اسقاط ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. 
 متقاضیان محترم می توانند برای دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت پایان وقت اداری ۹۷/۱2/۱۶ همه روزه از ساعت ۸ الی ۱2 به نشانی - بیرجند- خیابان 
جمهوری اسالمی- نبش جمهوری اسالمی ۶ - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

خراسان جنوبی - واحد بازرگانی مراجعه نمایند .
شماره تماس: 322۱۱۸32 

الزم به ذکر است، دریافت فرم شرکت در مزایده منوط به پرداخت سپرده شرکت در مزایده 
 نزد امور مالی شرکت و ارائه تاییدیه پرداخت سپرده به واحد بازرگانی می باشد. اقالم مزایده :
تلفن رومیزی، جا لباسی، میز تحریر فلزی، تلویزیون ۱۴اینج سیاه و سفید، میز تلویزیون، رک 
سامانه ، مانیتور، الستیک پیکاپ، حلب خالی ، ماشین حساب، سماور برقی،کابینت، پمپ آب 

شوفاژ، صندلی گردان ، کیبورد، دستگاه فاکس.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

مزایده عمومی جناب آقای دکتر کاظم قائمی
سرکار خانم خراسانی

و تمامی پرسنل محترم بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی بیرجند
بدینوسیله از مساعدت، همکاری و تالش دلسوزانه و همچنین حسن رفتار، نحوه برخورد مناسب و 
پیگیری های مجدانه در مدت بستری بودن عزیزمان حامد توانایی کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

ان شاءا... خداوند متعال همیشه حافظ و یاری دهنده شما باشد.
ضمناً، مراتب قدردانی و تشکر خود را نیز از همراهی جناب آقای دکتر مجیدرضا لطیفی و 

تمامی اعضای موسسه خیریه هیئت محترم ابوالفضلی بیرجند اعالم می داریم.

خانواده توانایی

آگهی مزایده فروش اراضی جهت صنوف آالینده
شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه بند ۴ مستخرجه از صورتجلسه 
شماره ۹۷/۰3/۱2۰۰۶۵ شورای اسالمی شهر بیرجند نسبت به فروش 2۵2 قطعه 
زمین واقع در راه قدیم حاجی آباد جهت صنوف مکانیک، درودگران، صافکار و مصالح 

و آلومینیوم و پروفیل برابر کروکی مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
 شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت 
www.ets-birjand.ir و یا به اداره امالک شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند میدان ابوذر مراجعه 
نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 3۱۸3۰2۴۷ تماس حاصل فرمایند. 

محمدعلی جاوید- شهردار  بیرجند
آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول

شهرداری بیرجند در نظر دارد: به تفکیک نسبت به خرید اقالم به شرح جدول ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط 
که توانایی انجام کار را دارند، دعوت به عمل می آید در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

مبلغ سپرده شرحردیف
شرکت در مناقصه

انواع سپرده شرکتشرایط
 در مناقصه

انواع برج نوری و سایر ۱
تجهیزات برقی

 ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
طبق ریال

لیست و 
مشخصات 

فنی 
مندرج در 

اسناد

* چک تضمینی بانکی 
* وجه نقد واریز به حساب 
۱۰۰۶۱۰ بانک شهر شعبه 
مدرس به نام شهرداری 

بیرجند * ضمانت نامه بانکی 
در فرم های قابل قبول

 در وجه شهرداری بیرجند
 با اعتبار سه ماهه

 و قابل تمدید

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالانواع کابل۲

انواع لوله پلی اتیلن ۳
و اتصاالت مربوطه و 

سایر تجهیزات مرتبط 
با جداسازی و آبیاری 

فضای سبز

۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت
www.ets- birjand.ir  مراجعه نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می بایست کلیه 
اسناد را تا  پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/3۰(  مورخ ۹۷/۱2/2۵ در پاکت سربسته و با لفاف مناسب 
به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- میدان ابوذر - شهرداری مرکزی - اداره حراست شهرداری 

بیرجند تحویل نمایند. 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت ۱3 مورخ ۹۷/۱2/2۶ در 
سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد• کلیه هزینه های نشر آگهی و  پرداخت کسورات 
قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد• شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می 
باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات 

فنی بیشتر با شماره ۰۵۶3۱۸3۰۱۰2 تماس حاصل نمایند.
محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

مزایـده )نوبت دوم(
شهرداری خوسف در نظر دارد: با توجه به بند 2 صورتجلسه شماره ۶۶ مورخ ۹۷/۱۱/2۸ با مجوز 
شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش ۱۰ قطعه زمین واقع در پالک ۱33 بخش ۵ 
اصلی از بخش 3 بیرجند به نشانی خوسف، بلوار شهدای عبادی 2/۱ و 2/2 به شرح ذیل اقدام نماید. 

قیمت پایهکاربریمساحت قطعهشماره قطعه

۲۷۷/۹۷۰/۰۰۰مسکونی۱۲۹۲/۶۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۲۲۴۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۳۲۴۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۴۲۴۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۵۲۴۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۶۲۴۰

۲۱۱/۲۰۰/۰۰۰مسکونی۷۲۴۰

۲۰۲/۴۰۰/۰۰۰مسکونی۲۰۲۵۳

۲۰۲/۴۸۰/۰۰۰مسکونی۲۱۲۵۳/۱۰

۲۰۲/۶۴۰/۰۰۰مسکونی۲۲۲۵۳/۳۰
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز کاری در ساعت اداری به شهرداری 

خوسف، واحد حراست مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مزایده: ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه برای هر قطعه به 
صورت نقد در وجه شهرداری - در صورتی که نفرات اول تا سوم از انجام معامله خودداری نمایند سپرده 
شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد - قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری می باشد - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد - سایر شرایط در اسناد مزایده 
 درج گردیده است.مهلت تهیه اوراق مزایده از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز کاری می باشد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه بیرجند    شرح در صفحه 2

آگهی مزایده فروش ملک
 در نظر است، ملک مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده واگذار گردد. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا روز دوشنبه 
 ۹۷/۱2/2۰ از ساعت ۸  الی ۱۴ با  شماره ۰۹۹۱۱۷23۱33 تماس حاصل نمایند.

عنوان 
پالک ثبتیملک

مساحت 
عرصه  
مترمربع

مساحت 
اعیان 
آدرسمترمربع

زمین 
-۲۵۰/۵۳۵۶/۱۶۲۲۶مسکونی

خیابان  عدل  
خیابان ایثارگران ۱۴

سرور ارجمند 
جناب آقای مهندس منصور عابدپور

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان

مرحوم محسن عابدپور 
 را  خدمت شما و خاندان سوگوار تسلیت عرض می نمایم.

تهران - سرهنگ اکبری
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نماینده مجلس: مردم نگران قیمت بنزین نباشند

فارس- رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مردم نگران قیمت بنزین نباشند، گفت: تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است. 
کاظم جاللی اضافه کرد: مجلس برای سال آینده هم درباره بنزین هیچ تصمیمی نگرفته و اگر قرار باشد تصمیمی هم گرفته شود باید دولت یا 
شورای عالی اقتصادی قوا آن را اتخاذ کنند.

سرمقاله

قیام برای نجات درخت 

 *مهرآیین
روزهای خاص و مناسبت های تقویمی گاه بهانه هایی 
هستند برای باز بینی عملکردها، داشته ها ،بایدها ونباید 
ها ونگاه های روشن تر به فرداهای پیش رو. فردا  در 
تقویم رسمی کشور روز درختکاری است .همه ساله 
در چنین روزی در جای جای ایران زمین آیین های 
ویژه ای برای بزرگداشت آن برگزار می شود .ایرانیان 
از دیر باز درخت را به عنوان موجودی ذی روح ،پرثمر، 
اند .شاهد این موضوع  زیبا و مقدس گرامی داشته 
وجود درختان چند هزارساله در سراسر کشور است .

دارند  خوشتر  ما  عصر  مردمان  گویا  حال  این  با 
سیمان  و  فوالد  آهن،  های   توده  نظاره  به  که 
و  باغ  به  تا  بنشینند  دلخراش  وآسمانخراش های  
، همه  این  اصلی  پرده  پشت  البته  وگیاه.   درخت 

سودجویی توام با کوته نگری جماعتی است که جز 
به پرکردن جیب های گشاد خویش نمی اندیشند ! 
اینک در آتش منفعت طلبی برخی افراد و حتی سازمانها 
در کشور بخش های بزرگی ازجنگلهای شمال تاغرب 
وباغهای پایتخت وفضاهای سبز شهری شهر کویری 
بیرجند همه خاکستر شده است .هنوز پرونده نابودی 
هزاران اصله درخت از توت های وقفی اکبریه تا باغ 
تاریخی شوکت آباد و درختان همسایه باغ رحیم آباد 
و پادگان 04و 70 هکتار جنگل کاری تپه های صیاد 
شهر بیرجند وباغ اناری و هزاران درخت در معابر عمومی 
و حاشیه جاده های ورودی این شهر با در نظر داشت 
عقوبت های وعده داده شده الهی برای آمران و عامالن 
آن گشوده است واین جماعت حتما ذخایر ارزشمندی 
برای فردای قیامت خویش پیش فرستاده اند .! براین 
همه بیفزاییم هنر نمایی  خردمندانه! سازمانی که باید 
مدافع طبیعت باشد در نابودی درختان سبز مثمر چند 
ده ساله وتوسعه بیابان ! در روستاها به استناد قانونی بی 
پایه برای کویرکه گویا پشت پرده های جالبی نیز دارد .

 این همه هوشمندی  درخراسان جنوبی در حالی بروز 
پیدا می کند که عنوان دومین استان بیابانی را دارد و 
پنجمین کانون ریزگردها  در بین استانهای کشور 
مسئوالن  خطر  هشدارهای  سال  به  سال  و  است 
شود.  می  بیشتر  آن  آینده  درباره  زیست  محیط 
منطقه ای که  در همه پهنه سرزمینی خویش و به 
ویژه  روستاها و حوالی آن، حواشی جاده ها و اطراف 
و داخل شهرها نیازمند  کاشت و توسعه فضای سبز 
از  این کار برای جلوگیری  اقلیم است و  با  مناسب 
آسیبهای گسترده زیست محیطی و بیابان زایی  و 
مهاجرت  ساکنان اآن  امری حیاتی به شمار می رود .

 حاال با افسوس باید گفت که بیرجند به عنوان بزرگترین 
کانون جمعیتی شرق کشور از منظر توسعه فضای سبز 
به ویژه با درخت مصداق هر سال دریغ از پارسال است .

در 5-4 دهه پیش از این، فضای سبز اعم از درختان 
باغی  و  کشاورزی  های  وعرصه  وتوت  عناب  میوه 
درون وحاشیه شهر گستره ای  بیشتر یا برابر با فضای 
مسکونی داشت  موضوعی که قدیمی ترها از آن به 
عنوان دلیل اصلی نشاط شهروندان آن دوره یاد می کنند.

اما به مرور با افزایش جمعیت و باال رفتن قیمت زمین 
وبسته شدن محدوده شهری در این سالها به واقع مردم 
این شهر در فضایی بی روح زندانی شدند.به واسطه 
طمع سیری ناپذیر برخی سازمانها وافراد برای کسب 
باالترین میزان سود ممکن  نه فقط عرصه های تازه ای 
درختکاری نشد، بلکه متاسفانه هزاران درخت چندین و 
چند ساله به هزاران بهانه و دوز وکلک خشکانده یا نابود 
شد تا زمینهای سوخته حاصل به پول نزدیکتر شود!حاصل 
این خیانت بزرگ و خاموش، شهر مرده و افسرده ایست 
که سرانه فضای سبز آن ناچیز و غم انگیز است .

می  تازه  داغ  این  دوباره   درختکاری  روز  در  اینک 
درختان  سر  بر  چه  سالها  این  تمام  طی  که  شود 
کسانی  چه  است.  رفته  شهر  این  سبز  فضای  و 
مسئولند؟  دستگاههای حسابرسی و بازرسی در این 
همه سال چه می کرده اند؟ چه  کسی  پاسخگوی 
هزینه های میلیاردی وارد شده به بیت المال وآینده 
زیست محیطی این شهر واستان است ؟ آیا اساسا 
فکر مبارک مسئوالن به این موضوع رسیده  است !؟

بیرجند برای قد کشیدن دوباره خویش حتما نیازمند 
توسعه فضاهای سبز شاداب و درختکاری گسترده 
با انواع گونه های گیاهی است و در این میان فقط 
شهرداری مسئول نیست ) اگر چه مسئول اصلی به 
شمار می رود( همه شهروندان و سازمانها و ادارات 
ترمیم  و  بهسازی  برای  نیاز  این  درک  با  موظفند 
فضای سبز شهر قیام کنند و این هم وظیفه ای دینی 
درخت                        نجات  برای  است.قیام  میهنی  هم  و 

اینکه  بیان  با  و خشکبار  آجیل  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
تولید داخل کفاف بازار شب عید را می دهد و کمبودی 
نداریم، گفت: تقاضای خرید آجیل به یک پنجم کاهش 
یافته است. مصطفی احمدی درباره قیمت آجیل در بازار 
اظهار کرد: امسال حدود ۸0 درصد افت تولید خشکبار 
داشتیم به همین دلیل به طور میانگین شاهد افزایش ۸0 

درصدی قیمت ها بودیم.
اینکه تغییرات قیمت به چند عامل وابسته  بیان  با  وی 
است، گفت: سرمازدگی و افت تولید ۶0 درصد در افزایش 
از  موارد  و سایر  بود  گذار  تاثیر  آجیل و خشکبار  قیمت 
جمله نرخ ارز و صادرات دیگر مولفه های افزایش قیمت 
بودند.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزود: پیش بینی 
می کردیم به دلیل افت تولید در پایان سال با کمبود در 

بازار مواجه شویم، اما با توجه به افزایش قیمت، تقاضا 
به  یافته است  به یک پنجم کاهش  کم شد و خرید ها 
همین دلیل با کمبود در بازار مواجه نیستیم. وی با بیان 
اینکه، تخم کدوی گوشتی، بادام زمینی، تخم آفتابگردان 
از  وارداتی هستند، گفت:  اقالم  از جمله  بادام هندی  و 
میان اقالم ذکر شده بادام هندی، قانونی وارد نمی شود 
و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.  رئیس اتحادیه 
آجیل و خشکبار درباره میزان سودی که واحد های صنفی 
مجاز هستند دریافت کنند، خاطرنشان کرد: سود خرده 
نیز ۳ درصد  فروشان  و سود عمده  فروشان ۱0 درصد 
با  واحد های صنفی  بازار،  وضعیت  به  توجه  با  اما  است 
می رسانند.  فروش  به  را  خود  اجناس  کمتری  سود های 
احمدی تصریح کرد: آجیل و خشکبار نرخ مصوب ندارد 
قیمت  در  تولید  مقدار  جنس،  مقدار  تقاضا،  و  عرضه  و 
گذاری تاثیر گذار هستند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
گفت: طی چند روز اخیر استقبال خریداران بیشتر شده 
و امیدواریم شرایط فروش طی روز های آینده بهتر شود. 
و  آجیل  کرد:  تصریح  خشکبار  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
خشکبار نرخ مصوب ندارد و عرضه و تقاضا، مقدار جنس، 

مقدار تولید در قیمت گذاری تاثیر گذار هستند.

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان گفت: شکر برای صنوف، صنعت و خانوار 
تامین شده است و ما هیچ محدودیتی در عرضه شکر با 
بیان  با  نیز  بازار  نداریم. تابش در خصوص  قیمت مصوب 
اینکه طرح ویژه نظارت آغاز شده است،گفت: با توجه به اعالم 
وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران، شکر 
به اندازه کافی به تمام استان ها تخصیص داده شده است 
و اگر استان ها به شکر مازاد هم نیاز داشته باشند، شرکت 
آمادگی  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  ایران  دولتی  بازرگانی 
تخصیص مجدد را به این استان ها دارند و از تمام استانداران 
تقاضا دارم به عنوان مسئوالن تنظیم بازار نسبت به جذب 
و نظارت بر توزیع این کاال دستورات الزم را صادر کنند.
تابش، با اشاره به اینکه توزیع شکر از هفته گذشته آغاز شده 

است، عنوان کرد: شکر برای صنوف، صنعت و خانوار تامین 
شده است و ما هیچ محدودیتی در عرضه شکر با قیمت 
مصوب نداریم و انتظار ما از اصناف این است با توجه به این 
عرضه سریعا نسبت به عرضه در فرآیند و براساس مصوبات 
قیمت اقدام کنند. وی ادامه داد: همکاران ما در گشت های 
مشترک بازرسی و گشت های نظارتی، موجودی کاالهای 
اساسی در انبارهای اصناف را هم کنترل می کنند، کاالهایی 
که برای توزیع پایان سال تخصیص داده شده به هیچ عنوان 
نباید در انبارها بماند. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان در خصوص عرضه مرغ با مصوبه تنظیم بازار 
به قیمت ۱۱ هزار و 500 تومان گفت: این قیمت مورد توافق 
وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد کشارزی و بخش 
خصوصی مربوطه است و در کل استان ها فرآیند را از مرغداری 
آغاز و تا عرضه کنترل می کنیم و هر عاملی که قیمت مصوب 
را رعایت نکرده باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

 تابش تاکید کرد: در خصوص عرضه سیب و پرتقال به تمام 
مردم اطمینان می دهیم این میوه ها به اندازه کافی در تمام 
استان ها ذخیره سازی شده است، با توجه به اینکه صادرات 
سیب و پرتقال هم ممنوع شد، هیچ دغدغه ای برای عرضه و 
کنترل بازار در شب عید نداریم و مردم نگران این مسئله نباشند.

میزان دیه سال 98 مشخص شداختصاصشکربانرخمصوببهتماماستانهاآجیلتولیدداخلکفافبازارشبعیدرامیدهد

فارس- معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابالغ قیمت 
دیه در سال ۹۸، گفت: دیه یک مرد مسلمان برای 
ماه های غیرحرام در سال ۹۸، ۲70 میلیون تومان 
محسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت  شد.  تعیین 
اساس  بر  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون  اژه ای 
مسلمان  مرد  یک  دیه  قضاییه،  قوه  رئیس  ابالغ 
میلیون  سال ۹۸، ۲70  در  غیرحرام  ماه های  برای 
ماه های  در  اساس،  این  بر  که  شد  تعیین  تومان 
حرام ۹0 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می  شود.

تصمیم های دولت برای ساماندهی و 
تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز

تسنیم-دولت به منظور ساماندهی و تامین ایمنی تردد 
حوادث  بروز  از  جلوگیری  و  دوگانه سوز  خودروهای 
ناگوار از قبیل انفجار مخازن این خودروها به دلیل 
غیرکارخانه ای بودن آنها و منقضی شدن کارکردشان، 
تصمیم هایی گرفت. به موجب این تصمیم، وزارت نفت 
موظف شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز 
طبیعی و ایجاد بستر الزم برای اتصال سامانه هوشمند 
جایگاه های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران 
)سیمفا( و سامانه اطالعات خودرو های گازسوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به نحوی اقدام کند که از 
تاریخ ۱۳۹۸/۱0/۱ امکان سوخت گیری در جایگاه های 
سوخت گاز طبیعی صرفا برای خودرو های دوگانه سوز 
که در کارت شناسایی آن ها عبارت »دوگانه سوز« یا 
»دوگانه سوز تبدیلی« درج شده و دارای گواهی معاینه 
فنی معتبر هستند، وجود داشته باشد. همچنین پلیس 
راهنمایی و رانندگی موظف است نسبت به اصالح و 
تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به 
صورت کارگاهی تا قبل از ابالغ این مصوبه دوگانه سوز 
گاز  سامانه سوخت رسانی  »گواهی سالمت  و  شده 
خودرو« را مطابق دستورالعمل مربوط اخذ کرده اند، اقدام 
نموده و در کارت آن ها عبارت »دوگانه سوز تبدیلی« را 

درج نماید.

۵۰ هزار راس گوسفند تا آخر
 هفته وارد کشور می شود

تولیدات دامی وزیر  امور  خبرگزاری میزان- معاون 
جهاد کشاورزی گفت: 50 هزار راس گوسفند تا آخر 
هفته وارد کشور می شود. مرتضی رضایی اظهار کرد: 
برای تأمین گوشت قرمز بازار، میزان واردات در ماه 
پایانی سال افزایش یافته و تا پایان این هفته از طریق 
کشتی 50 هزار رأس گوسفند وارد کشور می شود.

برای تنظیم بازار مرغ شب عید نیز از سه ماه قبل 
برنامه ریزی شده و جوجه ریزی افزایش پیدا کرده 
است. وی افزود: بر این اساس در بهمن و اسفند ماه 
بیش از ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه پرورش یافته که این 
میزان هفت میلیون قطعه نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته افزایش داشته است که معادل ۱۶ هزار تن 
گوشت مرغ می شود. رضایی خاطر نشان کرد: روند 
قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافته است و هیچ 
مشکلی برای تأمین گوشت مرغ شب عید وجود ندارد.

افزایش سقف برداشت پول
 از خودپردازها در ایام نوروز

آخرین خبر- بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز مجوز 
افزایش سقف برداشت پول از دستگاه خودپرداز از ۲00 
به 500 هزار تومان را ابالغ کرد که در همین راستا سقف 
برداشت پول از ۲0 اسفند تا ۱7 فروردین ماه افزایش پیدا 
می کند. در آستانه نوروز و با توجه به افزایش تقاضا برای 
پول نقد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و فعال 
در سراسر کشور با دریافت مجوز از سوی اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را از 
۲00 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش می دهند؛ 
امسال هم بانک مرکزی ابتدای اسفند مجوز تصمیم 
گیری برای افزایش سقف برداشت خودپردازها به 500 
هزارتومان را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی 
و خصوصی داده که در همین راستا افزایش سقف برداشت 
پول از دستگاه های خودپرداز در هفته آینده توسط بانک ها 
برای عید با به روزرسانی خودپردازها عملیاتی می شود.

توصیه های مهم سرلشکر باقری به محققان دفاعی

کل  ستاد  رئیس  باقری،  پاسدار  سرلشکر  سردار 
نیروهای مسلح گفت: محققان عرصه دفاعی باید 
با تهیه نقشه راه مجدد و به روز بتوانند نقاط قوت 
جدیدی خلق کرده تا به همین نسبت بتوانند با تولید 
از  اقتدار نظام جمهوری را بیش  بازدارنگی،  قدرت 

گذشته و روز به روز ارتقا دهند.

انتقاد فالحت پیشه از تأخیر دولت در ارائه الیحه انتخابات

فالحت پیشه،نماینده مجلس گفت: اگر دولت ها از   
۱۳ سال پیش تاکنون به وظیفه شان عمل می کردند 
و الیحه جامع انتخابات را به موقع ارائه می کردند، امروز 
این همه انتقاد به نمایندگان مجلس وجود نداشت.وی 
گفت: تأخیر در ارائه این الیحه در دو دولت وجود داشته 
و هر دوره در مجلس شورای اسالمی بحث اصالح قانون انتخابات مطرح می شود.

مردم را نسبت به بسته اروپایی شرطی نکنید

رهبر انقالب فرمودند: ما یک روز مشکل اقتصادی 
کشور را موکول کردیم به برجام، ]اما[ برجام نتوانست 
مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک 
قابل توجهی بکند و نتیجه این شد که مردم نسبت 
اروپایی«؛  برجام شرطی شدند، حاال هم »بسته    به 

مردم را نسبت به بسته اروپایی شرطی نکنید.

مجلس درگیر نقاشی های ایوان است!

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: درباره طرح نمایندگان 
برای محدودیت انتخاب بیش از                                                                                                                                           سه دوره پیاپی باید 
گفت همین مسئله نشان دهنده بی توجهی مجلس به 
مسائل اساسی کشور و پرداختن به نقاشی های ایوان 
است. عباس عبدی ادامه داد: در نهایت با وجود این 

مجالس فرقی نمی کند نمایندگانش جدید باشند یا باسابقه و قدیمی.

رئیس جمهور به مجمع تشخیص بی لطفی کرد

آیت ا.. موحد کرمانی، رئیس شورای مرکزی جامعه 
روحانیت مبارز درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور 
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: 
تعجب  رئیس جمهور  آقای  سخنان  از  خیلی  من 
می کنم، ایشان بی لطفی کردند،ایشان قانون اساسی 

را می شناسد و وظیفه دارد به قانون عمل کند.       

دغدغه ای مهم تر از اداره کشور و زندگی مردم نیست

جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در حال 
حاضر هیچ دغدغه و موضوعی مهم تر از اداره کشور 
و زندگی مردم نیست، گفت: ما باید به خاطر مردم و 
کشورمان هر موضوعی را تحمل کنیم و در دل خودمان 
نگه داریم، به این دلیل است که اصرار دارم اکنون زمانی 

است که ما به انسجام و وحدت نیاز داریم و زمانی است که باید با هم باشیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  - نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری / تلفن 32400390-92( 

مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری 
در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه رتبه و پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با 

حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/12/1۶ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این 
آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 
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1-تضمینشرکتدرمناقصه)ارجاعکار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50۶59 هـ مورخ  
94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 21730۶2009008 نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
2-محلتحویلاسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت 

اداری 3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

نامسازمانمناقصهگذار:دانشگاه بیرجند موضوعمناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری و توسعه 
فضاهای سبز دانشگاه بیرجند شرحمختصرکار:1- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی دانشگاه بیرجند در قالب 
به کارگیری حدود 22704 نفر ساعت کار مورد نیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی 2- واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه )واقع در سه پردیس شوکت آباد، امیرآباد 
و شهدا داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحید، ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان( در در قالب به کارگیری حدوداً 2112 نفر ساعت  مدتزماناجرا: از تاریخ 1398/01/01 لغایت 1398/12/29 شرایطمتقاضي:داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته 
خدمات عمومی و باغبانی با تاریخ معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قیمتاسنادمناقصه:واریز مبلغ 500.000 )پانصد هزار( ریال از طریق دستگاه کارتخوان در دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه میزانسپردهشرکتدرمناقصه: 2.۶31.000.000 )دو 
میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون( ریال و به یکي از صورت های مشروحه زیر در پاکت " الف"  تحویل گردد. الف - ضمانت نامه بانکي به نفع دانشگاه بیرجند ب - واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره 48354۶017 شعبه تجارت دانشگاه  ج- چک 
تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه محلدریافتاسنادمناقصهوتحویلپیشنهادها:پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزي- طبقه دوم - اتاق 223 - دبیرخانه کمیسیون معامالت زماندریافتاسنادمناقصه:از روز دوشنبه 1397/12/13 تا پایان وقت 
اداری پنجشنبه 1397/12/1۶ زمانتحویلپیشنهادها:تا پایان وقت اداری یکشنبه 1397/12/2۶ تاریخومحلبازگشایيپیشنهادها: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 12/27/ 1397 در محل سازمان مرکزی دانشگاه - اتاق جلسات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه 

تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی نماید و موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به  صرفه و صالح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجندتلفن تماس: 05۶3220212۶ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
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فستیوال نوروز در دانشگاه بیرجند

صداوسیما- دانشجویان دانشگاه بیرجند در فستیوال نوروز هنرهای خود را به نمایش گذاشتند. در این فستیوال دانشجویان هنرهای خود در زمینه های خوشنویسی ، 
تئاتر موزیکال خیابانی و تئاتر حاجی فیروز ، کارگاه معرق ، کارگاه تزیین سفره هفت سین و ظروف سفره هفت سین ، کارگاه دکوپاز روی تخم مرغ ، برگزاری نمایش 
با سالم، لطفا از حذف یک نقطه شهری از خراسان عروسکی مبارک ، عکاسی ، بهترین سبزه و سفره عید ، مسابقه خط نوروز ، مسابقه عید و ادب ، مسابقه طراحی ، نقاشی و مسابقه طراحی تخم مرغ به نمایش گذاشتند.

جنوبی )محمدشهر( که با مکاتبه با وزارت کشور انجام 
شده گزارشی تهیه نموده و دالیل توجیهی ایشان را 
اخذ نمایید که بر عکس سایر استان ها که به دنبال 
بردن  باال  برای  جدید  شهری  نقاط  ایجاد  و  ارتقا 
شاخص های اساسی به منظور اخذ امکانات بیشتر 
هستند، با چه انگیزه ای این کار صورت گرفته است؟
915...218

با سالم، از مسؤالن محترم راه و شهرسازی و راهداری 
شهرستان بیرجند تمنا می نماییم جهت آسفالت راه 
دسترسی بین روستای محمودآباد و بهدان که در نقطه 
حادثه خیزی قرار گرفته چاره ای بیندیشند و سریع تر 

اقدام الزم را انجام دهند.
915...387

آقای مسئول فضای سبز، چرا می گین دیگه درخت 
کاج تو بیرجند توزیع وکاشت نمی شه!؟ خودتون خسته 
نشدین اینقدکاج دیدیدن! کمی ازکشاورزا  تحقیق کنید، 

تو بیرجند خیلی درختای دیگه جواب میده!
915...368

با سالم خدمت آقای یزدان شناس، عضو شورای 
شهر بیرجند. خواستم از طرف خودم و تعدادی از 
پرسنل ناجا از دلسوزی و خدمت شما نسبت به مردم 
بیرجند تشکرکنم. درخواست پیگیری بابت تبدیل 
شدن اراضی پادگان به مکان توریستی و تفریحی 
بکر در مرکز استان داریم تا کمکی به  اقتصاد و هم 
مکان تفریحی برای همشهریان باشد. اجرکم عندا...
930...861

باالخره نفهمیدیم 940/000 تومان حق توسعه بابت 
هر انشعاب آب و فاضالب یعنی چه آن هم در قلب 
آماده شده شاید   شهر که زیرساختش در دهه 50 
اتفاقی افتاده ما خبر نداریم.  یا بابت نصب هر انشعاب 
آب  400/000 تومان هزینه الزمه.  مگر می خوان 
کوه بکنند یا شاید پیمانکار خودی است. دست ادارات 

همش تو جیب ملت است.
930...861

شهردار محترم بیرجند لطفا دستور فرمایید پیگیری 
نمایند فلکه دانشگاه آزاد یا توسط خود دانشگاه مرمت 
شده و یا توسط شرکت تحت امر شهرداری مرمت 
گردد این میدان مدتهاست به حال خود رها شده
915...876

سالم آوا جان در خصوص هشدار انقراض کما خب چرا 
تو سطح شهر داخل وانت حجم زیاد کما به فروش میره 
و  مسئوالن هم هیچکار نمی کنند چهار نفر رو جریمه 

کنید تا بقیه حساب کار دستشان بیاد.  
937...667

باسالم ازشهرداری خواهشمندیم نسبت به زیباسازی 
خیابان های آوینی،پونه،مالصدرا وامیرکبیر وکال این 

منطقه شهر هم اقداماتی روشروع کنند باتشکر
915...037

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محمودآبادی- نرگس چنان خشمگین یارقلی را نگاه می کند که انگار با هرم 
نگاهش می خواهد سرتا پای او را به آتش بکشد،آتشی که نه از سر کینه بلکه از 
بیدادی است که این واسطه ها بر سر مالداران خشکی زده آورده اند، آنهایی که در 
زمستان نتوانسته اند آذوقه گله را تامین کنند و چنان بی پولی بر گرده مال هایشان 
موس موس می کند که تن به فروش مال داده اند، اما یارقلی هر مالی را نمی خرد، 
او در پی مادینه ها چشم های ورقلنبیده اش را می گرداند، طوری قیمت می  دهد 
که جگر مالدار از اینکه مادینه فروخته در دم نسوزد، اما نرگس خوب می داند بهار 
سال آینده مردهای سیاه چادر و روستاهایی که فروش گوسفند ماده در آن رسم 

شده، خواهند فهمید مادینه فروشی چه بر سر گله خواهد آورد.
نمی گذارم حنایی را ببرند، نرگس چنان تنگ گوسفند را در آغوش گرفته انگار می 

خواهند فرزندش را از او بگیرند، پدرش را با ضجه صدا می زند.
-بابا مدحسن تو را به علی اکبر حسین )ع( قسم حنایی را نفروش، من بدون حنایی 
می میرم ، بابامدحسن،گوشواره هایم را بگیر، شب ها برایت تا صبح گلیم می بافم 
تو را به روح ننه، حنایی را نفروش. اشک مانند سیالبی گونه های آفتاب سوخته 
دختر را خیس کرده است. گرگ و میش آسمان انگار نمی خواهد به صبح سرازیر 
شود. مدحسن سر آستین لباسش را ورمی مالد انگار قصد دختر را کرده باشد، چوب 
دست چوپانی اش را در دست می چرخاند و به او نزدیک می شود. یارقلی شمروار 
انگار از آنچه قرار است اتفاق بیفتد خرسند باشد نیشخندی می زند و با طعنه رو به 
مدحسن موذیانه می گوید دوره عوض شده ، حاال ضعیفه ها هم زبان باز کرده اند، 
آخر مثل این قیمتی که من بابت مال هاتان می دهم کجا به شما می دهند؟ دیگر 
کسی در روستاهای اطراف نمانده از این جا تا درح ، از آن طرف تا  درخت توت و 
دوست محمد . مال خوب است که فربه باشد، دنبه پشتش این ور آن ور برود، همه 
از فرط خشکسالی به شهر ها گریخته اند، مال هاشان را فروخته اند، با کدام آب با 

کدام آذوقه در این صحرا می توان مال نگه داشت؟
-مدحسن چوب دستش را در زمین فرو می برد و همچنان که به عزاداری 
نرگس خیره مانده، می گوید: پرچانگی نکن یارقلی آنهایی که رفته اند هم، از 
رفتن پشیمانند، هیچ روستایی و هیچ عشایری خوش ندارد مال ماده ای که هنوز 
روی پاست را بفروشد، جبر زمانه است یارقلی جبر زمانه، گرانی بیداد می کند، 
فکر می کنی برویم شهر اوضاع مان خوب می شود؟ به والی علی )ع( از اینی 
که هستیم ذلیل تر می شویم، حاال خوب است، دام ها را رایگان سوزن می زنند، 
بیچاره ها تمام تالش شان را می کنند تا بز مرگی و بد میری به جان گله ها 
نیفتد، هر وقت کمک خواسته ام خسروی دامپزشک سر مال ها آمده خدا خیر از 
جوانی اش ببیند. پارسال همان شیشک را که می بینی مادرش سر زایش تلف 
شد، دامپزشک به دادم نمی رسید بره هم تلف شده بود، خشکسالی فقط فقیر را 
می شناسد یارقلی، پول نداشته باشی آذوقه به آخور دام نریزی تمام است، بیابان 
دیگر چیزی ندارد، ناخن خشکی آسمان مال را ضعیف کرده، زادآوری را کم 
کرده، سقط بر مادینه افتاده و بره اش نمی ماند. شما مالخرها هم که دندان تان 

چنان گرد است که دل تان به حال جیب من و امثال من نسوخته! 
خیال کردی نمی دانم مال ها را به چند برابر قیمت می بری تهران می فروشی 
خبرهای دیگری هم دارم.!!! صدای گریه نرگس گوش پدر را پر کرده بود. چوب 
دستش را دمی به راست می گرداند و دمی به چپ، افکارش با او چموشی 
می کنند، شیطان در گوشش واگویه اش می کرد تا چوب دست را بلند کند و 
هیبتش را به نرگس بچشاند تا دوباره جلوی مرد غریبه حرف روی حرف بابا 
نیاورد. عین مادرش یکدنده است، خدابیامرز این قدر بانکه بانکه آب را از چند 
فرسخی به چادرها می کشید که از توده ای که در سینه اش رشد کرده بود غافل 

شد، سرطانش بی درمان شد. دیر رفتیم دیر شد. حاضر بود خودش تشنه باشد اما 
بره ای آب نخورده به آغل نرود. شیطان را لعنت کرد. نزدیک نرگس روی زمین 
 نشست و گفت: بابا جان چرا خودت را این قدر غصه می دهی دوباره بهار می شود.
می گویند بهار آینده خوب است، مرتع از باران زمستان جان گرفته و اوضاع بهتر 
می شود. بره ای دیگر خواهی داشت. بره را یله کن و دق به دل من هم نکن. 

نرگس انگار گوش کرش را به روضه بابا کرده باشد، جواب می دهد باباجان کدام 
مادینه خواهد ماند تا برایم بره بیاورد. چرا از نرینه ها نمی دهی ببرد. عمو مدحسین را 
 نشنیدی چه گفت ؟ همین طور پیش برود تا دو سال دیگر مالی در صحرا نمی ماند

 که بره و بزغاله برامان بزاید!!!  
-یارقلی دماغ کشیده اش را که در سوز زمستان کویر به کبودی رفته باال می کشد، 
چین ابروهای پر پشتش را بیشتر می کند و از آنجایی که هم نمی خواهد، معامله به 
هم بخورد و جواب طعنه ممدحسن را ناگفته نگذاشته باشد،می گوید: چاره چیست؟ 
نه اینکه شما هم خیلی پولدارید می توانید از پس تامین معاش طبیعی تان بر بیایید. 
 این رسم مالدارهاست. مال را می چرانند و آب به نافش می بندند تا در وقت 
بی پولی از گرده اش پول درآورند. شما عشایر هستید. عشایر هم روزی اش به دنبه 

مالش بسته ، پروار می کند و می فروشد. ما هم می خریم!!!
-نرگس ُگرگرفته به سویش تند گام می کشد. دامن پر چینش همچون آونگی 
این سو و آن سو می شود. دست بر کمر می زند و چنان پر غرور جلوی یارقلی می 
ایستد که اگر زن نمی بود یارقلی در خود خالی می شد که البته چنان هم شد. چشم 
 های نرگس مثل دو آتشدان شده بر یارقلی می تازد هاااااا چرا از نرینه ها نمی بری؟ 
می بینی که چه ورپا هستند. گرده هاشان هم پر است.گوشت شان هم به 
درد شیشلیک می خورد. چرا گیر داده ای به مادینه ها؟ چرا گوسفند مولد را 
خوب قیمت می زنی؟ 18 سال از خدا عمر گرفتم و می دیدم که مالخرها 
و قصاب ها به دنبال نرینه می آمدند همیشه قیمت نرینه ها بیشتر از مادینه 

ها بود!!! خیالت رسیده می گذارم حنایی را ببری؟ که بعد سوار لنجش کنی 
ببری بدهی به عرب ها ؟ فکر نکن ما عشایریم و آفتاب نشین سرمان از هیچ 
چیز وا نمی شود. اینجا باد، خوب خبر می آورد. خبر های راست، خبرهای 
بندر عباس و هزار  را می خری. می بری تهران و  موثق. االن مادینه ها 
جایی که خودت بهتر می دانی به چند برابر می فروشی. دم عید قربان هم 
می آیی نرینه ها را می خری و می بری زاهدان و نهبندان چون می دانی 
 اهل تسنن برای گوسفند قربانی زیاد چنه نمی زنند. آن وقت برای ما چه 
 می ماند؟ امسال را مادینه به قیمت خوب می فروشیم و کبک مان خروس
می خواند و جان مان باال می آید از فقر بی اندازه ای که بر جان مان تاول زده 
سال بعد چه ؟ سال بعد تر از آن چه ؟ خودت شرم نمی کنی از این که می 

خواهی نسل گوسفند را از این خاک ورکنی؟
-نرگس چنان رجز می خواند که تاب یارقلی را بریده هر دم انتظار دارد نرگس 
یکی زیر گوشش یله کند. دختر دست به گوش می شود و گوشواره های یادگار 
مادر را از گوش وا می کند و به سوی یارقلی می گیرد. اگر هنوز ذره ای مردانگی 
برایت مانده این را روی طلب پدرم بردار. ما بخواهیم بیایم شهر دردسر داریم 
می گویند طال خوب باال رفته آن هم این طال که زیر خاکی هم محسوب می 
شود. قیمتش هر چه شد روی طلبت بردار باقی اش را هم برایم از  محمد بیک 

در سلم آباد بره بخر. تمام .
داستان نرگس و مدحسن و یارقلی فقط مختص خراسان جنوبی نیست. خرید 
گاو و گوسفند و بز از روستاها و عشایر آن هم از جنس ماده مدتی است که در 
 کشور رواج پیدا کرده است. مسئوالن هم بی خبر از آن نیستند و باید مراقبت شود.
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی می گوید: آمار 
رسمی و دقیقی از جمعیت دام کشور وجود ندارد، تحریم های اخیر و افزایش 
نرخ ارز باعث شد صادرات دام زنده صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل 

برخی افراد به صادرات دام تمایل پیدا کرد ه اند اما بر اساس قانون، صادرات دام 
زنده ممنوع است و نباید چنین اتفاقی بیفتد. دکتر نظر افضلی می داند گوشت 
مورد نیاز کشور حدودا از 20 کشور تامین می شود اما تاکید هم دارد که نباید 
اجازه خروج دام داده شود زیرا این موضوع می تواند موجب بروز بحران شدید 
شود، هر چند وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت صادرات دام را اعالم کرده اما 

به دلیل کاهش ارزش پول ملی دام زنده از کشور قاچاق می شود. 
وی به طور شفاف از اینکه دام ماده بیشتر قاچاق می شود سخنی به میان 
نمی آورد اما زمزمه نماینده ها به رسانه ها رسیده که انگار دست هایی در 
کار است تا به واسطه قاچاق دام، جمعیت دام کشور را کاهش دهند که 
این موضوع تهدید و خطر بزرگی محسوب می شود، با این حال می داند، 
قاچاقچیان دام های ماده و مولد را قاچاق می کنند و این موضوع باعث می شود 

که در آینده زاد و ولد کاهش داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید برای افزایش 100 هزار تنی گوشت 
قرمز برنامه ریزی داشته باشیم زیرا نمی توان در کوتاه مدت و به راحتی به این 
موضوع دست پیدا کنیم. نظر افضلی معتقد است: در سال های گذشته مصرف 
گوشت کشور حدود 900 هزار تن بود که 800 هزار تن آن در داخل کشور و 
100هزار تن دیگر آن از طریق واردات تامین می شد.نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی، خشکسالی موجود در کشور را بزرگترین 
دلیل به وجود آمدن مشکالت عمده برای کشاورزان و دامداران کشور به 
خصوص در خراسان جنوبی می داند، تا جایی که شاهد کاهش جمعیت دام 
عشایر در ایران مرکزی و شرق ایران بوده ایم، به همین دلیل عشایر و دامداران 
در تامین آذوقه دام ها دچار چالش شده اند. هرچند شاید نتوان در کوتاه مدت 
نهاده های مورد نیاز دامداران کشور را در داخل تامین کنیم اما این هدف در 
دراز مدت دست یافتنی است. وی ادامه می دهد: برای تولید گوشت قرمز 
 مجبور هستیم بخشی از نهاده مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم .
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه  برای تولید 
گوشت قرمز مجبور هستیم بخشی از نهاده مورد نیاز کشور را از طریق واردات 
تامین کنیم، یادآور شد: در برنامه ششم توسعه مشخص شده است که باید 
ساالنه چه میزان گوشت قرمز تولید شود، باید برای افزایش 100 هزار تنی 
گوشت قرمز برنامه ریزی داشته باشیم زیرا نمی توان در کوتاه مدت و به راحتی 
به این موضوع دست پیدا کنیم.افضلی به این موضوع نیز اشاره کرد که در 
سال جاری با خروج دام از کشور نه فقط به هدف تعیین شده در زمینه تولید 

گوشت دست پیدا نکرده ایم، بلکه با آن فاصله نیز یافته ایم. 
اگر دست برخی کشورهای منطقه در پس پرده قاچاق دام مولد از کشور 
باشد باید به عنوان موضوع امنیتی با آن برخورد کنند. وی که خود را از 
زندگی  سخت عشایر به خصوص عشایر خراسان جنوبی و به ویژه نهبندان 
و سربیشه مطلع می داند ، می گوید: خرید به موقع دام از عشایر خودکفایی 
در تولید گوشت قرمز را امکان پذیر می کند. وی معتقد است: اگر در بلند مدت 
واحدهای پروار بندی با پرداخت تسهیالت بلند مدت کم سود احداث شود و 
دام عشایر را به موقع خریداری کنند، می توان دام مورد نیاز کشور را نیز در 
داخل تولید کرد. با تمام آنچه می بینیم و تمام تصمیماتی که برای مهار این 
مشکل گرفته می شود گاهی این طور به نظر می رسد که همه آنچه شدنی 
است در پی یک نخواستن زیرپوستی مسئوالن پنهان شده است. انگار برخی 
نمی خواهند کاری بکنند و اال تبعات خروج دام زنده آن هم مولد برای آینده 

ایران کامال روشن است.  
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وزارت جهاد کشاورزی خروج دام از کشور را ممنوع اعالم کرد،
 اما قاچاقچیان هنوز گرسنه اند

ایستاده  در قحطی

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

تورهای اسفند ۹۷ برای بازنشستگان )قشم- کیش و مشهد(
تورهای نوروزی ۹۸ گروهی از بیرجند: آنتالیا، قشم،کیش، شیراز، مشهد )عموم( برای اولین سال 

ویژه نوروز بازنشستگان با سوبسید * تورهای خارجی: ارمنستان، هند، چین، دبی، استانبول 
ضمنا رزرو اقامت شهرهای مشهد، قشم، کیش و شیراز برای نوروز انجام می شود.

میناب سیر شرق : 3۲۲۲۱۷۱۹ - ۰۹۱۵۹۶۱۸۰۰۵

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

زیر قیمت بازار  *** کشت 1و2

0۹155626177- 0۹014235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

شعبه 2 : خیابان مدرس، نبش مدرس 33، سوپرمارکت مهدی

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

0563232317۹ - 0۹153634767

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12،  جنب بانک ملت

09155600850

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 
دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی از دویست و چهل و پنج اصلی )21۵۵ فرعی از 2۴۵ - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی 
بیرجند، سجاد شهر، خیابان هاجر غربی، پالک ۵۷ ملکی آقای اسماعیل روغنی فرزند موال با کد ملی ۰۶۵۰۵۹۴۵۵1 که ذیل ثبت ۵۸۸۶۴ 
صفحه 12۸ دفتر جلد ۳۹۹ امالک بیرجند به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول 
۹/۴۰ متر پی دیوار یست به کوچه شرقأ به طول 2۷ متر پی دیواریست به پالک 21۵۶ فرعی جنوبا  به طول ۹/۴۰ متر پی دیواریست 
به کوچه 1۵متری غربا به طول 2۷ متر پی دیواریست به پالک  21۵۴ فرعي )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب سند رهنی 
شماره ۴۷۳۸۴- ۹2/12/۵ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ بیرجند در قبال مبلغ 1/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به مدت شصت ماه در رهن 
بانک شهر شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است بانک مرتهن 
مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 2/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بدین شرح )مبلغ 
1/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۵2۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال سود و مبلغ 2۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا تاریخ ۹۶/۷/11(  به 
انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۰۸1۹ در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی 
خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به 
اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۶2۸۴- ۹۷/۶/1۴ ملک فوق با عرصه ای به 
مساحت 2۵۳/۸۰ متر مربع و اعیان در زیرزمین ۷2 متر مربع و در طبقه همکف 1۸۵/۴۵ متر مربع که مقدار 22 متر مربع تجاری توافقی از 
شهرداری از سمت معبر هاجر غربی اجرا شده و 1۶۳/۴۵ متر مربع زیربنای طبقه همکف مسکونی می باشد به انضمام طبقه اول به مساحت 
12۶ مترمربع دارای سه امتیاز برق 2۵ آمپر، تکفاز و سه امتیاز گاز و سه امتیاز انشعاب آب یک دوم اینچ نمای ملک از سمت جنوب سنگ 
ساختمانی و از سمت شمال فاقد نماسازی بوده و سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی گاز کشی و بخاری گازی با قدمت بنای 
2۴ سال با اسکلت فلزی که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت ، کاربری و مصالح مصرفی به مبلغ چهار میلیارد 
و هشتصد و نه میلیون ریال )۴/۸۰۹/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز یکشنبه مورخ 1۳۹۸/۰1/2۵  از 
ساعت ۹ الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . بانک بستانکار 
طی نامه شماره ۹۷/۹1۴2۵-۹۷/۳/12  ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه نامه رسمی نزد بیمه آسیا بوده و تا مورخ 1۳۹۸/۴/2۶  
معتبر می باشد، مانده طلب خویش را تا تاریخ ۹۷/۳/12 مبلغ 2/۸۷۵/۰۰۰/۹۳۸  ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه 
هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط 
اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 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 برعهده برنده مزایده است 
که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. همچنین حسب جوابیه شماره ۳۰1/۹۷/22۸۷-۹۷/۳/۷ مازاد بر رهن ششدانگ ملک مورد 
مزایده در قبال مبلغ ۵2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفع جمشید کشتگر و حقوق دولتی متعلقه توقیف بوده که در صورت انجام مزایده و حصول 
مازاد به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک شهر جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید 

از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: 13۹7/12/14     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند



موفقیت و انرژی

استرس

تغذیه مناسب از راه های
 رسیدن به موفقیت

یکی از راه های موفقیت در زندگی توجه داشتن به 
تغذیه سالم است. شما با داشتن یک رژیم غذایی 
مناسب و استفاده بیشتر از سبزی ها، مواد معدنی، 
خون  قند  داشتن  نگه  ثابت  و  ویتامین ها  انواع 
می توانید فشارهای روانی را کم کنید. تالش کنید 
به جای استفاده از مواد غذایی کنسرو شده و نیز 
پرچرب، بیشتر از غذاهای خانگی و طبیعی استفاده 
کنید، زیرا غذاهای کنسرو شده بیشتر شامل مواد 
افزودنی است و فقط باعث اضافه وزن می شود. پس 
از رژیم غذایی خود غافل نشوید که سالمت بدن را 
تضمین می کند. زمانی که به لحاظ روحی و جسمی 
در  زیادی  موفقیت های  به  می توانید  باشید،  سالم 

زندگی خود دست یابید.

مقابله با استرس

استرس، تنش و برانگیختگی بدنی و ذهنی در واکنش 
به حوادث و تغییراتی است که سازگاری فرد را بر هم 
می زند. عوامل مختلفی می تواند موجب استرس شود که 
می توان آن ها را به عوامل فیزیولوژیک مثل بیماری ها 
، عوامل اجتماعی و محیطی مثل مشکل با خانواده، 
در  زندگی  اجتماعی،  محرومیت  و  فقر  کار،  محیط 
محله های جرم خیز و عوامل روان شناختی شامل دیدگاه 
منفی در مورد خود، دیگران و دنیا تقسیم بندی کرد. اگر 
چه استرس در زندگی همه انسان ها وجود دارد، ولی 

واکنش های افراد نسبت به آن متفاوت است.
برای  که  است  تالش هایی  استرس  با  مقابله 
برطرف کردن، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس 
صورت می گیرد. این تالش ها می تواند به صورت انجام 
دادن یک کار یا فعالیت و یا یک عمل ذهنی روانی 
باشد. استرس نشانه های مختلفی دارد که در زیر به آن ها 

اشاره می شود :
- نشانه های بدنی شامل تپش قلب، تند تند نفس 
کشیدن، حالت تهوع، خشکی دهان، تکرر ادرار، سرد 
به  بدن  عضالت  در  گرفتگی  و  تنش  بدن،  شدن 

خصوص در گردن و شانه ها، سردرد .
- نشانه های ذهنی شامل کاهش تمرکز، کم شدن 
حافظه، تفکر آشفته، تصمیم گیری ضعیف، پیش بینی 

اتفاقات بد و فکرکردن زیاد به عامل استرس زا.
دلواپسی،  و  اضطراب  شامل  هیجانی  نشانه های   -
بدخلقی، تحریک پذیری و زود عصبانی شدن، احساس 

ناامیدی، ترس و وحشت.
- نشانه های رفتاری شامل گوشه گیری، بی قراری، 
خواب،  کم شدن  یا  پرخوابی  پرحرفی،  یا  کم حرفی 

شتابزدگی و دستپاچگی در انجام کارها، ناخن جویدن.
بهروز کاظمی- روانشناس بالینی 

چه زمانی باید
 دارو را مصرف کرد؟

زمان مصرف دارو و فاصله زمانی هر بار مصرف به طور 
کامل توسط پزشک مشخص می شود که بیمار باید آن 
را رعایت کند. مصرف نکردن دارو در وعده های توصیه 

شده )عمدی یا غیرعمدی ( ممکن است درمان را با 
شکست مواجه سازد. بنابراین باید در رعایت فواصل و 
وعده های مصرف دارو نهایت تالش به کار گرفته شود و 
در صورت فراموشی یکی از وعده ها، با داروساز یا پزشک 

در مورد نحوه ادامه مصرف دارو مشورت گردد. 
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو- معاونت غذا و دارو

فواید کالژن 
برای پوست 

کالژن فراوان ترین پروتئین در بدن انسان محسوب 
می شود. این پروتئین نقش های مهمی از جمله 
فراهم کردن ساختار پوست انسان و کمک به لخته 

شدن خون را بر عهده دارد. افزایش پروتئین در رژیم 
غذایی از طریق کالژن  می تواند از ترک برداشتن 
موها جلوگیری کند و آن ها را ضخیم تر، شفاف تر و 
زیباتر کند.بدن انسان با ترکیب دو آمینو اسید به نام 
های گلیسین و پرولین پروکالژن تولید می کند. این 

فرآیند از ویتامین C نیز استفاده می کند. 

اگر مشکل تنفسی داشتید
 به پزشک مراجعه کنید

تنگی نفس می تواند می  تواند ناشی از ورزش و یا مشکالت 
جدی  تر مانند ذات  الریه، آسم و حتی نارسایی قلبی یا 
سرطان ریه باشد. اگر احساس می کنید دچار مشکلی در 

نفس کشیدن شده اید، حتما به پزشک مراجعه کنید 
 و از او بخواهید وضعیت سالمتی شما را بررسی کند.

  با دمیدن چند ثانیه ای در درون یک وسیله خاص، به راحتی 
می توان به وجود یا عدم وجود مشکل مزمن تنفسی 
پی برد. اگر به تنگی نفس ناگهانی و شدید دچار شدید 

سریعا به اورژانس مراجعه کنید. 

چه کار کنیم که قلب مان
 سالم بماند

فعالیت جسمانی منظم از مهم ترین مواردیست که 
برای حفظ سالمتی بدن بایستی انجام شود. تغییرات 
سالم در سبک زندگی، به ویژه رژیم غذایی و ورزش، 

می تواند برای سالمت قلب بسیار مفید باشد. چاقی 
می تواند به نارسایی قلبی منجر شود که در آن قلب 
توانایی پمپاژ کارآمد برای تامین خون مورد نیاز بدن 
مضری  مواد  حاوی  سیگار  دهد.  می  دست  از  را 
است که به شدت سالمت قسمت های مختلف 
قرار می دهند.  تاثیر  را تحت  قلب  از جمله  بدن، 

مودم را هنگام خواب
خاموش کنید

ارتباط  با دنیای مجازی در  از طریق وای فای  اگر 
هستید و مدام با لپ تاپ، تلفن هوشمند یا تبلت به 
اینترنت متصل می شوید باید بدانید که استفاده مداوم 

از اینترنت وای فای می تواند سالمت شما را به خطر 
اندازد. گوشی های تلفن همراه را هم بهتر است در آخر 
شب و مواقعی که نیاز ندارید کنار خودتان نگذارید و 
آخر شب مدت  در  افرادی که  نگه دارید.  دور  کمی 
زمان نسبتا طوالنی با گوشی های موبایل کار می کنند، 

مشکالت بی خوابی بیشتری دارند.

یک فنجان قهوه داغ صبحگاهی می تواند شما را برای فعالیت روزانه آماده کند. در حالی که یک فنجان چای آرامش 
بخش شما را از استرس های روزمره دور می کند. هر دو این نوشیدنی ها در بهتر شدن حال تان کمک کننده 
هستند. پس از سال ها مطالعه درباره چای و قهوه که برخی از آن ها هشدارهای هولناکی درباره مصرف نوشیدنی 
های کافئینی می داد و برخی دیگر سرشار از وعده های دلخوش کننده بود، مشخص شد قهوه و چای هر دو در 
کل نوشیدنی های مفیدی هستند ، اما احتمال ابتالی چای خورها به سرطان ها کمتر است. چای، به ویژه چای سبز 
سرشار از »آنتی اکسیدان« است که می تواند آسیب سلولی را کاهش دهد و سیستم ایمنی را تقویت کند. همچنین 
»پلی فنول« های موجود در آن فشار خون و کلسترول را کم می کند. نوشیدن چای به ویژه چای سبز از ابتال به 

آلزایمر هم جلوگیری می کند.

جو در دسته غالت پر مصرف در جهان قرار گرفته و به شکل ها و طعم های متفاوتی موجود و دارای خواص 
بی شماری است.امروزه جو  به دلیل تاثیری که در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های غیر واگیر دارد، به 
عنوان »اکسیر سالمت« نیز شناخته شده است. کاربرد جو  در تهیه سوپ و غذای تکمیلی کودکان نیز بسیار 
مفید است.یکی از نان های مفید برای بدن نان جو است که برای آن خواص اعجاب انگیزی ذکر شده است. 
متخصصان می گویند یکی از راه های کاهش اشتهای کاذب و کمک به کاهش وزن بدن، خوردن جو پخته شده 
در ابتدای صبح و قبل از صبحانه می باشد .جو تاثیر بسزایی در کاهش کلسترول، فشار خون، چربی و کاهش 
خطر ابتال به سرطان دارد. فیبر موجود در جو باعث می شود که این غذا به آهستگی در بدن هضم شود و در 

نتیجه فرد برای مدت طوالنی تری سیر می ماند.  

خواص نان جو و فواید مصرف آن برای سالمتی چیست؟چای بنوشیم یا قهوه

خوانشرف یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در 
دهستان “نه” واقع شده است. این روستا از توابع شهرستان 
نهبندان است. روستای خوانشرف دارای دو قنات است که یکی 
به نام خوانشرف و دیگر به نام تقی آباد است. شغل اکثر مردم 

روستا کشاورزی و دامپروری می باشد.
 این روستا در حاشیه کویر قرار گرفته و در نزدیکی سیستان 
قرار دارد. به علت بادهای 120 روزه سیستان، مردم این روستا 
آسبادهایی احداث کرده اند و گندم های خود را با آن آسیاب می 
کردند. قلعه شاه دژ، قلعه داخل روستا و آسبادهای این روستا از 

جمله آثار تاریخی روستاست.

کوه شاه دژ در زمان قدیم از موقعیت حساسی برخوردار بوده، خانه 
هایی توسط افراد آن زمان بر روی این کوه احداث شده است که 
به قلعه شاه دژ معروف است. قلعه شاه دژ در دو برهه زمانی متفاوت 
مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا، در زمان ماندادیان و زندگی 
رستم و سپس سلجوقیان و فدائیان حسن صباح در آن سکونت 
داشته اند. همچنین یکی از بزرگترین کتابخانه های روستایی کشور 
در این روستا واقع است. از دیگر جاذبه های روستای خوانشرف، 
قنات خوانشرف است که هنوز مورد استفاده قرار می گیرد وحدود 
۵/۴ اینچ آب دارد. زبان مردم روستای خوانشرف فارسی نزدیک 
به دری می باشد. چون این روستا در نزدیکی سیستان قرار دارد، 

بادهای 120 روزه سیستان در این روستا از 1۵ تا ۳0 خرداد شروع 
شده و تا شهریور هر سال ادامه دارد. درزمان قدیم مردم روستا 
از این موقعیت استفاده نموده و آسبادهایی احداث کرده و گندم 

های خود را آرد می کردند.
به طور خالصه آثار تاریخی این روستا عبارتند از: قلعه شاهدژ، 
قلعه داخل روستا،آسبادهای خوانشرف)که مربوط به دوره قاجار 
است و در تاریخ 2۵ اسفند 1۳۷۹ با شماره ثبت ۳۶۸۸ به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است(. کوه شاه دژ )که 

در زمان قدیم موقعیت سوق الجیشی بسیار مهمی بوده است.(

خوانشرف نهبندان، مرکز آسبادهای کویر

آیه روز

خدا را نسزد که فرزندی برگیرد منزه است او چون کاری را اراده کند همین قدر به آن می  گوید موجود 
شو پس بی  درنگ موجود می  شود. )سوره مریم/ آیه ۳۵(

سخن روز

دل های ما که به هم نزدیک باشد،  دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم  دور باش، اما 
نزدیک  من، از نزدیک بودن های دور می ترسم .
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از  غیر  نگهبانی 10-   - کند  می 
مورد قبلی - کاغذ خرید - ضمیر 
غایب 11- گالبی - هدایت کننده 
دالورانه  های  ویژگی  دارای   -
افغانستان - همه  در  رودی   -12
1۳- شک  کهنه  پارچه   - هم  با 
و گمان - مراسم گرامیداشت یاد 
و خاطره کسی 1۴- صدمه - تازه 
ساخته شده - هر شاخه خاص از 
تولید 1۵- شهر آذربایجان غربی - 
راهی در بزرگراه ها که مسیر اصلی 

را عوض می کند.

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴۳۰۳

1234567891۰1112131415
ماجتبرتینوردنا1
عبهزورمانازوس2
یرونلباقمسدسم3
نوفیاتیودهموا4
وتنسدتاکادن5
زجرهتسهرفاو6
بوداباهمهریاد7
اجکیرتاوگدنوا8
نهربمنیجنالرش9
سانشزرابمهت1۰
کدیشرامهسلج11
ییناوریاهاریب12
ونمسرانیدیبسن13
توریبدیدناکنج14
ورامهپتاینازال15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

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

کار خوب اتفاقی نیست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
18:1521:30شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2014:301316:15شروع سانس

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231

به یک منشی خانم جهت کار دفتری 
نیازمندیم.

32322169 -09152659433

به یک فروشنده جهت کار در سوپر 
مارکت با ضامن معتبر نیازمندیم.

09151631044

به دو نیروی خانم  و یک نیروی آقا 
جهت کار در فست فود نیازمندیم.

آدرس: بین معلم 38 و 40  
فست فود آتور

09355618898

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
 برای تکمیل کادر پرسنلی خود

 نیاز به مهماندار مرد و زن جوان دارد. 
ساعت مراجعه: 9/30 الی 12

18الی  20 
مکان مراجعه : نبش توحید 42 

 دفتر مجموعه

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی

کارت دانشجویی اینجانب بنفشه حقیقی 
به شماره دانشجویی 05024143مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

09155610111- رحیمی

زرشک و عناب شما را نقدا
)کارت کش( خریداریم.

09355615115

آرایشگاه مردانه سیار در محل شما 
رزرو نوبت با ربات تلگرام * 50 درصد تخفیف
09021607373 - @ Hyperstylebot 

یک فروشنده آقا یا خانم جهت کار در شیرینی سرا 
نیازمندیم. )حداقل دیپلم و مجرد( فقط حضوری  

09151601243 - 09155625263

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و

طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



5
سه شنبه  14 اسفند 1397* شماره  4303

 درمیان به لحاظ بسیاری از شاخص ها عقب ماندگی های جدی دارد

نیروی انسانی آموزش دیده، برند کویرتایر است

رتبه نخست استان در اجرای طرح های آبخیزداری کشور

۳۰ درصد، رشد عملکرد ورزش استان در سال ۹۷

مرکز آموزش بین کارگاهی کارخانه کویرتایر افتتاح شد

آزادسازی واردات دام از میل۷۳ درمیان

اخبار کوتاه

خبر ویژه

گالیه ها  از نبود زیرساختهای 
الزم برای نمایشگاه بین المللی 

در مکان جدید
نسرین کاری-  امسال نمایشگاه بهاره در محل جدید 
واقع در ابتدای جاده علی آباد لوله برگزار می شود. براساس 
مصوبه کمیسیون تنظیم بازار استان، امسال نمایشگاه 
بهاره با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
و اتاق اصناف بیرجند برگزار می شود. معاون بازرسی و 
حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی  گفت: نمایشگاه بهاره با حضور 
تولیدکنندگان و اصناف در 300 غرفه برگزار می شود که 
کاال هایی شامل کیف، کفش، آجیل، خشکبار، پوشاک و 
انواع شیرینی  مستقیم و بدون واسطه در اختیار مردم قرار 
می گیرد. تهوری با اشاره به اینکه کاال های تنظیم بازار 
نیز در 10 غرفه از نمایشگاه توزیع می شود، یادآور شد: 
ساعت کار نمایشگاه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 21 خواهد 
بود. با وجود اینکه خرید مردم در آستانه بهار نسبت به 
سایر زمان ها بیشتر است، اما به گفته برخی همشهریان 
دوری راه و آماده نبودن زیر ساخت ها موجب نارضایتی 
همشهریان شده است. در این باره یک همشهری می 
گوید:  قرار گرفتن نمایشگاه بهاره در مکانی دور از شهر 
برای قشر کم بضاعت که امیدشان به خرید شب عید با 
تخفیف از نمایشگاه است انتخاب درستی نبود. به گفته 
همشهری دیگری اگر قرار بود نمایشگاه به محل جدید 
منتقل شود بهتر بود در زمان دیگری این کار انجام می 
شد، نه حاال که مردم از این نمایشگاه استقبال گسترده 
ای می کردند، بیشتر ازمقدار تخفیف پول تاکسی و واحد 
می شود. همچنین اول باید زیرساخت های مناسب آن 
از جمله سرویس ایاب و ذهاب مهیا می شد. این در 
حالی است که کلنگ زنی پروژه نمایشگاه بین المللی 
بیرجند در مکان جدید از سال 1390 آغاز شده، اما  بعد 
از گذشت ۷ سال هنوز این مجموعه آنچه که رضایت 
مردم باشد، ندارد.  چندی قبل فرماندار در نشست ستاد 
خدمات سفر شهرستان بیرجند عنوان کرد: نمایشگاه 
جدید استان در مسیر روستای علی آباد لوله قرار دارد 
که در این منطقه تردد زیاد است و اکنون به دلیل نبود 
زیرساخت های مناسب به لحاظ جاده و عالئم راهنمایی 
و رانندگی با بازگشایی آن مخالف هستیم. ناصری  
اظهار کرد: عالئم الزم راهنمایی و رانندگی باید در 
مسیر نمایشگاه بین المللی نصب شود و به مسئوالن 
شرکت نمایشگاه های بین المللی هم هشدار الزم داده 
شود. فرماندار بیرجند بیان کرد: با مقام قضایی در این 
خصوص صحبت شده و از نظر فرمانداری بیرجند مسیر 
نمایشگاه بین المللی هنوز برای افتتاح آماده نیست و راه 
اندازی آن نیازمند فراهم شدن مسیر ایمن و مناسب است.
گفتنی است،  نمایشگاه بیرجند در زمینی 20 هکتاری، 
دارای 5800 مترمربع سالن نمایشگاه و 800 مترمربع 
فضای اداری به انضمام فضای پارکینگ های مورد نیاز، 
مسیرهای عبور و مرور شهروندان و فضاهای مورد نیاز و 
دیوارکشی و حصار کشی مجموعه اجرا شده است. در 
فضای داخلی این مکان حداقل 250 و حداکثر 280 غرفه 
و همچنین در فضای باز نمایشگاه هم حداقل 200 تا 400 
غرفه پیش بینی شده است. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 توزیع750 تن علوفه یارانه ای در نهبندان 

 ایرنا - معاون برنامه ریزی و امور هماهنگی فرماندار 
نهبندان گفت: ۷50 تن علوفه یارانه ای از مصوبات سفر 
استاندار در این شهرستان توزیع شد. صادقی افزود: از 
این مقدار 250 تن ذرت، 250 تن سویا و 50 تن سبوس 
به کارخانه خوراک دام چاهداشی و 200 تن جو یارانه ای 
بین عشایر شهرستان توزیع شد. وی بیان کرد: با توجه 
به فقیر بودن مراتع و افزایش قیمت نهاده های دامی 
در تالش هستیم سهمیه بیشتری از علوفه یارانه ای و 
مدت دار را جذب و بین دامداران و عشایر توزیع کنیم. 
وی اظهار امیدواری کرد: با بارندگی های مناسب در 
 سال آبی جاری دامداران و عشایر شهرستان دغدغه ای

 برای تامین آب و علوفه دام نداشته باشند.

اولین دوره توانمندسازی نیروهای
 تراز انقالب در بیرجند برگزار می شود

ایسنا-مسئول طرح مطالعاتی منظومه فکری مقام 
دوره  اولین  برگزاری  از  بیرجند  در  رهبری  معظم 
توانمندسازی نیروهای تراز انقالب در بیرجند خبر داد. 
نخعی پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح 
از تابستان سال 96 توسط جمعی از روحانیان حوزه 
علمیه قم و دغدغه مندان نشر اندیشه های رهبر معظم 
انقالب و  خودجوش ایجاد شده است. وی افزود: این 
طرح با هدف آموزش و پیگیری اندیشه ها و دغدغه ها 
و مطالبات معظم له، گفتمان سازی تمدن اسالمی، 
اهداف و آرمان های انقالب براساس یک تشکیالت 
منظم تدوین شده است. نخعی پور اظهار کرد: دوره 
توانمندسازی نیروهای تراز انقالب روز پنجشنبه 16 
تا  تا 11:30و 15  ساعت ۷:30  از  جاری  اسفندماه 
1۷:30 و روز جمعه 1۷ اسفند از ساعت 8 تا 11:30 
در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی بیرجند برگزار می شود.

 افتتاح جشنواره حرکت در دانشگاه بیرجند

این  افتتاح  از  اجرایی جشنواره حرکت  غالمی-دبیر 
جشنواره و ارائه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه 
بیرجند در 36 غرفه خبر داد. مشاوری نیا اظهار کرد: 
فعالیت ها و دستاوردهای یک ساله انجمن های دانشگاه 
در جشنواره حرکت به نمایش گذاشته شده است. وی 
 با اشاره به فعالیت 36 غرفه در این جشنواره، افزود: 
هم اکنون 46 انجمن علمی رشته ای و بین رشته ای در 

دانشگاه بیرجند  فعال است.

گام های بلند جوانان فردوسی
برای خودکفایی

های  گام  فردوس  در  انگیزه  با  صداوسیما-جوانان 
کشور  خودکفایی  و  ایرانی  کاالی  تولید  در  بلندی 
برداشته اند. مدیرعامل کارخانه تولید لوله های پلی 
اتیلن فردوس با اشاره به فعالیت این واحد تولیدی 
در شهرستان فردوس گفت: جوانان با انگیزه ایرانی 
در این واحد تولیدی گرد هم آمده اند تا با تکیه بر 
توان داخل کاالی ایرانی با کیفیت تولید کنند و در 
خودکفایی کشور در زمینه تولید این محصول نقش 
مهمی داشته باشند. فرد حسینی افزود: این جوانان 
بدون نیاز به خارج از کشور توانسته اند انواع لوله های 
پلی اتیلن از جمله لوله های گاز رسانی، آبرسانی و لوله 
سیستم های نوین آبیاری را تولید کنند. مدیرعامل 
کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن فردوس گفت: هم 
اکنون با فعال بودن 5 خط تولید روزانه 50 تن انواع 
لوله را تولید می کنیم و این محصوالت قابل رقابت 
با نمونه های خارجی است.فرد حسینی گفت در طول 
روز تا 14 تریلی بارگیری و خروج محصول از کارخانه 
داریم که هم در داخل و هم خارج از کشور به فروش 
می رسد.وی گفت: محصوالت تولیدی این کارخانه به 
کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان صادر 
می شود. مدیرعامل کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن 
فردوس همچنین با اشاره به اشتغال 600 نفری  مستقیم 
و غیر مستقیم گفت: هم اکنون این واحد تولیدی هم 
قطب اشتغال و هم قطب تولید در منطقه است.  به گفته 
وی  محصوالت تولیدی کارخانه فراز پلیمر فردوس 
دارای رتبه یک وزارت جهاد کشاورزی برای تولید لوله 
های آبرسانی و رتبه یک شرکت ملی گاز برای تولید 

لوله های گاز رسانی است.

برگزاری همایش ترویج فرهنگ وقف 
در پیشگیری از جرم در خراسان جنوبی

مهر-معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: 
همایش ترویج فرهنگ وقف در پیشگیری از جرم برگزار 
می شود. حجت االسالم وحدانی نیا، در نشست خبری 
اظهار کرد: رسانه ها در حوزه آسیب های اجتماعی با 
معرفی انواع آسیب ها و تبیین علل آن می توانند تأثیرگذار 
باشند. وی بیان کرد: در حوزه آسیب های اجتماعی 
دستگاه ها و نهادهای مختلفی فعالیت می کنند اما باید 
میزان تأثیرگذاری این فعالیت ها در جامعه بررسی شود.

وی ادامه داد: در حوزه آسیب های اجتماعی دستگاه ها 
باید با همدیگر همگرا باشند و مسئولیت هر دستگاه 
معین و مشخص بوده تا از موازی کاری جلوگیری شود.

آغاز کاوش محوطه “گبری مود”  برای نخستین بار

دادرس مقدم-مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: کاوش آموزشی محوطه گبری مود شهرستان سربیشه برای نخستین بار آغاز شد. برآبادی اظهار  
کرد: تپه تاریخی مود در دشت مود شامل دو تپه با ارتفاع کم و نزدیک به هم بوده که تپه شمالی دارای ارتفاع بیشتری نسبت به تپه جنوبی است و در سال 13۷6 از طرف میراث فرهنگی خراسان گمانه زنی 

و تعیین حریم شده است. وی ادامه داد: با بررسی های سطحی که در محدوده محوطه انجام گرفته سفال هایی مربوط به بازه زمانی هزاره چهارم تا ساسانی به دست آمده که نشان از اهمیت این تپه است.

کاری-مدیرکل ورزش و جوانان گفت:  خوشبختانه 
عملکرد ما در سال 9۷ چندین برابر شده است  و 
آمارها نشان می دهد تنها استانی بوده ایم که 
با همه مشکالت، سرمایه گذاری 30  درصد 
رشد داشته ایم. مهران سرپرست روز گذشته در 
کارگروه تخصصی بررسی ساختاری و عملکردی 
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی  
افزود:  نکته کلیدی مشکل ورزش استان این 

است که به جای اینکه شیوه و چارچوب مناسب 
 طراحی کنیم به سمت نتیجه گرایی آمده ایم.
وی خاطر نشان کرد: اگر یک  تیم ورزشی از نظر 
مالی، تمرین و مربی در جای درست خود قرار  
بگیرد منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد. وی 
ادامه داد:  فقط تخصیص منابع به تنهایی برای 
موفقیت کافی نیست و همه چیز باید در کنار 
هم باشد. سرپرست خاطر نشان کرد: باید نگاه 

برنامه ای داشته باشیم و از اول سال براساس 
موفق  تا  برویم  جلو  شده  نوشته  برنامه  یک 
باشیم،  برنامه ای که در چارچوب مشخص کار 
کند. مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: 
برای اجرای برنامه ها شرح وظایف داشته باشیم 
و  اینکه تفکر انحصاری نداشته باشیم بهترین 

کلید موفقیت است.
وی خاطرنشان کرد: از رسانه ها و ظرفیت های 

اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا بیشتر معرفی 
شویم. وی با اشاره به اینکه بایستی در حوزه نوع 
هزینه کرد اسناد مالی توجه جدی شود، افزود: 
مطمئنا اختالف سلیقه در هر کاری وجود دارد و 
ما از این اختالف سلیقه ها حمایت می کنیم چرا 
که سیاست ورزش استان پیشرفت در این حوزه 
است و گاهی همین اختالف نظرها چالشی به 

سوی موفقیت است.

حسینی-  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور با بیان این که نیروی کار آموزش دیده ، 
برند کارخانه کویرتایر است، گفت: بازاریابی و بهره 
وری نیز تحت تأثیر میزان توانمندی، تخصص 
و نیروهای هر واحد اقتصادی است. دیروز مرکز 
با  کویرتایر  کارخانه  در  کارگاهی  بین  آموزش 
حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور افتتاح شد. پاک سرشت 
در این افتتاحیه با اشاره به این که خوشبختانه 
90 درصد از نیروهای این کارخانه بومی هستند 
و دانش تربیت نیروی بومی در خراسان جنوبی 
از خط  بخش هایی  در  کرد:  اضافه  دارد،  وجود 
تولید غرورانگیز این واحد اقتصادی ، نقش دستان 
دیده می شود.  ایرانی  کار خالق  نیروی   توانگر 
به گفته وی در سال جاری اتفاقات خوبی از حیث 
 منابع مالی برای تجهیزات و فناوری های جدید
 پیش بینی شده است و منابعی از صندوق توسعه 

سازمان  رئیس  شود.  می  داده  اختصاص  ملی 
کرد:  عنوان  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
آمادگی سرمایه گذاری مشترک و انعقاد تفاهم نامه 

آموزشی با  خراسان جنوبی در یک حوزه و رسته 
اولویت دار و با مزیت نسبی که منجر به ایجاد 
اشتغال شود، را داریم. پس از این بازدید نشستی 
نیز در محل کارخانه با پرسنل و مدیران مجموعه 
برگزار شد.پاک سرشت در این نشست هم یکی 
از عوامل اطمینان بخش برای پایداری کارخانه را، 

سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی عنوان 
کرد و افزود: دورنمای شرکت بدین گونه باشد 
که عالوه بر پیشتازی در آموزش، شرایط را برای 

حضور و آموزش دهی به سایر شرکای صنعتی و 
فعاالن این حوزه فراهم کند.

شکاف بین فرصت شغلی
 و به کارگماری ها!

 زینلی مدیر عامل کارخانه کویرتایر تولید ضمن ارائه 

توضیحاتی درباره افتخارات و رکوردهای این کارخانه 
بیان کرد: در سال جاری 4۷ هزار نفر ساعت آموزش 
ارائه شد و هدف برای سال 98، 60 هزار نفر ساعت 
است. رکنی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم 
به فعالیت 11 هزار و 200 کارگاه تولیدی در استان 
اشاره کرد و گفت: 115 کارگاه باالی 50 نفر نیروی 
کار دارند. وی با بیان این طی 11 ماهه سال جاری 
چهار هزار و 100 نفر در سامانه کاریابی ثبت نام 
کرده اند، افزود: سه هزار و 192 نفر فرصت شغلی 
توسط کاریابی ها ایجاد شده است، اما فقط هزار و 
32۷ نفر به کارگیری شده اند، یکی از علت های 
این فاصله بین فرصت شغلی و به کارگماری، عدم 
تناسب مهارت های مورد نیاز بین کارفرما و جوینده 
کار است.  خوشایند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان هم یکی از رسالت های این نهاد را آموزش در 
 جوار کارخانه ها برای ارتقای مهارت شاغالن و آموزش 

تازه واردان عنوان کرد.

آموزش به 100 نفر تئوری و 70
 نفر عملی  همزمان

قربانی رئیس مرکز بین کارگاهی نیز توضیحاتی را 
ارائه داد. وی با بیان این که در این مجموعه تمام 
آموزش های مرتبط با صنعت الستیک ، فنی و 
مهندسی، نگهداری و تعمیرات، مدیریت کیفیت 
و تکنولوژی و مهندسی مواد ، محصول و ... ارائه 
می شود ادامه داد: کارگاه ها نیز در رشته های 
جوشکاری، تاسیسات، برق و الکترونیک ، نجاری 

و ابزار دقیق برگزار می شود.
قربانی با اشاره به این که ظرفیت آموزش مرکز 
به صورت عملی  نفر  و ۷0  تئوری  نفر   100
کرد:  خاطرنشان  باشد،  می  همزمان  طور  به 
برای  پرسنل  توانمندسازی  آموزش ها جهت 
ادامه کار و پرسنل بدو استخدام توسط اساتید 
فنی و حرفه ای، مدیران و کارشناسان مجرب 

کویرتایر ارائه می شود.

دریافت 16  با  جنوبی  خراسان  محمودآبادی- 
میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی توانست 
مقام  کشور  آبخیزداری  های  طرح  اجرای  در 
نخست را کسب کند. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری  روز گذشته در جلسه ستاد برگزاری 
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با اعالم این مطلب 
گفت: خراسان جنوبی با داشتن 15 میلیون هکتار، 
سومین استان پهناور کشور است که متاسفانه در 
بحث بحران های زیست محیطی دومین استان 
بیابانی کشور و نیز در ردیف پنج استان درگیر گرد و 
غبار قرار گرفته است.نصرآبادی، با اشاره به افزایش 
کانون های بحرانی گرد و غبار در سال های 
اخیر افزود: خراسان جنوبی با 28 کانون بحران 
فرسایش بادی جزو استان های با شرایط شدید 
بیابانی شدن است که برای مقابله با آن باید نه تنها 
از اعتبارات و کمک های دولتی، بلکه از کمک 
های مردمی نیز استفاده شود. وی پای ثابت مردم 
برای اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی را ستود 
و اضافه کرد: خراسان جنوبی در اجرای طرح های 
ویژه در این زمینه به خصوص ترسیب کربن به 
عنوان یک مورد منحصر به فرد جهانی توانست 
نمونه عینی مشارکت های مردمی برای حفاظت 

از منابع طبیعی را به دنیا نشان دهد.

تیرخالص خشکسالی به منابع طبیعی
وی فرونشت زمین که در واقع نابودی سفره های 
زیرزمینی است را تیرخالص خشکسالی به منابع 
طبیعی توصیف کرد و ادامه داد: پدیده فرونشست 
های  ماسه  قنوات،  خشکی  کنار  در  وقتی  را 
روان،تخریب تاسیسات آبرسانی با جاری شدن 
سیالب ها و ... قرار دهیم عمق بحران موجود 
در استان را به روشنی درمی یابید، بر این اساس 
اهمیت طرح های آبخیزداری دو چندان می شود.
نصرآبادی با توجه به طرح های مهم آبخیزداری 
که امسال در کشور با کمک اعتبارات صندوق 
توسعه ملی به سفارش مقام معظم رهبری انجام 
شده، گفت: خراسان جنوبی با دریافت 16 میلیارد 
تومان از 200 میلیارد تومانی که برای طرح های 
آبخیزداری کشور در نظر گرفته شده توانست 99 
سازه آبخیزداری در قالب 24 پروژه به بهره برداری 
برساند و در این زمینه در مقام نخست کشوری 
قرار گیرد.وی بازده سریع طرح های آبخیزداری 
از افزایش دبی قنات های پایین دست گرفته تا 
کنترل سیالب و ... را دلیل خوشایندی برای اهالی 
روستاهایی دانست که به علت افزایش آب قنات 
و یا جاری شدن آب در قنات های خشکیده  به 
روستا ها برگشته اند، همچنین این موضوع باعث 

شده امروز یکی از درخواست های روستاییان از 
منابع طبیعی اجرای طرح های آبخیزداری باشد تا 
جایی که برای این مهم حاضرند به هر شکلی از 

بذل زمین تا تامین اعتبار مشارکت کنند.

ادامه تامین اعتبار در صندوق توسعه ملی
وی با اشاره به عملکرد مثبت این اداره در اجرای 
طرح های آبخیزداری افزود: این موضوع باعث 
شده برای سال آینده اعتبار این صندوق را تا 150 
میلیون یورو افزایش دهند. وی همچنین در معرفی 
دستاوردهای آبخیزداری این استان از اولین سازه 
الستیکی جهان در خراسان جنوبی نام برد که 
با ضایعات الستیک اجرایی شد و توانست توجه 

نمایندگان 56 کشور را به خود جلب کند. 
وجود جنگل های منحصر به فرد کشور در خراسان 

جنوبی یکی دیگر از مواردی بود که نصرآبادی در 
این جلسه اعالم کرد و گفت: وجود انواع گونه 
های سنو و دیودال در استان باعث شده جنگل 
های  استان نیز در کشور دارای اهمیت ویژه ای 
باشد. گیاهان دارویی ویژه بیابان زدایی نیز از جمله 
اقدامات مهم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
است که طی سال های گذشته به بار نشسته تا 
جایی که برداشت ساالنه 60 تن از گیاه آنغوزه 
توانسته عایدی 44 میلیاردی را برای روستاییان 
به دنبال داشته باشد. به گفته وی امسال در هفته 
منابع طبیعی 488 هزار اصله نهال کاشت خواهد 
شد، نهال هایی که به لحاظ شرایط آب و هایی 
مناسب اقلیم خراسان جنوبی بوده و همچنین لیبل 

تایید آزمایشگاه جهادکشاورزی را دارد.

سالمت نهال های موجود را تایید می کنیم
ادامه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان  در 
جهادکشاورزی با تایید سالمت نهال هایی که 
در استان توزیع می شود، گفت: سازمان جهاد 
کشاورزی امسال به طور ویژه ای موضوع نهال 
های شناسنامه دار را دنبال کرده است تا جایی 
که ادعا می کنیم تمامی نهال هایی که در استان 
توزیع می شود لیبل این سازمان را داشته و از نظر 

شناسنامه  سالمت مورد تایید است.در این زمینه 
نیروی انتظامی با جهادکشاورزی همکاری داشته 
بر این اساس در تمامی نهالستان های استان نهال 

لیبل دار و مورد تایید به فروش می رسد.
عصمتی پور اضافه کرد: خشکسالی ها در این 
مدت شرایط استان را درزمینه تولیدات کشاورزی 
دستخوش تغییراتی کرده است تا جایی  که امروز 
می توانیم  با تحقیقاتی که همکاران ما در سازمان 
جهادکشاورزی  انجام داده اند،  اعالم کنیم نه  فقط 
اوضاع بحرانی نیست، بلکه در تولید برخی گونه ها 
از جمله سنجد، زرشک و عناب به نتایج ویژه ای 
رسیده ایم. وی با اشاره به قابلیت های به دست 
آمده در کشت دیم بر روی زمین های شیب دار 
ادامه داد: عالوه بر این، تولید محصوالتی از جمله 
گل محمدی، چای ترش ،خارشتر، شیرین بیان 
و... باعث شده امروز این استان جزو تولید کنندگان 
محصوالت ویژه در کشور باشد. محصوالتی که 
عالوه بر کم آب بر بودن می تواند صنایع تبدیلی 
پر سودی را داشته باشد.وی همچنین از پرداخت 
یارانه کاشت نهال های ویژه به کشاورزان استان 
خبر داد که امسال بر اساس اعتبارات در نظر گرفته 
شده برای نهال عناب، زرشک، سنجد و خرید بذر 
خارشتر می توان از کشاورزان استان حمایت کرد.

 استاندار گفت: با رایزنی و  پیگیری های انجام 
شده بازارچه مرزی میل ۷3 شهرستان درمیان یک 
طرفه بازگشایی شد و امکان واردات دام، خرده 
فروشی و سوخت در این مرز فراهم شده است. به 
گزارش ایرنا، معتمدیان در نشست جمع بندی سفر 
به شهرستان درمیان افزود: در این مرز براساس 
چارچوبی که مشخص شده مجوزهای مربوطه 
برای واردات گرفته شده است و مدت قرنطینه دام 
نیز کاهش یافت. وی با بیان اینکه تعاونی های 
مرزنشین فعال و حمایت می شوند، اظهار کرد: 

براساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت تعرفه 
کاالهای مصرفی برای تعاونی های مرزنشین از 
معافیت 100 درصدی برخوردار است. وی ادامه داد: 
مهمترین مطالبه مردم این منطقه، آب شرب عنوان 
شد که در این زمینه مقداری وضع بحرانی بوده و 
مردم تحت فشار هستند وی بیان کرد: به نظر می 
رسد در این شهرستان مقداری کم لطفی و از ناحیه 
استان کوتاهی شده و مشکالت به خوبی منعکس 
نشده است.وی به خشکسالی های 20 ساله استان 
اشاره کرد و گفت: این موضوع سبب شده تامین 

آب شرب و کشاورزی استان با مشکالت جدی 
مواجه شود.استاندار افزود: در گذشته به شهرستان 
درمیان نیز به دلیل دورافتادگی از مرکز و مرزی 
بودن کمتر توجه شده و صدای عشایر این مناطق 
کمتر به مرکز استان و کشور رسیده است.وی با 
تاکید بر اینکه برای رفع مشکالت این منطقه 
باید تالش جدی شود، بیان کرد: پیشنهاد دادیم 
یک سند جامع تامین آب با اولویت مسایل کوتاه 
مدت و میان مدت دنبال شود.معتمدیان به کمبود 
آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:  از 

منابع  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  های  اولویت 
طبیعی که باید در سال 98 هم دنبال شود، موضوع 
آبخیزداری و احیای قنات هاست. وی ادامه داد: 
تالش داریم از اعتبار ملی که متمرکز در اختیار 
وزارتخانه هاست استفاده کنیم چون درمیان به 
لحاظ بسیاری از شاخص ها عقب ماندگی های 
جدی دارد. وی اظهار  کرد: حضور معاونان وزرا 
در استان اثرگذار است و درخواست داریم در این 
سفرها مدیران ارشد برنامه ریزی الزم را داشته و 
از نزدیک مشکل مردم را ببینند. وی افزود: مرز 

میل ۷3 درمیان چند سالی بسته بود و مشکالتی 
را برای مردم ایجاد و بیکاری ها را بیشتر کرده بود.
معتمدیان گفت: واحدهای تولیدی مانند کارخانه 
سیمان باقران شهرستان درمیان نیز با مشکالتی 
مواجه شده که برای رفع آن باید تالش می کنیم.

*3 کارگاه آموزشی با کمک های بشردوستانه کشور 
ژاپن در شهرستان درمیان افتتاح شد.

*فرماندار نهبندان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 812 
شغل در این شهرستان ایجاد و 105 درصد تعهد اشتغال 

شهرستان محقق شده است.
*در مسابقات قهرمانی دارت دانشجویان مؤسسات 
آموزشی کشور »علیزاده« به مدال طالی انفرادی رسید 
و در رقابت های پارکور ناجا »اکبرزاده« قهرمان شد.

*نمایشگاه آثار سومین هفته فیلم و عکس خراسان 
جنوبی 12 تا 15 اسفنداز ساعت 1۷ تا 20 در محل 
نگارخانه بیرجند برای عموم بازدیدکنندگان دایر است.
*نماینده آستان قدس رضوی در سرایان گفت: 250 
سبد غذایی بین مادران باردار و کودکان زیر 5 سال دچار 

سوء تغذیه در شهرستان سرایان توزیع شد.
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند  

به  موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ۱- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۴۳ فرعی از ۱۳۹۶ اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی دهلکوه مورد تقاضای علی زنگویی ۲- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۴۲ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی دهلکوه مورد تقاضای محمدرضا جعفری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۰ 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 با نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 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:۱۳۹۷/۱۲/۱۴          علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

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:   0915۳618546- 09156008546

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال 
ساید به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای 
تهران، مشهد، زاهدان، بیرجند، بالعکس 
در هر روز هفته و تخفیف ویژه. حمل بار 
و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی از جمله 

کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

 ، چرخ  ده  ایسوزو،  تک،  با 
تریلی به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپا گزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. 
پس کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

دانشگاه  گمنام  شهدای  یادمان  رضایی-دومین  جواد 
پیکر  تدفین  سالگرد  با  همزمان  بیرجند،  صنعتی 
)ع(  رضا  امام  مسجد  در  گرانقدر  شهید  دو   این 
این دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، اساتید و دانشجویان و 
همچنین میهمانانی از دیگر سازمان ها و نهادهای شهرستانی 
و استانی برگزار شد. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره 
به دومین سال تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه بیان کرد: 
این شهدا از داشته های ارزشمند و سرمایه های  دانشگاه می 
باشند که افراد بسیاری برای تشییع و تدفین این بزرگواران 

زحمت کشیدند تا مکانی آماده شود و پیکر این شهیدان بعد 
از سال ها به خاک سپرده شود. 

هاشمی اظهار کرد: ساخت مسجد امام رضا )ع( دانشگاه 
صنعتی بیرجند از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است و 
تا کنون کف سازی،نصب در و پنجره،نصب لوله آب و سقف 
کاذب و عملیات عمرانی دیگر آن در کمتر از 3 ماه تکمیل شد 
که امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده به طور کامل به بهره 
برداری برسد. وی ساخت مسجد دانشگاه را حرکتی جهاد 
گونه توصیف کرد و افزود: افراد زیادی برای به ثمر رساندن 

این پروژه زحمت کشیده اند که کمال تشکر و قدردانی را از 
آنان داریم. وی با اشاره به دومین سالگرد تدفین دو شهید 
گمنام در دانشگاه  خاطرنشان کرد: دانشجویان برای برپایی 
این مراسم زحمات زیادی کشیدند و با همت این عزیزان و  
دیگر بخش های دانشگاه  این یادواره به نتیجه رسیده است. 
هاشمی در پایان با اشاره به سخن رهبری که” زنده نگه 
داشتن یاد شهدای انقالب باعث تداوم حرکت انقالب است” 
گفت: امیدواریم خداوند توفیق دهد تا رهرو این شهدا باشیم و 
بتوانیم برای معرفی آرمان هایشان به نسل جوان گامی های 

موثری برداریم.
در این جلسه سرهنگ نوفرستی معاونت سیاسی سپاه نیز 
با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر انقالب و ورود به دهه ی 
پنجم  در مورد برخی از مسائل روز ایراد سخن پرداخت 
گرانقدر، شهید  دو  این  نام  یمن  به  است،  ذکر  به   الزم 
شبستان مسجد امام رضا)ع( نیز همراه با برگزاری این مراسم 
افتتاح شد.یادمان شهدای گمنام دانشگاه صنعتی بیرجند 
با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همکاری 

تشکل بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار گردید.

در دومین یادمان شهدای گمنام دانشگاه صنعتی بیرجند بیان شد:

شهدای گمنام ، سرمایه هایی  برای دانشگاه هستند
عکس:محمد زاده

کسب رتبه نخست در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب ، توسط شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

عکس:کاظمی

اولین اتاق خبر وزارت نیرو
 درشرکت آب منطقه ای

 خراسان جنوبی

اشاره  با  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
به افتتاح اولین اتاق خبر بین شرکت های تابعه وزارت 

نیرو ، در شرکت آب منطقه ای استان گفت: در این 
خبرنگاران  با  مسئوالن  تخصصی  نشست های  مجموعه 
برگزار می شود.حسین امامی، هدف اصلی از ایجاد اتاق 

انقالب  پیروزی  مناسبت چهلمین سالگرد  به  خبر که 
اسالمی افتتاح شد، را ارتباط مستقیم و شفاف با رسانه 

ها دانست و گفت: در مرداد سال آینده با همکاری 
آب منطقه ای استان جشنواره آب و رسانه برگزار و 

این زمینه تقدیر خواهند شد. خبرنگاران فعال در 

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی با معرفی شرکت برتر و 
حضور معاون امور عمرانی استانداری، فرماندار بیرجند، دستگاه 
های اجرایی استان و جمعی از مدیران استان و اقشار مختلف 

مردم در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برپا شد. 
در این نمایشگاه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی موفق 
به کسب رتبه اول شد. دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، 
دستاوردهای  نمایشگاه  قالب  در  ها  دانشگاه  و  نظامی  نهاد 
انقالب اسالمی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، خدمات انجام شده خود را در 110 غرفه به نمایش 

عموم گذاشتند.

اولین همایش ملی کویرنوردی کارکنان وزارت
 نیرو در خراسان جنوبی برگزار شد

همایش ملی کویرنوردی کارکنان وزارت نیرو با حضور 117 نفر از 
ورزشکاران و کارکنان وزارت از سراسر کشور در روزهای یکم تا سوم 
اسفند ماه در کویر سه قلعه خراسان جنوبی برگزار شد.  در این همایش 
کارکنان و ورزشکاران وزارت نیرو از استان های گلستان، سمنان، 
کردستان، خراسان شمالی،کرمانشاه، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
تهران، خراسان رضوی، همدان، مرکزی، فارس و هرمزگان در سه 
روز از جاذبه های گردشگری و کویری، کویر سه قلعه سرایان بازدید و 
از برنامه های متنوع ورزشی و کویرنوردی این منطقه بهره مند شدند.

برای اولین بار در بیرجند فیلم مستند “
تاالن” به نمایش درآمد

فیلم مستند “تاالن” به کارگردانی محمدصادق دهقانی که روایتی 
از بحران آب زیرزمینی در کشور است، تهیه شده که با مشارکت 
شرکت آب منطقه ای برای اولین بار در استان و در سینما بهمن 
بیرجند به نمایش درآمد. دیدن فیلم مستند “تاالن” را فعاالن محیط 
 زیست و برخی از استادان دانشگاه برای هر ایرانی الزم دانسته اند ، 
این فیلم برنده بهترین فیلم در دهمین جشنواره سینمای مستند ایران ، 
نامزد بهترین کارگردانی در بیستمین جشن خانه سینما و برنده بهترین 

پژوهش از جشنواره ملی فیلم رضوی  شده است.

از برگزیدگان مسابقه نقاشی نمایشگاه
دستاوردهای چهل ساله انقالب تقدیر به عمل آمد

آموزان  دانش  از  آب”  ملی  “روز  ماه  اسفند   13 مناسبت  به 
چهل  دستاوردهای  نمایشگاه  در  که  نقاشی  مسابقه  برگزیده 
با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد. انقالب برگزار شد  ساله 
گرامی  آب  جهانی  روز  نام  به  را  فروردین  دوم  ساله   همه 
 می داریم و به بهانه این روز به خودمان و اطرافیان مان یادآور 
می شویم این منبع خدادادی چه موهبت بزرگی است که حفاظت 
و صیانت از آن همت همگان را می طلبد.با توجه به مصادف بودن 
روز جهانی آب با تعطیالت نوروز در ایران با هماهنگی فرابخشی 
به عمل آمده میان سازمان های ذیربط با موضوع آب از جمله 
سازمان های دولتی ، غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد،”13 
اسفند ماه” که نوروز آب و رودخانه ها بر اساس تقویم ایران باستان 
بوده به عنوان روز ملی آب نامگذاری و طی سال های گذشته 
مراسم بزرگداشت آن با پیام ها و یا حضور مقامات ارشد برگزار 
شده است.امسال روز جهانی آب با نام “ آب برای همه “ نامگذاری 
شده است. ضروری است همه ما به فکر حفظ این نعمت الهی 
باشیم و این امانت را به دست نسل های آینده بسپاریم چرا که 
حیات انسان،حیوان، گیاهان و نباتات همه و همه در گرو حفظ آب 

مقدور خواهد بود.



صنعت و اشتغال:
های  ظرفیت  داشتن  اختیار  در  با  جنوبی  خراسان   -
نبود زیرساخت  از  فرد  به  معدن و کشاورزی منحصر 
بر  و  برد  می  رنج  تبدیلی  صنایع  و  صنعتی  های 
اقتصادی  فعاالن  مطالبات  همواره  نیز  اساس  این 
و  درمیان  بیرجند،  فهیم  مردم  نماینده  سوی  از 
ها  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  در   خوسف 
با مسئوالن مورد پیگیری و تذکر قرار گرفته است که به  

بخشی از این پیگیری ها و تذکرات اشاره می شود:
-تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 

حمایت از سرمایه گذاران و اعطای تسهیالت ویژه
-تذکر کتبی به آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع و اقدام به برقراری 

بیمه قالیبافان بویژه در شهرستان های محروم
- پیگیری طرح توسعه کویرتایر در دیدار با وزیر صنعت، 

معدن تجارت
- رفع مشکالت گمرکی مواد اولیه کویر تایر که مانع از 

قطع تولید 60هزار تایر شد.
ابالغ  و  تدوین  تقاضای  خصوص  در  -پیگیری 
دستورالعمل پرداخت تسهیالت قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
از طریق آقای دکتر رضوی مشاور محترم رئیس 
جمهور و رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق 

محروم ریاست جمهوری
 -ارائه پیشنهادات و طرح های توجیهی در بخش اشتغالزایی 
 در حوزه های کشاورزی و دامپروری، معدن و گردشگری به 
آقای مهندس سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان کشور
 -پیگیری مساعدت در خصوص اعطای تسهیالت ارزان قیمت

 برای اشتغالزایی جوانان در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان 
و خوسف از طریق رئیس محترم بنیاد مستضعفان کشور

-پیگیری ورود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
معادن  و  دارویی  گیاهان  فراوری  زمینه  در  کشور 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف از طریق مقام 

عالی سازمان تأمین اجتماعی کشور
-پیگیری در خصوص اجرای تبصره 4 و 6 ماده 14 قانون 
اصالح قانون معادن و واریز درصدی از منابع ناشی از 
اجرای قانون جهت توسعه زیر ساخت های شهرستان ها 
و بخش های موضوع این قانون به آقای دکتر جهانگیری 

معاون اول محترم رئیس جمهور 
-پیگیری تقاضای سرمایه گذار بخش  خصوصی جهت 
احداث نیروگاه های خورشیدیفتوولتائیک از طریق وزارت 

امور اقتصاد و دارایی
و  صنعتی  واحدهای  مشکالت  انعکاس  و  -پیگیری 
تولیدی در خصوص کاهش بخش نقدی قرارداد و اعطای 
تنفس در بازپرداخت اقساط سرمایه گذاران از طریق 
آقای مهندس یزدانی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران
- پیگیری اختصاص اعتبار تجهیز مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای خوسف به مبلغ 4941میلیون ریال از طریق 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-پیگیری پرداخت تسهیالت جهت راه اندازی کارخانه 
سیمان باقران با همکاری استانداران محترم  بعد از حدود 

دو دهه بالتکلیفی
برای  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  -پیگیری 
کارخانه سیمان باقران از طریق بانک های عامل از جمله 

بانک مرکزی و بانک کشاورزی
- پیگیری مشکالت بوجود آمده و تعطیلی شرکت تعاونی 
کشتارگاه صنعتی دام و طیور درمیان از طریق آقای دکتر 

نوروزی مدیرعامل محترم بنیاد برکت
باقران  سیمان  کارخانه  کارگران  درخواست  -پیگیری 
مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران از طریق مقام 

عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت
-پیگیری مشکالت و درخواست های مجتمع صنایع 

کاشی فرزاد در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت
-پیگیری و  دعوت از مجموعه های اقتصادی کشوری 
از جمله بنیاد مستضعفان، برکت، آستان قدس رضوی، 
شستا و ... برای سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و 

تولیدی استان
-پیگیری و حمایت از سرمایه گذاران خارجی)چینی( 
درحوزه انتخابیه از جمله پروژه چدن و نیروگاه خورشیدی 

خوسف
- پیگیری تخصیص اعتبار جهت احداث پست برق چدن 
شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف در مکاتبه با وزیر 

محترم نیرو
-پیگیری مشکالت مربوط به بیمه قالیبافان و هنرمندان 

صنایع دستی در سطح مجلس
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  درخواست  -پیگیری 
خراسان جنوبی منبی بر تأمین اعتبار الزم برای ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در 
مناطق آزاد تجاری از طریق آقای دکتر جهانگیری معاون 

اول محترم رئیس جمهور
-پیگیری افزایش سرمایه و حمایت از طرح توسعه معدن 
مس قلعه زری از طریق آقای مهندس نعمت زاده وزیر 

وقت صنعت، معدن و تجارت
 -پیگیری معافیت مالیاتی تولیدکنندگان و تعاونی های 
مرزنشینان استان در مکاتبه با رؤسای کمیسیون های 

اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس
-پیگیری افزایش تسهیالت اشتغالزایی در بخش 

روستایی و خصوصاً حمایت از صنایع دستی
-پیگیری تأمین اعتبار به منظور تکمیل زیرساخت های 
شهرک صنعتی شماره دو بیرجند واقع در شهرستان 
خوسف با نام شهرک صنعتی شهید رحمانی در زمینه 
آب، برق و گاز از طریق آقای مهندس نعمت زاده وزیر 

وقت صنعت، معدن و تجارت 
-پیگیری تأمین اعتبار پروژه تأمین آب شهرک صنعتی 

شهید رحمانی خوسف از طریق وزیر محترم نیرو
-پیگیری برق رسانی به شهرک های صنعتی استان 

خراسان جنوبی از طریق وزارت محترم نیرو
 -پیگیری تأمین اعتبار جهت بهسازی و آسفالت مسیر منتهی 
به مجتمع گردشگری آبگرم لوت از طریق آقای مهندس محفوظی 
 معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی

- پیگیری مشکالت  قالیبافان عزیز جهت برقراری مجدد 
حق بیمۀ ایشان

 راه و حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی:
*با توجه به نقش اساسی حوزه راه، راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، ریلی و هوایی در سهولت ارتباطات بین 
شهری و استانی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 
حجم فعالیت های انجام گرفته در این حوزه ، گسترده و 

قابل توجه است که در زیر به آن اشاره می شود:
-پیگیری و دریافت موافقت شورای اقتصاد با تسهیالت 

مالی خارجی احداث راه آهن زاهدان- بیرجند- مشهد
-پیگیری تأمین اعتبار راه آهن زهدان- بیرجند- کالشور 
و جاده بیرجند - قاین از طریق وزارت راه و شهرسازی                  
-استیضاح وزیر راه برای تأخیر در روند دوبانده سازی 

پروژه جاده بیرجند به قاین
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  جمهور  رئیس  به  -تذکر 
خصوص تأخیر در روند دوبانده سازی پروژه جاده بیرجند 

به قاین
جاده  سازی  دوبانده  پروژه  ارتقای  و  توسعه  -پیگیری 

بیرجند به قاین به آزادراه
-پیگیری وضعیت حمل و نقل راه های استان و دوبانده 

شدن راه ها از طریق معاون اول محترم رئیس جمهور
-پیگیری افزایش و تخصیص 100 درصدی اعتبار پروژه 
باند دوم بزرگراه بیرجند-قاین - گناباد از طریق وزارت 

راه و شهرسازی
-پیگیری و دریافت اعتبار برای دوبانده سازی پروژه جاده 

بیرجند به قاین
-پیگیری و درخواست افزایش اعتبار دوبانده سازی پروژه 
جاده بیرجند به زاهدان در سال 95 و 96 از طریق آقای 
نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
-پیگیری افزایش اعتبار و بودجه جهت تسریع در تکمیل 
باند دوم محور بیرجند به قاین در الیحه بودجه سال 97 از 
 طریق رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-پیگیری مطالبات پیمانکاران پروژه دوبانده سازی جاده 

بیرجند به قاین از طریق وزارت راه و شهرسازی
-پیگیری و دریافت اعتبار برای بهسازی، آسفالت و مرمت 

راه های روستایی
فرودگاه  پروازهای  افزایش  خصوص  در  -پیگیری 
بین المللی بیرجند در سال 95 از طریق وزارت راه و 
شهرسازی که منجر  به افزایش 2برابری پروازها نسبت 

به پیش از آن شد.
اعتبار پروژه های استانی در الیحه  افزایش  -پیگیری 
بودجه 97  دوبانده سازی پروژه های جاده بیرجند به 
محورهای زاهدان و قاین از طریق رئیس سازمان برنامه 

و بودجه کشور
 -پیگیری و دریافت اعتبار برای بهسازی و مرمت راه های شهری

-پیگیری تقاضای مساعدت جهت تخصیص و تأمین مقدار 
 5 هزار تن قیر رایگان جهت اجرای پروژه های راهسازی 
در شهر اسدیه از طریق آقای مهندس محفوظی معاون 

محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی
-پیگیری در خصوص تقاضای مساعدت جهت تخصیص 
ماشین آالت مورد نیاز شهرداری اسدیه و همچنین تأمین 
اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه گازکشی کارخانه 
آسفالت این شهر از طریق آقای دکتر سامانی قائم مقام 

محترم وزیر کشور در امور مجلس شورای اسالمی
-پیگیری ویژه اجرایی عملیات احداث راه آهن بیرجند در 
 سطح وزارت خانه راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و ...

-پیگیری و درخواست مساعدت جهت تسریع در صدور 
مجوز از سوی شورای اقتصاد به منظور احداث راه آهن 

زاهدان-بیرجند -مشهد
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  جمهور  رئیس  به  -تذکر 

خصوص بالتکلیفی پروژه راه آهن بیرجند
ا... رئیسی تولیت محترم آستان قدس  با آیت  -دیدار 
رضوی در خصوص مشارکت این مجموعه در عملیات 

اجرایی راه آهن بیرجند
-دریافت مجوز اعطای تسهیالت از محل صندوق ذخیره 
 ارزی برای حمایت از سرمایه گذاران پروژه راه آهن بیرجند

-پیگیری تشکیل کنسرسیوم به منظور مشارکت سرمایه 
گذاران در پروژه راه آهن بیرجند

راه  بخش  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  -پیگیری 
روستایی استان 

-پیگیری تخصیص اعتبارات الزم بابت تسویه مطالبات 
طرح بهسازی راه اصلی فیض آباد- بجستان- فردوس- 
دیهوک- گناباد- فردوس و تربت حیدریه- بیرجند با 

از رئیس سازمان  شماره طبقه بندی 1303016190 
برنامه و بودجه کشور

-پیگیری افزایش پروازهای بیرجند به تهران و مشهد
-پیگیری پرواز بیرجند به کیش و زاهدان

راه  بخش  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  -پیگیری 
عالی  مقام  از طریق  استان خراسان جنوبی  روستایی 

وزارت راه و شهرسازی
-پیگیری مساعدت در خصوص مشکالت مسیر شهر 

قهستان به شهرستان زیرکوه و تسریع در اجرای پروژه
 سایر زیرساخت ها :  

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  های  شهرستان  *در 
موضوعات مهمی در طی این سالها از سوی خادم مردم 
در مجلس شورای اسالمی در زمینه های گازرسانی، 
توسعه زیرساخت های مخابراتی و همچنین صدا و سیما 
مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است که بخشی از آن 

به شرح زیر است:
- پیگیری لحاظ نمودن تمامی نقاط استان در فهرست 
مناطق غیربرخوردار در برنامه ششم توسعه به منظور 
امکان استفاده از اهرم های تشویقی موضوع فوق العاده 
قانون  ماده 68،  یک  بند  یافته  توسعه  کمتر  مناطق 
معافیت های مالیاتی ماده 132 و 92 ، اعتبارات متوازن 
منطقه ای و یارانه تسهیالت بانکی و سایر مزایا از طریق 

آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور
- پیگیری درخواست جمعی از ساکنین مسکن مهر در 
خصوص اجرای فاضالب شهری از طریق آقای مهندس 

آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
- پیگیری تخصیص عادالنه اعتبارات به استان خراسان 

جنوبی از طریق معاون اول محترم رئیس جمهور
- پیگیری گازرسانی به شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه
- پیگیری واگذاری زمین مورد تقاضای شرکت گاز از 

طریق معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
- پیگیری تعیین محدوده تفریحی و تفرجگاهی شهر 

بیرجند و تسریع در آن از طریق وزارت راه و شهرسازی
- پیگیری ویژه از طریق رئیس محترم بنیاد مستضعفان 
کشور برای حل مشکل اسناد اراضی موسوی و اراضی 

واگذار شده به مردم اسدیه
توابع  از  ماژان  جلگه  بخش  به  گازرسانی  -پیگیری 
شهرستان خوسف از طریق آقای دکتر بازرگانی معاون 

محترم حقوقی و امور مجلس وزارت نفت
- پیگیری اخذ ردیف اعتباری ویژه جهت گازرسانی به 

استان و حوزه انتخابیه
- پیگیری مشکالت مرتبط با مخابرات روستاهای حوزه 

انتخابیه شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف
- پیگیری تقاضای شهرداری اسدیه مبنی بر واگذاری یک 
 دستگاه خودرو جهت حمل زباله از طریق وزارت کشور

 آموزش عالی و توسعه آموزشی:
* نمایندۀ مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف با 
علم به این موضوع که مهمترین سرمایه استان خراسان 
جنوبی نیروی انسانی مومن و متخصص آن می باشد، 
سعی نموده تا نیازهای مرتبط با آموزش عالی در حوزه 
با همکاری  را  پرورش  و  آموزش  انتخابیه و همچنین 
مسئوالن امر مورد پیگیری قرار دهد و در این راستا نیز 

اقدامات اساسی مهمی صورت گرفته است که شامل:
و  بیرجند  های  دانشگاه  اعتبارات  افزایش  -پیگیری 

صنعتی مرکز استان
-پیگیری تخصیص کامل اعتبار سال 96 دانشگاه بیرجند 
از طریق آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-پیگیری تقاضای ارتقای دانشگاه پیام نور بیرجند به مرکز 

بین المللی از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-تذکر کتبی به وزیر محترم آموزش و پرورش در 
خصوص دخالت در هدایت تحصیلی دانش آموزان 
و بوجود آوردن نارضایتی در آنها و اولیای محترم و 
همچنین گرفتن وجه زمان ثبت نام که در مواردی 
به گالیه صریح در جلسات شورای اداری استان ها 

کشیده شده است.
- پیگیری تخصیص بودجه مراکز رشد و نوآوری دانشگاه 
بیرجند از طریق جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم 

علمی و فناوری ریاست جمهور
دانشگاه  های  پردیس  اعتبار  تخصیص  پیگیری   -
فرهنگیان استان از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه 

و وزیر محترم آموزش و پرورش
پیگیری  و  نوسازی مدارس  رئیس سازمان  با  دیدار   -

مدرسه سازی در نقاط مختلف حوزۀ انتخابیه
شهر  شمال  در  آموزشی  مجتمع  ساخت  پیگیری   -

بیرجند توسط آستان قدس رضوی
-نشست با نخبگان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان و 

پیگیری مطالبات آنان
-بازدید از خوابگاه ها، سلف سرویس و بخش های علمی 
و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پیگیری مطالبات 

طرح شده
-پیگیری احداث ساختمان بنیاد نخبگان در استان

همراهان و شهروندان محترم شهرستان های 
در  که  ای  برگه  خوسف،  و  درمیان  بیرجند، 
دست دارید بخش دوم گزارش اهم پیگیری ها 
و فعالیت های نماینده شما در دوره دهم مجلس 

شورای اسالمی است.
اولین بخش از این گزارش که در نیمه بهمن ماه سال 
جاری به استحضار شما سروران ارجمند رسید 
 شامل فعالیت های انجام گرفته در حوزه های 
قانون گذاری و نظارت و همچنین پیگیری های 
صورت پذیرفته در حوزه های اجرایی از جمله 
آب ، آبخیزداری ، منابع طبیعی و کشاورزی بود 
که در این شماره  گزارش سایر پیگیری های 
انجام شده در حوزه های اجرایی مختلف تقدیم 

حضورتان می گردد. 
  امیدواریم نظرات، انتقادات ، پیشنهادات و طرح های 
ارزنده خود را با ما درمیـان گذاشته و در بهبود 

عملکرد یاری فرمایید. 
کانال های ارتباط با ما:

mb-ebadi.ir                   :سایت
mbebadi @mbebadi   :پیام رسان سروش

  ebadi__ir@ebadi__ir           :اینستاگرام



 -پیگیری حمایت و سرمایه گذاری به منظور تکمیل 
کالس  طیبه)51  حیات  تمام  نیمه  آموزشی  مجتمع 
آقای  طریق  از  مترمربع(   10260 زیربنای  و  درس 
مهندس سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان 
 کشور-پیگیری مساعدت مالی به مدارس شهرستان های 
طریق  از  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  انتخابیه  حوزه 
تقاضای  پرورش-پیگیری  و  آموزش  وزارت  عالی  مقام 
مساعدت جهت تخصیص اعتبار به منظور اجرایی نمودن 
طرح همکاری، مشکل گشایی، نوآوری، توانمندسازی 
از طریق  نخبگان خراسان جنوبی  بنیاد  کارآفرینی  و 
حضرت آیت ا... رئیسی تولیت معزز آستان قدس رضوی

 بهداشت و درمان:
*با عنایت به اینکه شهرستان های بیرجند، درمیان و 
با مشکالت بهداشتی و درمانی فراوانی روبرو  خوسف 
می باشد و زیرساخت ها این بخش نیز گاهاً مشکالتی 

دارد، موارد ذیل پیگیری گردیده  و به نتیجه رسید:
-پیگیری تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای ساخت 
و تکمیل بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان خوسف از

طریق آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-پیگیری و دریافت مجوز احداث درمانگاه توسط سازمان 
تأمین اجتماعی در منطقه مهرشهر بیرجند

- درخواست و پیگیری زمین رایگان برای احداث مرکز 
درمانی شمال شهر

-پیگیری های متعدد در خصوص تأمین تجهیزات مرکز 
شیمی درمانی، رادیوتراپی و بیمارستان جدیداالحداث 
رازی شهرستان بیرجند از طریق وزیر محترم بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی
-پیگیری و دریافت دستگاه الپاراسکوپ به منظور تجهیز 
در بیمارستان جدید االحداث رازی بیرجند از طریق وزیر 

محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
-پیگیری مشکالت مراکز درمانی و بیمارستان های 
شهرستان بیرجند شامل” تأمین پزشک متخصص، 
تخصیص دستگاه ام.آر.آی و آنژیوگرافی قلب در 
بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع(، راه اندازی مرکز 
حضرت  بیمارستان  اجتماعی  و  ورزشی  رفاهی، 
ابوالفضل)ع( از طریق مرحوم دکتر نوربخش رئیس 

وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور

-پیگیری و دریافت دو دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر 
در سال 95 از طریق آقای دکتر هاشمی وزیر محترم 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حوزه انتخابیه
-پیگیری تأسیس کارخانه داروسازی از طریق مرحوم 
دکتر نوربخش رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور

 -پیگیری ردیف ویژه اعتبار ساالنه جهت احداث بیمارستان 
شهرستان خوسف از طریق آقای دکتر هاشمی وزیر محترم 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حوزه انتخابیه

-پیگیری و دریافت مساعدت مقام عالی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر تحویل رایگان 

تجهیزات مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بیرجند
-پیگیری و دریافت تجهیزات پزشکی برای بیمارستان 
وزارت  عالی  مقام  از  بیرجند  ولیعصر)عج(  حضرت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیرجند
-پیگیری جذب و فعال شدن یک دستگاه سی تی اسکن 
و یک دستگاه آنژیوگرافی در بیمارستان رازی بیرجند از 

طریق وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-پیگیری صدور مجوز احداث پایگاه اورژانس 115 جاده 

ای در محور مواصالتی به سمت نهبندان
-پیگیری تقاضای انجمن بیماران ام.اس استان خراسان 
ارائه  جهت  اعتبارات  شدید  کمبود  بر  مبنی  جنوبی 
خدمات مطلوب به بیماران از طریق آقای دکتر امیری 

معاون محترم امور مجلس ریاست جمهوری
- افزایش صد میلیارد ریالی در بودجه 98 جهت کمک به 

توسعه بیمارستان ها و دانشگاه های حوزه انتخابیه 
 ورزش و جوانان:

* در طی دوران نمایندگی جناب سید محمدباقر عبادی 
ارتباط مستمر و نشست های متعدد با جوانان و پیگیری 
دغدغه ها، طرح ها و مشکالت آنان همواره مورد توجه وی 
بوده است و از سویی نیز توجه به امر ورزش در استان 
استعدادهای  از  جنوبی  خراسان  که  است  داده  نشان 
و  احیا  که  است  برخوردار  ورزش  حوزه  در  گوناگونی 
پرورش این ظرفیت انسانی نیازمند توسعه زیرساخت های 
ورزشی و حمایت از ورزشکاران می باشد. در همین راستا 
 اقداماتی در سطح مجلس و استان براساس خواسته های 

جوانان مورد پیگیری قرار گرفته است:
-پیگیری کمک مالی و تأمین تهجیزات ورزش از طریق 

آقای دکتر گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان

-پیگیری احداث استخرشنا توسط بنیاد مستضعفان در 
شمال و جنوب شهر بیرجند

- رایزنی با بنیاد مستضعفان به منظور احداث استخرشنا 
در شهرستان درمیان 

- پیگیری تخصیص اعتبار به منظور بازسازی، تعمیر 
از طریق آقای دکتر  اماکن ورزشی روستاها  و تجهیز 

سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان
- پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز هیأت های ورزشی 

استان و حوزه انتخابیه
- پیگیری درخواست ها و نیازهای هیأت کشتی استان از 

طریق وزیر محترم ورزش و جوانان
- پیگیری درخواست اهالی محترم شمال شهر بیرجند 
و هیأت امنای مساجد منطقه جهت احداث مجموعه 

ورزشی از طریق وزیر محترم ورزش و جوانان
از  ریال  میلیارد  ابالغ یک  در  تسریع  -پیگیری 
محل اعتبارات 27 درصدی مالیات بر ارزش افزوده 
موضوع تفاهم نامه زیرسازی و آماده سازی 13 باب 
از طریق  استان  زمین چمن مصنوعی روستایی 
آقای دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان
 -پیگیری تکمیل و تجهیز ورزشگاه 15 هزار نفری غدیر بیرجند
-پیگیری درخواست هیأت والیبال در خصوص تأمین 
مالی از برنامه های هیأت از طریق از طریق آقای دکتر 

سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان
و  ورزشی  فرهنگی،  مجموعه  یک  احداث  -پیگیری 
تفریحی کارگری در شهرستان خوسف از طریق از طریق 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-پیگیری مساعدت مالی به فعالیت های فرهنگی در 
حوزه انتخابیه شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف 

از طریق مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
پیگیری  و  ورزشی  های  هیأت  با  نشست  و  -ارتباط 

درخواست  ها و مشکالت ایشان
 سایر پیگیری ها:

 باعنایت به مراجعات و درخواست های مختلف دستگاه های 
 اجرایی و مردم از نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، 
 درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی به منظور پیگیری 
 در سطوح باالتر، در ذیل به بخشی از اقدامات و رایزنی های

 آقای سید محمدباقر عبادی اشاره شده است:
- پیگیری طرح ارتقاء برخی نقاط در شهرستان های 

بیرجند و درمیان به مرکز بخش
-پیگیری تهیه و تأمین تجهیزات مربوط به آماده سازی 
فرستنده دیجیتال شبکه های تلویزیونی و رادیویی از طریق 
 آقای دکتر دارابی معاون محترم امور استانهای صدا و سیما

تذکر کتبی به آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم 
کشور در خصوص تأخیر در حل مشکالت سهام داران 

پدیده و موسسه میزان
-پیگیری تعیین و معرفی مسئول جدید دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در بیرجند از طریق آقای قشقاوی معاون 
 محترم کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه

- پیگیری درخواست مجمع کانون های بازنشستگی 
وضعیت  بهبود  جهت  استان  بازنشستگی  صندوق  و 
معیشتی از طریق کمیسیون های اجتماعی و برنامه و 

بودجه مجلس شورای اسالمی
- پیگیری واگذاری منزل مشهور به مادر علم به اداره کل 
میراث فرهنگی و صنایع دستی از طریق آقای مهندس 

سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان کشور
-پیگیری مشکالت مالی فی ما بین تعاونی اعتبار اسماء 
و موسسه اعتباری افضل توس با آقای سیف رئیس کل 

بانک مرکزی

-پیگیری مشکالت سپرده گذاران تعاونی منحله میزان 
بانک  و   مرکزی  بانک  محترم  کل  رئیس  طریق  از 

صادرات
 -پیگیری مشکالت سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری 
 کاسپین از طریق آقای آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی
با  مکاتبه  طریق  از  کویر  هتل  مشکالت  پیگیری   -
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

کشور و وزارت بازرگانی
-پیگیری در خواست جمعی از بازنشستگان نیروهای 
مسلح در شهرستان بیرجند در خصوص اعتراض به 
نابرابری و بی عدالتی در حقوق این قشر عزیز از طریق آقای 
 دکتر امیری معاون محترم امور مجلس رئیس جمهوری
-تذکر کتبی به رئیس جمهور در خصوص اجرای ماده 
87 قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت به اقدامات 
الزم از جمله تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی برای 

اجرای صحیح و جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-پیگیری مشکالت مردم در خصوص تملک اراضی 354 
 خانوار شهرستان خوسف توسط اداره کل راه و شهرسازی از 
طریق آقای مهندس آخوندی مقام عالی وزارت راه و 

شهرسازی

بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان  استان تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانسفر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

حضور در دانشگاه بیرجند و در جمع دانشجویان دهگردشی و حضور در جمع روستائیان عزیز و اطالع از مشکالت ایشان 

افتتاح مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خوسف

افتتاح نیروگاه خورشیدی خوسف افتتاح فرستنده  دیجیتال شهرستان درمیان

آمار مکاتبات انجام شده دفاترارتباطات مردمی
 حجت االسالم عبادی در دوره دهم مجلس شورای اسالمی

 ) از ابتدای خرداد 95 تا پایان پاییز 97(

جلسه شورای اداری استان با حضور معاون محترم علمی رئیس جمهور

حضور در مساجد وارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم

بازدید از پروژه های مختلف سطح شهر بیرجند به همراه آقای دکتر نمکیجلسه بررسی و رفع موانع پیشرفت ساخت بیمارستان خوسفبازدید از پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جلسه مجمع نمایندگان با روسای دانشگاه های استان مراسم بهره برداری از تجهیزات پیشرفته بیمارستان رازی


