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حضور ۵۰ هزار همیار پلیس در طرح نوروزی   ساخت 1۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شد 5جاذبه های گردشگری استان  را با زبان بین المللی معرفی کنیم 5 5

راِه رفته، راِه پیش رو...!

شمارش معکوس برای پایان سال آغاز 
شده است. سال 97 هم مانند همه سال 
ها به پایان رسیده و دیگر تکرار نخواهد 
شد!  از این سال هم تا کمتر از یک 
هفته دیگر، فقط نامی و خاطره ای باقی 
خواهد ماند و پس از آن، دوباره تالش، 
دوباره امید و دوباره حرکت و فعالیت 
ساختمان  کردن  برپا  و  ساختن  برای 
خواهد  اوج  ها  ایده  و  انگیزه  جدید 
گرفت. در راه رفته ای که این روزها به 
خط پایانش نزدیک شده ایم، مالک 
دستاوردهاست  هم  هایمان،  موفقیت 
رو  پیِش  راه  در  و  ها  تالش  هم  و 

که از  اولین ... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کریمی

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

اروپا برای راه اندازی ساز وکار 
مالی مصمم است

صفحه 2

 

نباید فضا را اصولگرایی
 و اصالح طلبی کنیم

این بد است که  از فتنه ۹۸ 
صحبت می شود

رئیسی دومین پُست
 را هم گرفت

ری
اکب

س :
عک

نوبخت جبران کرد
نوبخت : طی یک سال آینده 1۰ هزار واحد مسکونی در استان احداث خواهد مرهم هزار میلیاردی مرد بودجه ای کشور برای دردهای خراسان جنوبی

 شد و حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش مسکن  سرمایه گذاری می شود 
*  ۹4۰ میلیارد تومان برای زیرساخت ها و توسعه استان طی برنامه کوتاه مدت 
دو ساله در نظر گرفتیم که حداقل ۵4۰ تا ۵6۰ میلیارد تومان آن برای راه و راه 
آهن است *  امینی معاون وزیر راه :  از مردم خراسان جنوبی عذرخواهی می کنم

صفحه ۵

سبزپوشان ودلیر مردان نیروی انتظامی کالنتری ۱۲بیرجند

آقایان: حمیدرضا اشکیانی،غالمرضا عباسی 
 ابراهیم اربابی وحسین هدایتی فر

برقراری نظم و آرامش جامعه به طور قطع در گرو تالش بی وقفه 
و شبانه روزی نیروی انتظامی است. برخود الزم می دانیم 

سرعت عمل و پیگیری سریع شما را در دستگیری سارقان بستاییم
 برایتان سالمت،قوت و عزت آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

هنرمند فرهیخته و مجری توانمند

جنـاب آقای حامد عارفی نیـا
مدیر محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

تلفیق هنر و ارتباطات در انعکاس توانمندی ها ، خدمات مسئوالن، 
حل مشکالت جامعه هدف و تعامالت با سایر دستگاه ها و رسانه ها 
رمز موفقیت شما در کسب رتبه برتر روابط عمومی سازمان های 

جهاد کشاورزی در سطح کشور است
ضمن تبریک، برایتان توفیق روز افزون از خداوند مسئلت داریم.

موسسه فرهنگی هنری عماد بیرجند

جناب آقای حامد عارفی نیا
کسب عنوان 

رتبه برتر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در سطح کشور 

نشان تالش ها و اهتمام شما برادر عزیز در این مسئولیت مهم می باشد

 ضمن تبریک، قدردان زحمات شما هستیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل 
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای حامـد عارفـی نیا
مسئول محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

انتخاب شما برادر پر تالش به عنوان

مدیر برتر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در سطح کشور 
مایه افتخار و مباهات است

 این موفقیت را خدمت شما و همه  همکاران سازمان جهاد کشاورزی تبریک می گوییم.

شرکت ساقه زرین - مرتضی رحیمی گازار 

بدین وسیله به اطالع اقوام، دوستان و آشنایان می رساند:
 به مناسبت اولین سالگرد سفر کرده دیار باقی 

 خادم و ذاکر اهل بیت )ع( 

 حاج شیخ میرامان ا... خان بهزادی )کیانی(
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۷/1۲/۲۳ از ساعت 1۰ الی 14 
در محل روستای بقال قدیم )بخش زهان( منعقد می گردد 
حضور ارزشمند شما با صرف ناهار موجب شادی روح  آن مرحوم

 و زینت بخش محفل معنوی مان خواهد بود.

خاندان بهزادی و فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزندی عزیز، همسری مهربان و مادری دلسوز 

 مرحومه مریم موحدی پور 
جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۷/1۲/۲۳ از ساعت ۲/1۵ الی ۳/1۵ بعدازظهر 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های : موحدی پور ، عزیزی، حیران ، مددی پور

۲۲  اسفند ماه نهمین سالگرد 
غروب ناباورانه

 زنده یاد محمد ابراهیم راغبی
 را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی

همسر و فرزندان

ف
شماره ردی

موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ برآورد

)ریال(
نوع تضمین و 

مدت مبلغ )ریال(
تاریخ 

بازگشایی
ساعت 

بازگشایی

1۹۷ -1۲۲۰

اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 
و فاضالب روستاهای شهرستان های 

فردوس، سرایان، بشرویه
1۲,۲4۹,۹1۷,۰1۰

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 

61۳,۰۰۰,۰۰۰
1۲ماه

۹۸/۰1/1۹

1۲

۲۹۷ -1۲۲1
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب

6,1۰6,۷۸۹,6۵۰ و فاضالب روستاهای شهرستان خوسف
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
1۲ماه۳۰6,۰۰۰,۰۰۰

1۲:1۵

۳۹۷ -1۲۲۲
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 
6,۰۵۸,۵۳۸,۸۲۰ و فاضالب روستاهای شهرستان درمیان

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 
1۲ماه۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

1۲:۳۰

4۹۷ -1۲۲۳
اصالح و بازسازي، تعمیرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 
۷,1۷۵,۹۲۷,۸۰۰و فاضالب روستاهای شهرستان زیرکوه

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ 
1۲ماه۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

1۳

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی

شماره :6۷/۲۷۳
تاریخ: 1۳۹۷/1۲/۲۰

مناقصه  های عمومی یک مرحله ای 97-۱۲۲0 ، 97-۱۲۲۱ ، 97-۱۲۲۲ ، ۱۲۲3 - 97
                      شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/12/22 لغایت 1397/12/26 ۲( آخرین تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت14:30 مورخ 1398/01/17 ۳( محل 
بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی   4( رشته و رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات 
یا دارای گواهینامه صالحیت شرکت های راهبر تأسیسات آب و فاضالب مورد تأیید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور   ۵( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، 
بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813- 97175 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد"  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر 
قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي 
خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع  رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 056-32214752-8 

اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

خاندان محترم اکبرپور، سریع السیر و شیبانی 
با نهایت تأسف و تاثر ضایعه درگذشت شادروان

  کامران نوابی )پروفسور و استاد دانشگاه گوئلف کانادا(
را تسلیت عرض نموده،  ضمن ابراز همدردی از خداوند متعال برای آن 
عزیز سفر کرده، غفران واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر 

و شکیبایی مسئلت می نماییم.
داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

عروس خانم های گل  به مناسبت روز مرد وسال جدید 
از تاریخ 21 اسفند تا 21 فروردین ماه برای عقد قرارداد از تخفیف 30 درصـدی

ما بهره مند شوید

مـژده مـژده

آدرس:  معلم 27 تلفن 32425002
همچنین کلیه خدمات شامل: رنگ، کراتین، کوتاهی، اصالح و بوتاکس مو

 از تخفیف 20 درصـدی استفاده کنید

مدیریت : آرزو اصدقی
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افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس فقط برای ایام عید خواهد بود

مهر- در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس در نوروز ۹۸ و پس از آن خبر داده بود. بدری،سخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت های اتوبوس فقط برای ایام عید خواهد بود و بعد از تعطیالت، نرخ بلیت به 
قیمت قبل بازمی گردد.

سرمقاله

راِه رفته، راِه پیش رو!.........

 *کریمی

شمارش معکوس برای پایان سال آغاز شده است. سال 
۹7 هم مانند همه سال ها به پایان رسیده و دیگر تکرار 
نخواهد شد!  از این سال هم تا کمتر از یک هفته دیگر، 
فقط نام و خاطره ای باقی خواهد ماند و پس از آن، 
دوباره تالش، دوباره امید و دوباره حرکت و فعالیت برای 
ساختن و برپا کردن ساختمان جدید انگیزه و ایده ها 
اوج خواهد گرفت. در راه رفته ای که این روزها به خط 
پایانش نزدیک شده ایم، مالک موفقیت هایمان، هم 
دستاوردهاست و هم تالش ها و در راه پیِش رو که 
از اولین بامداد سال ۹۸ آغاز خواهد شد، مالک انگیزه 
هایمان، هم امیدهاست و هم آرمان ها و برنامه ها. 
در مسیر پر فراز و نشیب حرکت استان در حوزه های 
مختلف، سال ۹7 سالی پر از تجربه های مختلف بود. 
اوج این تجربه ها، قله های درخشانی بود که حضور 
هم استانی های عزیز را در خود داشت و با سه مؤلفه  
هوشیاری و هوشمندی، آینده نگری و دلسوزی مزین 
شده بود. اما برای سال آینده چه باید کرد؟ برای پیمودن 
گام های محکم تر، برداشتن قدم های اساسی تر و 
تصمیم گیری های قوی تر چه مسیری را باید طی 
نمود؟ بررسی وضعیت استان خراسان جنوبی در سالی 
که گذشت؛ نشان دهنده سو گرفتن اهداف و برنامه 
های توسعه ای آن در مسیری متفاوت تر از گذشته 
است. از یک سو،  فهم مردم استان از شرایط موجود 
و شرایط آینده، فهمی متفاوت تر از گذشته است،  به 
نحوی که انگیزش های الزم )و نه کافی( برای حرکت 
های بنیادی تر را به آنان می دهد. از سوی دیگر تیم 
مدیریتی استان نیز به واقع بینی کم نظیر و کم مانندی 
از شرایط خراسان جنوبی رسیده است به گونه ای که با 
کنار گذاشتن بخش مهمی از تجربیات ناموفق سالیان 
دور و نزدیک، باز تعریف مجددی از واژه توسعه، در حال 
پی ریزی ساز و کار جدیدی از عمران و پیشرفت و 
ذهنیت سازی آن در اذهان مردم به ویژه مسئولین 
کشوری است. با چنین رویکردی می توان  پیش بینی 
کرد که سال ۹7 در راه توسعه استان، سالی متفاوت 
تر از همه سال های گذشته باشد. موفقیت در ایجاد 
ذهنیت های مثبت و موفق از آینده استان،  مهم ترین 
دستاوردی می تواند باشد که مسئولین طی این سال با 
فعالیت ها واقدامات شان ایجاد کرده اند. سال ۹7 هر 
چند سالی همراه با موفقیت های خوب برای خراسان 
جنوبی و برخی تجربه های تلخ شکست در برنامه ها  
بود،  اما سال آینده می تواند سال میوه چینی از درخت 
امید و انگیزه ای باشد که این روزها در دل و جان مردم 
و به واسطه عملکردهای مطلوب مدیریتی کاشته شده 
است. طعم این میوه از درخت پربار توسعه، با کمی 
صبر، کمی متانت و تحمل همدیگر و کمی همزیستی 
مناسب تر با تنوع سالیق،  قطعاً شیرین تر خواهد شد.

تسهیالت مسکن روستایی افزایش یافت

مهر- عزیزا... مهدیان، معاون بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن کشور گفت: تاکنون سقف تسهیالت 
برای  که  بوده  تومان  میلیون  روستایی ۲۵  مسکن 
سال آینده به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

زمان توزیع سیب و پرتقال
 شب عید مشخص شد

 وزیر جهاد کشاورزی از تامین کامل سیب و پرتقال 
در بازار شب عید خبر داد. حجتی گفت: قیمت میوه به 
زودی در جلسه تنظیم بازار با حضور دستگاه های مختلف 
تعیین و توزیع آن در بازار از ۲۵ اسفند ۹7 آغاز می شود.

مهر-معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکلی در عرضه 
مرغ وجود ندارد، اظهار کرد: توسعه پرورش گاوهای دومنظوره 
)گوشتی و شیری(، ارائه تسهیالت، فراهم کردن بستر الزم برای 
افزایش جمعیت دام های سبک پربازده که اصالح شده، چندقلوزا 
و دارای رشد باال هستند و همچنین پایه گذاری ورود دام های 
پایه پروار به خصوص گوساله در نقاط مختلف کشور از جمله 
پروژه هایی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال ۹۸ پیش بینی کرده 
است. مرتضی رضایی افزود: در این راستا در برنامه میان مدت 

تا افق ۱۴۰۰، تولید گوشت قرمز حدود ۶۰ تا 7۰ هزار تن در 
کشور افزایش می یابد. وی با بیان این که بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران از سال ۹۳ تا امسال، حدود ۱7 درصد جمعیت 
دام کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: امسال با بارش های 
خوب پاییزه و پیش بینی هواشناسی برای تداوم این بارش ها 
برای بهار، سال بسیار عالی برای دام به خصوص دام روستایی 
و عشایری خواهد بود که حاصل آن تولید گوشت بیشتر در 
سال ۹۸ است که در نیمه دوم سال وارد بازار خواهد شد. وی 
با بیان این که در حال حاضر کمبودی در تولید گوشت قرمز در 

کشور وجود ندارد، گفت: تفاوت ۲ تا ۲.۵ برابری قیمت گوشت 
وارداتی تنظیم بازار با گوشت داخلی عامل اصلی ایجاد صف های 
طوالنی در کشور است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای 
رفع این مشکل به دنبال آن است که نزدیک به ۱۶۰ هزار 
تن واردات رسمی گوشت تنظیم بازار اتفاق بیفتد که عدد 
بسیار بزرگی است. رضایی از برنامه ریزی برای تولید گوشت 
مرغ برای ماه مبارک رمضان نیز خبر داد و تصریح کرد: این 
معاونت تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه را به بیش از 
۱۲۰ میلیون و ۱۲۸ میلیون قطعه می رساند که ثبت این میزان 

جوجه ریزی در تاریخ صنعت طیور ایران بی سابقه خواهد بود.

خبرگزاری میزان- با تصویب نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مقرر شد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت 
افزایش  متغیر  درصد   ۱۰ تا   + ثابت  تومان  هزار   ۴۰۰
بیشتر  پلکانی هر چه حقوق  با مدل  یابد به طوری که 
باشد این ضریب کاهش خواهد یافت. موضوع افزایش 
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در دو ماه پایانی 
سال مورد بحث مجلس و دولت قرار گرفت تا جایی که 
تمامی کارمندان دولت و  افزایش ۲۰ درصدی  ابتدا  در 
بازنشستگان مطرح شد، ولی این رقم با توجه به کاهش 

پذیرش  مورد  کاال ها  قیمت  افزایش  و  خرید  قدرت 
مجلس قرار نگرفت.

از طرفی افزایش یکسان حقوق کارمندان و بازنشستگان 
دولت موجب ایجاد شکاف عمیق تری بین اقشار جامعه 
و  حداقل  برای  درصد   ۲۰ رقم  که  جایی  تا  می شود 
حداکثر حقوق بسیار متفاوت خواهد بود به همین دلیل 
مجلس طرح افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را برای 
تمامی کارمندان و بازنشستگان دولت مطرح و سپس به 
از سوی  این موضوع  امر  ابتدای  در  رساند که  تصویب 

دولت با مخالفت روبرو شد و نوبخت اعالم کرد دولت 
برای همه  را  تومانی حقوق  هزار  افزایش ۴۰۰  توانایی 
ندارد، ولی این مقاومت چندان طول نکشید و در نهایت 
دولت با طرح افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق + تا ۱۰ 
شیوه  این  در  است،  گفتنی  کرد.  موافقت  متغیر  درصد 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای همه گروه ها ثابت بوده، 
به  بود  خواهد  متغیر  درصد   ۱۰ تا  ضریب  افزایش  اما 
طوری که با مدل پلکانی هر چه حقوق بیشتر باشد این 

ضریب کاهش خواهد یافت.

افزایش سقف برداشت
از خودپرداز ها به زودی

 
خبرگزاری میزان- با توجه به نیاز مشتریان در روز های 
پایانی سال و ایام نوروز سقف برداشت وجه نقد در 
افزایش می یابد.  اسفندماه  از ۲۵  برخی خودپرداز ها 
همزمان با افزایش تقاضا از سوی مشتریان، بانک 
مرکزی مجوز افزایش برداشت وجه نقد در برخی از 
خودپرداز ها را صادر کرد.بر اساس این مجوز بانک ملی 
در اطالعیه ای اعالم کرد سقف برداشت روزانه وجه 
نقد برای ملی کارت ها از طریق دستگاه های خودپرداز 
این بانک از ۲۵ اسفندماه تا ۱7 فروردین تا سقف ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش می یابد.الزم به ذکر است، سقف 
برداشت روزانه وجه نقد از خودپرداز های بانک ملی در 
حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان است که در تاریخ ۲۵ 
اسفندماه با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی روبرو خواهد شد.

سبد کاال برای هر خانواده تحت پوشش 
کمیته و بهزیستی به صورت نقدی است

مهر- رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: آخرین 
مستمری تمام افراد تحت پوشش واریز شده است. 

فتاح درباره سبد کاال گفت: سبد کاال برای هر خانواده 
تحت پوشش کمیته و بهزیستی به صورت نقدی 

طی همین چند روز واریز می شود.

برنامه های ستاد تنظیم بازار
 برای مقابله با گرانی اعالم شد

محوریت  با  بازار  تنظیم  ستاد  راهبردهای  تسنیم- 
شد. اعالم  کاال  مناسب  توزیع  و  گرانی  با  مقابله 
با تصمیم ستاد تنظیم بازار، مقرر شد با هدف کاهش 
قیمت اقالم مورد نیاز، نمایشگاه های فروش بهاره 
در سراسر کشور، با صالحدید ستادهای تنظیم بازار 
استانی فعالیت کنند و فروشگاه های زنجیره ای و 
اصناف نیز فروش فوق العاده را در دستور کار قرار دهند. 
اساسی در کنار  توزیع کاالهای  تامین و  همچنین 
حال  در  مرکبات  و  میوه  بازار  تنظیم  طرح  اجرای 
پیگیری و اجراست.ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری 
از سوء استفاده های احتمالی، طرح تشدید بازرسی و 
مصرف  حمایت  سازمان  همکاری  با  ویژه  نظارت 
معدن  صنعت،  سازمان  تولیدکنندگان،  و  کنندگان 
اتاق اصناف و سازمان  و تجارت استان ها، بازرسی 
کشاورزی  جهاد  سازمان های  و  حکومتی  تعزیرات 

استان ها را اجرا می کند.

برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولیدگوشت/ مشکلی درعرضه مرغ نیست

حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت چقدر افزایش می یابد؟

اروپا برای راه اندازی ساز وکار مالی مصمم است

مطهری با تاکید بر اینکه سفر پر فیشر رئیس اینستکس 
به ایران می تواند گامی به جلو باشد، گفت: اروپایی ها 
برای راه اندازی اینستکس مصمم هستند و این سامانه 
برای کشور ما نیز مفید است که ان شاء ا... در آینده 
راه اندازی می شود. نمی توان گفت که اینستکس 
آثار فوق العاده ای دارد، بلکه کمکی برای کم کردن آثار تحریم ها است.

این بد است که  از فتنه ۹۸ صحبت می شود

محمد تقی رهبر،عضو جامعه روحانیت مبارز در واکنش 
به سخن امام جمعه مشهد »برای مقابله با فتنه ۹۸ 
آماده باشید« گفت: اینکه با گفتن باید خودمان  را آماده 
فتنه ۹۸ کنیم و توی دل مردم را خالی کنیم، خطایی بد 
و نابخشودنی است. ما چه می دانیم، در  سال آینده چه 
اتفاقاتی می افتد؟ چرا با القای چنین حرف هایی روحیه مردم را تضعیف کنیم؟

رئیسی دومین پُست را هم گرفت

رهبری،  خبرگان  مجلس  اجالسیه  ششمین  در 
دوره پنجم، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی با ۴۲ رای 
خبرگان  مجلس  نخست  رئیس  نایب  عنوان  به 
رهبری،جانشین مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی شد.

همچنین آیت ا... آملی الریجانی با ۲۹ رای و آیت ا... فاضل 
گلپایگانی با ۵ رای دیگر کاندیداهای نایب رئیسی نخست مجلس خبرگان رهبری بودند

نباید فضا را اصولگرایی و اصالح طلبی کنیم

حاجی بابایی،رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
در مورد انتخابات مجلس یازدهم گفت: ما اصال نباید 
فضا را اصولگرایی و اصالح طلبی کنیم. مردم باید به 
اصالح طلبی که سالمت دارد و کارآمد است، رای دهند 
و به نیروهای دیگر و جبهه انقالبی هم همین طور، نباید 
این قضیه را حزبی کنیم که هرکس هر جنس بنجلی دارد را در لیست بگذارد و جا بزند.

زمین گیر کردن دولت را از سال گذشته شروع کردند

فیاض زاهد فعال و تحلیلگر سیاسی اصالح طلب گفت: 
فرآیند زمین گیر کردن دولت از سال گذشته توسط جریان 
دلواپس آغاز شد. البته اینها ربطی به اصولگرایان ندارند و 
جریانی هستند که دوست دارند در فضای تنش سیر کنند. 
من حتی به برخی از اینها مشکوکم. اصولگرایان منصف با 

کار دولت هماهنگ بوده و با روحانی نیز مشکل ندارند.   

استیضاح حجتی در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: استیضاح 
وزیر کشاورزی در پی عدم حضورش در جلسه کمیسیون 
برای بررسی بازار شب عید کلید خورد.حسینی کیا تاکید 
کرد: مشکالت بازار تأمین گوشت، مرغ و کاالهای 
اساسی از یک سو و عدم پاسخگویی وزیر و ارائه برنامه 

برای حل این مشکالت از سوی دیگر موجب امضای این استیضاح شده است.
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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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند

 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید ششدانگ یک قطعه زمین محل کوره قدیمی پالک ۲۵۵۳- اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی تپه های سید و راه چا حوض مجاور راه شوشود مورد تقاضای آقای محمد یکه خانی به قائم 

مقامی آقای کلوخ رضا شخم گر زاده برابر رای شماره ۹۷۰۹۹۷۵۶۱۰۲۰۰۸۱۹ - ۹۷/۹/۲۸ شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند در روز 
پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و 
نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۲۲   
  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز پنجشنبه ۹۸/۱/۲۲ ساعت ۱۳ در محل 
سالن اعالن بار پایانه باربری بیرجند - کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای 
محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت 

یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد. 
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۱۲ و ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی       

 هیئت مدیره

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹156655054 - مهدی برگی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

آگهی تحدید حدود  اختصاصی حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در 

بخش ۱۰ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
بخش ۱۰ قاینات قطعه مفروزه مزرعه چاهک پالک ۲۹- اصلی ۱۶۰۳ فرعی شهسوار رمضانی فرد ششدانگ یک قطعه 
زمین بندسار در روز ۱۳۹۸/۱/۲۱ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ 
قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 

مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲     
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

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
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مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند مرکز فعال دانشجویی کشور شد

ایسنا-کارشناس مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند گفت: مرکز مشاوره و درمان این دانشگاه به عنوان مرکز 
مشاوره فعال دانشجویی در سال ۱۳۹۷ معرفی شد. هادی صمدیه، اظهار کرد: در گردهمایی مراکز مشاوره کشور که به میزبانی دانشگاه 

از شهردار محترم، اعضای محترم شورای شهر،مسکن صنعتی شریف برگزار شد، مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند به عنوان مرکز مشاوره فعال دانشجویی در سال ۱۳۹۷ معرفی شد.
و شهرسازی، مسئوالن پادگان و تمامی مسئوالنی 
که نسبت به مشخص نمودن مکانی برای ایجاد باغ 
ملی و میدان اجتماعات که نیاز مبرم  شهر و نشان 
یافتگی یک شهراست توسعه  نماد  و   فرهیختگی 

 کمال تشکر را داریم. دست مریزاد
۹۱5...۳۷۳

با عرض سالم خدمت شهردار محترم بیرجند پیرو 
درخواست قبلی از شهردار تقاضا داریم به مسئوالن 
پارکها و فضای سبز یا هرکسی که مسئول ایجاد و به 
روز رسانی نواقص وسایل بازی در بوستان ها می باشد 
دستور داده تا نسبت به تجهیز و تکمیل وسایل بازی 
دربوستان الهام واقع در خیابان شهید آوینی صدف 6 
قبل از آغاز ایام تعطیالت عید ۹8 اقدام الزم انجام گیرد. 
۹۱5...۷۳5

من بعد از 8 سال مغازه داری حاال با سود ۳ درصد 
چطور زندگی رو بگذرونم با این اوضاع بدکاسبی. آیا با 
این درصد میشه اجاره و برق که ماهی ۲میلیونه جواب 
بدم. یه فکری بکنین. چرا من کاسب باید تاوانشو پس 
بدم.کاری نکنین عامل بدبختی ها شما باشید. بازم 
تشکر می کنم از اتحادیه هایی که اینقدر هوای صنف 

خودشونو دارند.
۹۱۹...4۳۷

در نزدیکی ما پارکی که برای تفریح بچه ها باشد، وجود 
ندارد و البته روبروی سایت اداری زمین خالی وجود دارد 
که سبب انباشت نخاله ساختمانی و وجود سگ در این 

ناحیه شده است. لطفا شهرداری پیگیری کند
۹۱5...۹0۷
درود بر شما خواستم از مسئوالن شهرداری بپرسین چاله 
های موجود در آسفالت های شهر رو متوجه نمیشن یا 
وسیله جابجایی شون متفاوت هست با ما دوم اینکه فکر 
نمی کنند نور شهر در خیابانها بسیار کم هست و تاریکی 

فضای ناجوری ایجاد کرده. ممنون
۹۳5...۷۳6

سالم، مسئوالن زحمت کش اداره کل راه و ترابری استان 
از زحمات شما در خصوص دو بانده کردن جاده علی آباد 
لوله ممنونیم اما یک گالیه با تعطیلی نمایشگاه بین المللی 
چرا سرعت گیرها جمع نشده آخه 5 تا سرعت گیر خیلی 
زیاد است  خواهشا قبل از  آسفالت و جدول کشی برای 
احداث بلوار و سیستم روشنایی اقدام بشه و وسایل نقلیه 
برای جلوگیری از تصادفات برای رفتن به نمایشگاه از 
میدان ورودی علی آباد دور بزنند ببخشید این فقط یک 

ایده بود  خدای نکرده جسارت نباشه!
۹۱5...5۳6
ویژه  تشکر  بیرجند،  محترم  شهردار  خدمت  سالم 
بابت پرداخت سه معوقه به موقع که باعث سربلندی 
پرسنل نزد خانواده هایشان شد . به امید پرداخت الباقی 

معوقات. دست مریزاد و خدا قوت
۹۱5...۳۳0

فلکه توحید هم مورد غفلت پلیس راهنمایی و رانندگی 
واقع شده بی نظمی در ساعات شلوغی بیداد می کند

۹۱5...۳۷0
سالم آقای شهردار چرا خیابان جلوی در خروج معاینه 
فنی یوسفی رو آسفالت نمی کنید که اونجا پر شده از 

چاله و جلوبندی ماشین ها خراب میشه
۹۱5...۳8۷

خیابون جمهوری دارن پیاده رو می زنند ممنونیم از این 
کار خوب اما کاش تو این اوضاع شلوغی و کمبود جا 

نبود یا الاقل چند شیفته کار کنین تا زود تمام بشه
یک شهروند
روستای میرآباد زیرکوه. بخش شاسکوه از زلزله سال 
۷6 دچار خشکسالی شده و ۳ حلقه قنات به طورکامل 
خشک شده بسیاری از مردم به علت خشکسالی به 
شهرهای اطراف کوچ کردند حاال بعد از ۲۱ سال هنوز 
مردم بایدازنعمت آب شرب رنج ببرند و مسئولیت هیچ 
گونه توجهی ندارند در پیگیری هایی که توسط شورای 
اسالمی انجام شد و طبق نظرکارشناسان که تشخیص 
دادن قنات اصلی روستا آب شرب کافی را دارد و بودجه 
بایددرنظرگرفته ومسئوالن درجریان کامل هستند ولی 
درکمال ناباوری در آبادی روستا و زنده کردن قنات روستا 
شانه خالی می کنند و از طرف دیگرطبق پیگیری های 
مکرر برای تامین آب شرب قرار شد آب شرب ازمجتمع 
فندخت صورت گیرد و زیرنظرسازمان برکت و پیگیری 
شورای محترم لوله خریداری شده و در روستا تخلیه شد 
و پیمانکارمشخص وبیل میکانیکی شروع به کارکرد در 
کمال ناباوری بعد از شروع به کار هنوز مدتی کوتاهی 
نگذشت که مردم از آب شرب محروم شدن و این مردم 
را که در این زمان و این دولت که از نعمت آب شرب رنج 
می برند را نمی بینند و جوابی ندارند. لطفا در آبادکردن 
روستا و چشم انتظاری بیش از ۲۱سال که مردم در آرزوی 

آن هستند قدمی بردارین.  باتشکر
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 نوبخت در نشست فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی وعده داد : 
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امین جم - شب دوشنبه ، نشست فعاالن اقتصادی خراسان 
جنوبی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالن جلسات 
کارخانه کویرتایر برگزار شد. استاندار خراسان جنوبی در این 
اقدامات  به استان  جلسه اظهار کرد: در سفر دکتر نوبخت 
ویژه ای در حوزه های زیرساختی انجام خواهد شد که امیدواریم 
در این سفر با تصمیمات بسیار مناسبی که برای توسعه استان  
گرفته  می شود  این کار شتاب گیرد. معتمدیان تصریح کرد: از 
سه ماه پیش تاکنون جلسات خوبی در سازمان برنامه و بودجه 
برگزار شده و در این مدت نیز مسئوالن ارشد کشوری به استان 

سفر کردند و در جریان مشکالت و مسائل مردم قرار گرفتند.

باید محرومیت ها دیده شود

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی نیز 
خطاب به نوبخت گفت : شما مدیر توسعه محوری هستید که 
براساس آمار عمل می کنید اما آماری که در سازمان برنامه و 
بودجه موجود است واقعیت میدانی استان ما نیست و برای آن 
دلیل هم داریم. فرهاد فالحتی با بیان اینکه همیشه در معرفی 
استان نباید نیمه پر لیوان دیده شود، گفت: در خراسان جنوبی 
برخالف برخی استان ها همواره گزارش هایی از مدیران به 
 مقامات کشوری ارائه شده که بیشتر منجر به آمارسازی می شود.
وی با انتقاد از اینکه شهرستان های بیرجند و قاینات جزو 
مناطق محروم محاسبه نمی شود، گفت: حتی بیرجند که مرکز 
استان است هم محرومیت دارد چه رسد به شهرستان قاینات 

لذا باید این محرومیت ها دیده شود. 

امیدواریم در این سفر آهنگ توسعه را ببینیم

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: نمونه ای از ضربه هایی که به خاطر این شاخص سازمان 
برنامه و بودجه متوجه شهرستان قاینات بوده، عدم ماندگاری 
پزشکان متخصص است چون حق ماندگاری به آنها تعلق نمی 
گیرد. فالحتی گفت: در بازدیدی که از حاشیه مرکز استان 
داشته باشید، متوجه خواهید شد که بیرجند به عنوان مرکز 
استان از بسیاری شهرهای معمولی کشور هم محروم تر است. 
فالحتی با تاکید بر اینکه باید برای رفع محرومیت استان و 
شهرستان قاینات تالش نمود، ابراز  امیدواری کرد: در این 
سفر آهنگ توسعه را ببینیم. وی با اشاره به رتبه هایی که 
خراسان جنوبی در محصوالت استراتژیک دارد، افزود: چطور 
می شود با وجود این رتبه ها اما ۳5 درصد جمعیت استان زیر 
پوشش کمیته امداد باشند. وی ظرفیت های مطرح شده از 
سوی برخی حاضران جلسه را یادآور شد و گفت: چطور است 
در استان ما این همه قابلیت وجود دارد اما قرار است با ساخت 
۱0 هزار واحد مسکونی در استان به میانگین مسکن مقاوم 
نمایندگان خراسان جنوبی  رئیس مجمع  برسیم.  کشوری 
نشینی  آمارها ۳5 درصد حاشیه  این  با  اظهار کرد: چطور 
مشهد و تهران را کسانی تشکیل می دهند که از خراسان 

جنوبی مهاجرت کرده اند؛ پس مشکل داریم.

در کنار ظرفیت ها باید به مشکالت
 استان براساس واقعیت ورود پیدا کرد

وی با تاکید بر اینکه در کنار ظرفیت ها ها باید به مشکالت 
استان براساس واقعیت ورود پیدا کرد، افزود: در همه دولت ها 
این مشکالت مطرح و پیگیری ها منجر به رفع برخی موارد 
شده اما امید است با برگزاری این جلسات به برون داد برای 
رفع بیشتر مشکالت برسیم. فالحتی با اشاره به مشکالتی که 
معموال فعاالن اقتصادی و مدیران در جمع نمایندگان مطرح 
می کنند، ادامه داد: جای تعجب است که در نشست با معاون 
رئیس جمهور همه موارد مطرح شده عزت و احترام بوده به 
نحوی که انگار هیچ مشکلی نیست. وی با بیان اینکه بیش 
از ۳5 درصد صنایع شهرک صنعتی قاین تعطیل است، گفت: 
بازارچه مرزی یزدان چند سال که تعطیل شده در صورتی که 
این بازارچه باالترین میزان درآمد را برای کشور داشت. وی بر 
توجه به زیرساخت ها از جمله راه آهن و فرودگاه تاکید کرد و با 
تشکر از دولت برای انتصاب محمد صادق معتمدیان به عنوان 
استاندار خراسان جنوبی گفت: ایشان مدیر اجرایی توانمندی 
است که نیاز به پشتوانه دارد. فالحتی افزود: نمایندگان استان 
بسیاری از حرف ها را پشت تریبون مجلس نمی گویند تا 
سوءاستفاده نشود اما امیدواریم با تدبیر شما در استان گره هایی 

باز شود تا به نرم کشوری برسیم. 

نگاه به خراسان جنوبی باید نگاه امنیتی باشد 

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس 
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه در این استان نمی توان به 
سازمان برنامه و بودجه و دولت بسنده کرد ، تصریح کرد: الزم 
است بخش خصوصی در قسمت های گوناگون برای کمک به 
توسعه فعال شود. محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به وسعت 
استان خراسان جنوبی به ویژه حوزه های انتخابیه اش گفت: 
تراکم جمعیت در این چهار شهرستان به نسبت به تمام کشور 
خیلی پایین است به طوری که به ازای هر یک کیلومتر، چهار 

نفر جمعیت داریم. وی با تاکید بر اینکه نگاه به خراسان جنوبی 
باید امنیتی باشد، ادامه داد: گاهی برخی مطالب را در مرزها 
داشتیم و واقعا مشکل داریم.وی بیان کرد: بسیاری از جمعیت 
استان زیر پوشش کمیته امداد هستند که اگر مستمری این 
نهاد را دریافت نکنند به نان شب خودمحتاج می شوند و این 
مسئله بسیار ناراحت کننده است. این نماینده مردم در مجلس 
از نبود آزادراه در استان گفت: دوبانده شدن محور  انتقاد  با 
بجستان - فردوس از ۱5 سال پیش در بودجه قرار گرفته ولی 
هنوز به اتمام نرسیده به طوری که گلوگاه تصادفات شده است. 
امیرحسنخانی با اشاره به محرومیت روستاها در حوزه انتخابیه 
خود اظهار کرد: ورود سرمایه گذاران تحت تاثیر تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی قرار دارد که باید مد نظر باشد. وی با 
بیان اینکه سرایان بیشترین نرخ بیکاری را در استان دارد، گفت: 
اگر کمک فنی و اعتباری برای ایجاد صنعت بزرگ در هر 
شهرستانی اختصاص یابد مسئله بیکاری جمع می شود.وی 
ادامه داد: فردوس هم بیشترین نرخ مهاجرت را دارد که قابل 

قبول نیست و نشان می دهد یک جای کار اشکال دارد.

ساخت راه آهن کمک بزرگی
 به توسعه اقتصاد استان است

کرد:  اظهار  این جلسه  در  نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
خراسان جنوبی در کریدور شمال به جنوب قرار دارد اما یکی 
بیان  با  احتشام  است. محسن  استان های محروم کشور  از 
اینکه ساخت راه آهن  به توسعه اقتصاد استان کمک می کند، 
تصریح کرد: همچنین انتظار این است که به خطوط هوایی 
استان کمک شود و پروازهای بیرجند به سمت سایر استان ها 
و کشورهای همسایه انجام شود.وی گفت: تکمیل و تجهیز 
زیرساخت ها در استان می تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران باشد و سبب رونق فضای کسب و کار شود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از 
صنایع در استان کوچک و متوسط هستند که باید کمک های 
فنی و اعتباری به این صنایع اختصاص پیدا کند.احتشام یادآور 
شد: 50 هزار خانوار در استان از طریق زعفران، زرشک و عناب 

امرار معاش می کنند که نیاز به توجه بیشتری دارند.

مصوب اولین سفر هیئت دولت برای 
کویرتایر هنوز محقق نشده است

مدیرعامل کارخانه کویرتایر هم با اشاره به تاریخچه احداث این 
کارخانه  گفت: سهم این کارخانه از تولید تایر کشور به لحاظ 
وزنی ۱۱ درصد است و ۲۳ درصد تایر سواری در کشور توسط 

این کارخانه تولید می شود. سید محمدحسین زینلی گفت: ۳۷ 
درصد خودروسازان کشور، تایر مورد نیاز خود را از این شرکت 
تامین می کنند. وی با تاکید بر اینکه سرمایه شرکت کویرتایر از 
منابع اندک جمع آوری شده است، اضافه کرد: با همین سرمایه 
های اندک کارهای بزرگی انجام شده که حاصل آن چندین 

رکورد در سطح ملی بوده است. 
 وی با بیان اینکه این کارخانه به تنهایی به اندازه ۹۳ درصد 
سه محصول راهبردی ارزش افزوده تولید می کند، گفت: البته 
این واحد تولیدی با مشکالتی هم مواجه بوده که مهمترین این 
مشکالت کمبود ظرفیت تولید تایر است. وی به مصوبه اولین 
سفر هیئت دولت در سال ۹۳ به استان اشاره کرد و افزود: در 
این سفر ۱00 میلیون یورو برای اجرای طرح توسعه کویرتایر 
اختصاص یافت اما هنوز محقق نشده است که اگر این رقم 
در راستای اجرای طرح توسعه محقق نشود با توجه به تورم و 
افزایش روزافزون هزینه ها، چراغ های کارخانه خاموش خواهد 
شد.مدیرعامل کارخانه کویرتایر همچنین گفت: اگر طرح کوتاه 
مدت در زمان مشخص شده به انجام نرسد کمبود ظرفیت 
تولید کویرتایر همه سود کارخانه را خواهد بلعید. وی ارزش 
ریالی هزینه های انجام شده برای طرح توسعه کوتاه مدت 
کویرتایر را ۹ میلیارد تومان اعالم و گفت: برای تکمیل این 

طرح ۱۷ میلیون دالر اعتبار نیاز داریم. 

از زمان شناسی استاندار برای 
هماهنگی این سفر تشکر می کنم

زینلی یادآور شد: برخی ماشین آالت مورد نیاز این طرح توسعه 
خریداری شده و آماده حمل است که برای تامین تعدادی دیگر 
از ماشین آالت نیازمند ارز هستیم. وی تصریح کرد: با اجرای 
طرح توسعه برای ۳00 نفر اشتغال ایجاد می شود و ظرفیت تولید 
کارخانه به ۱0 هزار تن افزایش خواهد یافت. وی با تشکر از 

فرصت شناسی و زمان شناسی استاندار که موجبات سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور را به استان فراهم کرد گفت: با توجه 
به خاطرات خوشی که از این سفرهای استانی در کشور وجود دارد 

نسیم وزش توسعه را در استان با این سفر احساس می کنیم. 

ظرفیت استان در حوزه معادن خوب است
 اما هیچ زیرساختی نداریم

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
نیزگفت: خراسان جنوبی حدود ۷50 هزار نفر جمعیت دارد که 
برای نگهداشت این جمعیت دچار مشکل هستیم.نظر افضلی 
افزود: ۹0 هزار نفر در ۳۳ هزار کیلومترمربع نهبندان و سربیشه 

وجود دارند که برای نگهداشت آن ها دچار مشکل می شویم و 
طی پنج سال گذشته 5 هزار نفر از نهبندان کوچ کردند. وی 
با بیان اینکه باید نگاه به شرق کشور نگاه امنیتی باشد، اظهار 
کرد: خراسان جنوبی۲0 سال است که با خشکسالی روبرو است و 
کارخانه هایی در استان احداث شده اما به یکباره می گویند صادرات 
خوراک دام ممنوع شد و به همین دلیل نیز صدها نفر کارگر بیکار 
شدند. افضلی تصریح کرد: خراسان جنوبی ظرفیت و پتانسیل 
خوبی در معادن دارد اما متاسفانه هیچ گونه زیرساختی وجود ندارد و 
سرمایه گذاران نیز رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند. وی ادامه داد: 
حمل و نقل جاده ای در ایجاد سرمایه گذاری تاثیر دارد اما خراسان 

جنوبی یک کیلومتر آزادراه و جاده دوبانده ندارد.

توسعه پروازهای استان به رونق 
گردشگری کمک می کند

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 
خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه استان چهار جاذبه جهانی ثبت 
شده در یونسکو و صدها آثار تاریخی در فهرست کشور دارد ، 
گفت: ریگ یالن، نخلستان دهسلم، شهر افسانه ای تون در 
فردوس، قنات جهانی بلده، چشمه های آبگرم معدنی مرتضی 
علی در طبس، باغ جهانی اکبریه، مدرسه شوکتیه بیرجند از 
جمله جاذبه های استان است.کاشانی با بیان اینکه خراسان 
جنوبی دارای محصوالت استراتژیک زرشک، زعفران و عناب 
است، تصریح کرد: از مهم ترین صادرات این خطه از کشور 
معلم و استاد دانشگاه است. وی عنوان کرد: بیشتر جاذبه های 
گردشگری استان در دل روستاها قرار دارند و توسعه گردشگری 

به توسعه اقتصادی روستایی گره خورده است.
وی با بیان اینکه توسعه پروازهای استان در اقتصاد گردشگری کمک 
 زیادی می کند، یادآور شد: اکنون بیش از ۳0 اقامتگاه بومگردی

 در روستاها و ۱0 هتل در استان در حال فعالیت هستند.

راهی جز توسعه برای استان نیست

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: خراسان جنوبی 
دارای منطقه ویژه اقتصادی است که برای اولین بار توسط 
ادامه  زاده  می شود.صفدری  اداره  و  ایجاد  خصوصی  بخش 
داد: تاکنون 44 مورد سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
منطقه ویژه اقتصادی انجام شده و برای اولین بار در کشور و 
خاورمیانه طراحی ساخت و تولید ماشین آالت خط تولید کاشی 

و سرامیک در این منطقه شکل گرفت.
وی افزود: خراسان جنوبی دارای پتانسیل های باال و نیروی 
انسانی ارزشمندی است و معتمدیان استاندار خراسان جنوبی 
یکی از مدیران توانمند در استان است.رئیس سازمان منطقه 
مرز  یک  ماهیرود  مرز  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی  ویژه 
بین المللی است و با امکانات موجود حداقل 800 کامیون 
می توانند از آن عبور کنند. صفدری زاده با بیان اینکه راهی 
جز توسعه برای استان نیست، اظهار کرد: با اختصاص ۲00 
میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی در مدت سه یا شش ماه 
می توان چرخ توسعه استان را به حرکت درآورد و امیدواریم 
این مبلغ و عالوه بر آن نیز ۱00 میلیون دالر برای توسعه 

زیرساخت ها به استان اختصاص داده شود.

 از اهداف این سفر اطالع از وضع استان است

 در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اطالع از 
وضع استان یکی از اهداف سفر به خراسان جنوبی است ،  گفت: 
سازمان برنامه و بودجه طبق قانون مسئول راهبری و رصد توسعه 
کشور است. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه طی یک سال 
آینده ۱0 هزار واحد مسکونی در استان احداث خواهد شد و حداقل 
500 میلیارد تومان در بخش مسکن  سرمایه گذاری می شود، 
اظهار کرد: ۹40 میلیارد تومان برای زیرساخت ها و توسعه استان 
طی برنامه کوتاه مدت دو ساله در نظر گرفتیم که حداقل 540 تا 

560 میلیارد تومان آن برای راه و راه آهن است.

اعتقاد داریم  استان ظرفیت های الزم را دارد

ملی  توسعه  صندوق  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
با اساسنامه ای که از سوی رهبری ابالغ شده اداره می شود و 
ضوابطی برای پرداخت منابع دارد و این آمادگی را اعالم می کنم 
حتی تا همین سقف )۲00 میلیون دالر مطالبه استان( را در 
حوزه های گوناگون طلب کنیم.نوبخت تصریح کرد: این آمادگی را 
داریم اگر طرح ها توجیه دار باشد این تسهیالت را پرداخت کنیم چرا 
که اعتقاد ما این است استان از ظرفیت های الزم برخوردار است.

به جای تحقیر، همدیگر را تشویق کنیم

وی خطاب به نمایندگان مجلس در استان، ادامه داد: هرچند 
فشارهای مردمی و مطالبه گری ها بر روی شما است اما باید 
نحوه بیان بهتری داشت چرا که در آیات قرآن نیز بر حرف زدن 
احسن تاکید شده و به جای تحقیر، همدیگر را تشویق کنیم؛ 
حتی در زمان مجادله نیز باید به نحو احسن با یکدیگر صحبت 
کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: می توان 
تمام مسائل را بیان کرد بدون این که طرف مقابل را تحریک 

کنیم و به نحوه متناسب حرف هایمان را بزنیم.

انبارهای کشور از کاالهای استراتژیک پر است

نوبخت با بیان اینکه مبلغ ۱4 میلیارد دالر برای سال آینده و 
همچنین امسال نیز مبلغ ۱۳ میلیارد دالر قرار است برای مردم 
از محل 60 هزار میلیارد دالر دولت برداشت شود، اظهار کرد: 
قرار نیست دولت از 60 هزار میلیارد تومان خود صرف نظر کند، 
دالری که هر یک ریال آن برای ما نسبت به گذشته بسیار 
ارزش دارد را در اختیار مردم قرار داده اما آنچه به سفره مردم 
می رسد با قیمت غیر ارز ترجیحی بیاید یا این نکته تلخ و سختی 

که شنیدن آن دشوار است و دام مولد از کشور خارج شود. 
وی به تامین کاالهای استراتژیک مردم اشاره کرد و افزود: 
دستور داشتیم انبارهای کشور از کاالهای استراتژیک پر شود 
و این کاالها را مرتب تعویض می کنیم که فاسد نشوند. وی با 
اشاره به اختصاص تسهیالت به حوزه های صنایع، کشاورزی، 
خدمات و گردشگری، یادآور شد: برای این حوزه ها نیز ۷06 

میلیارد تومان اختصاص یافته است.

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

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

 شهرام  مداحی
0915  363  3647 



موفقیت و انرژی

افسردگی

مسیر موفق ماندن 

اگر در مسیر موفق شدن باشید، می توانید برای 
مدت کوتاهی تالش کنید و با پشتکار بسیار به 
موفقیت برسید، البته برای رسیدن به هر موفقیتی 
موفق  بهای  اما  کنید.  پرداخت  را  آن  بهای  باید 
بهای موفق  از  تر  بیشتر و سنگین  بسیار  ماندن 
شدن است، این ها صرفا بازی با کلمات نیست. 

کله  و  سر  شوید  می  موفق  که  این  محض  به 
رقبا پیدا می شود، تا وقتی ضعیف هستید کسی 
این که موفق  اما به محض  ندارد  با شما کاری 
می شوید باید از جایگاه و رتبه خودتان یا شرکت 
تان دفاع کنید. دقیقا وقتی موفق می شوید باید 
تالش خودتان را چندین برابر کنید تا بتوانید از 

موفقیت خودتان دفاع کنید.

مقابله با غمگینی و افسردگی

غمگینی یک هیجان طبیعی است که ممکن است 
علل مختلفی داشته باشد. شایع ترین علل غمگینی 
شکست در زمینه های مختلف تحصیلی، کاری و 
غیره، مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن، از دست دادن 
یک فرد مورد عالقه و شکست عاطفی می باشد. 
راه های مختلفی برای مقابله با غمگینی وجود دارد که 

در زیر به مهم ترین آن ها اشاره شده است. 
الزم به ذکر است که اگر غمگینی طوالنی مدت و یا 
شدید باشد و منجر به بروز اختالل در زندگی روزمره 
شود، دیگر طبیعی نیست و باید به عنوان یک اختالل 

آن را درمان کرد. 
پذیرش: پذیرش اتفاقی که موجب غمگینی شده، درد 
روانی را کمتر می کند. البته پذیرش کار سختی است 
و به زمان احتیاج دارد ولی وقتی در نهایت به عنوان 
واقعیتی که نمی توان از آن فرار کرد پذیرفته می شود، 

درد و رنج همراه با آن واقعه نیز کمتر می شود.
مقابله با استرس های روانی اجتماعی: استرس یکی 
از عوامل آشکارساز افسردگی است، بنابراین مقابله با 
استرس هایی که فرد در حال حاضر تجربه می کند، 
به کاهش شدت غمگینی و افسردگی کمک می کند.

مکانی  در  دهید  فرصت  فرد  به  کار  این  برای   -
فرد  از  بزند.  حرف  خود  مشکل  درباره  خصوصی 
بخواهید درباره علت هایی که فکر می کند باعث 

مشکل فعلی او شده اند، صحبت کند. 
- درباره عوامل استرس زای فعلی بپرسید و تا جای 
ممکن تالش کنید با کمک “حل مساله” و همچنین 
کمک نزدیکان یا خدمات جامعه نگر موجود، برای 
مشکالت بین فردی و استرسورهای روانی اجتماعی 

فرد راه حل مناسب پیدا کنید. 

بهروز کاظمی - روانشناس بالینی 

پرخوری
 در عید، ممنوع

متاسفانه بزرگ ترین مشکلی که در ایام نوروز گریبانگیر 
افراد است، پر خوری است. از آنجا که در دید و بازدیدهای 
عید، افراد میزان شیرینی، میوه و آجیل بیشتری مصرف 

می کنند، از وعده های اصلی غذایی غافل می شوند و 
همین باعث به وجود آمدن یک الگوی غذایی غلط 
در افراد می شود. با به وجود آمدن بی نظمی در ساعات 
غذا خوردن، ریزه خواری ها، عدم مصرف سبزیجات و 
ساالدها و کاهش تحرک در عید، مشکالت گوارشی 

نظیر یبوست هم به سراغ افراد می آید.

درمان خانگی 
سنگ کیسه صفرا

سنتی،  در طب  صفرا  کیسه  سنگ  درمان  برای 
 . دارد  وجود  مختلفی  درمان های  و  روش ها 
طبیعی  سیب  آب  لیوان  “یک  روزانه  مصرف 

مخلوط شده با دو تا سه قاشق غذاخوری روغن 
درمان سنگ  به  شایانی  زیتون” می تواند کمک 
کیسه صفرا داشته باشد همچنین مصرف روزانه 
طبیعی  سرکه  )جوشانده  طبی”  “سرکه  انگبین 
انگور، عرق نعناع با عسل( نیز برای درمان مفید 

است.

گل گاو زبان باعث تقویت
 قلب و کاهش اضطراب

جوشانده گل گاو زبان، برای تقویت قلب و سیستم 
عصبی و کاهش اضطراب بسیار سودمند است. مقدار 
مصرف روزانه گل گاوزبان برای هر فرد بالغ حدود 

۵ گرم است که باید در حجم حدود یک ونیم لیوان 
آبجوش به مدت ۱۰ دقیقه به صورت آرام و مالیم 
جوشانده شود. افزودن لیموعمانی یا آب لیمو به جوشانده 
گل گاوزبان ضروری نیست ولی آن را خوشرنگ و 
خوشگوار می کند و مهمتر از آن، برای کسانی که دچار 

تپش قلب و اضطراب هستند  سودمندتر است.

معجزه آویشن 
در درمان بیماری ها

 آویشن به عنوان طعم دهنده، ادویه و داروی گیاهی 
استفاده می شود. دم کرده این گیاه برای درمان سرفه، 
دیابت، عفونت های قفسه سینه و سرماخوردگی مفید 

استفاده  گوارشی  ناراحتی  برای  آن  شربت  و  است 
می شود. آویشن همچنین به عنوان آرامش بخش 
در درمان گلو درد استفاده می شود، زیرا دارای مواد 
 ضد عفونی، آنتی بیوتیک و خواص ضد قارچی است.
 این گیاه قابض، ضد کرم، ضد نفخ، ضد عفونی کننده 

و نیرو بخش باشد.

خطرات وزن کم
 و کمبود مواد مغذی

کمبود  و  وزن کم  از  ناشی  که  دارد  وجود  خطراتی 
مواد مغذی بدن است که شامل موارد زیر می شوند: 
سوءتغذیه، کمبود ویتامین یا کم خونی،  پوکی استخوان 

ناشی از کمبود ویتامین  و کلسیم،  کاهش عملکرد 
سیستم ایمنی،  افزایش خطر احتمال عوارض جانبی 
ناشی از عمل جراحی،  اختالل در باروری،  اختالل در 
رشد به ویژه در کودکان و نوجوانان. در افراد مسن تر که 
از میزان عضالت کاسته شده نیز  الغر شدن خطرساز 

می شود. 

بیماری دیابت اثرات زیادی بر بدن می گذارد. داشتن دیابت ممکن است بر روی قسمت های مختلف بدن، از جمله 
چشمان تأثیر بگذارد. اگر قند خون باال می رود، ممکن است بدن مایع را از عدسی چشم بیرون بکشد که نتیجه آن 
تاری دید خواهد بود. با این که پزشک عینک را برای تنظیم دید تجویز خواهد کرد؛ اما در حقیقت، کنترل قند خون 
به طور منظم تنها راه محافظت از چشم ها خواهد بود. افرادی با دیابت کنترل نشده )کنترل ضعیف(، در معرض 
خطر دیگر مشکالت چشمی مانند آب مروارید نیز قرار دارند زمانی رخ می دهد که دیگر عدسی چشم از بین رفته و 
نتیجه آن تاری دید خواهد بود. هر چند استفاده از عینک در این شرایط کمک کننده خواهد بود، اما تنها راه درمان 
آب مروارید جراحی است. فراتر از آن، یکی از عوارض مهم دیابت، آسیب به عروق خونی شبکیه است که در نهایت 

منجر به نابینایی می شود.

در محل زندگی خودتان هم حین خرید مواد غذایی بسته بندی شده حتما باید به تاریخ انقضای آن دقت کنید. 
با این تفاوت که در طول سفر، خصوصا در اماکن جاده ای به دلیل این که حمل و نقل و دسترسی بعضا دشوار 
است، احتمال منقضی شدن مواد بیشتر از فروشگاه های شهری است، لذا حساسیت تان در خصوص تاریخ 
انقضای مواد خوراکی را در طول سفر تقویت کنید. قبل از خوردن غذا حتما دست های خود را  بشویید، ظروف 
و وسایل پخت و پز را درون نایلون های تمیز و دربسته نگهداری کنید، تا در طول سفر آلوده نشوند. ضمنا موقع 
ظرف شستن هم مطلقا ظروف خود را در آب رودخانه یا جوی های آب کنار جاده تمیز نکنید، این آب ها معموال 
آلودگی را تشدید می کند.                                                                                                       

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

به تاریخ انقضای مواد غذایی بسته بندی توجه  کنید تاری دید می تواند نشانه افزایش قند خون باشد

کسي نیست که به ارزش از خود گذشتگي شهدا و دستاوردهاي 
ملي، منطقه اي و بین المللي شهدای بزرگوار انقالب اسالمي 
و 8 سال دفاع مقدس واقف و معترف نباشد ولي به هر حال به 
عنوان اقدامي نمادین در تقویم جمهوري اسالمي ایران روز 22 
اسفند به عنوان روز تجلیل از شهدا نام گذاري شده است و در 
این روز معمواًل مردم در سراسر کشور بر سر مزار شهدا حاضر 
شده و ضمن اداي احترام به پرستوهاي خونین بال میهن، با 
آرمان هاي آن الگوهاي ایثار و استقامت، شجاعت و شهامت و 
پاسداران حریم والیت تجدید میثاق مي نمایند تا در ادامه راه و در 
مواجه با ظلمت هاي دنیوي به قول استاد شهید مرتضي مطهري 

از نور شهدا که شمع محفل بشریت اند بهره بجویند. شهدا داراي 
زندگي ابدي هستند و راه را به آیندگان نشان مي دهند و بشارت 
که به فرموده قرآن کریم کساني را که در راه خدا کشته شده اند 
مرده مپندارید که زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند، 
از فضیلتي که خدا نصیب شان کرده است شادمانند و به آنها که 
در پي ایشان هستند و هنوز به آنها ملحق نشده اند بشارت مي 

دهند که بیمي بر آنها نیست و اندوهگین نشوند. 
شهادت پربارترین و عمیق ترین و بالنده ترین واژه اي است که 
از قداست و شکوه و نورانیت و جذبه خاصي برخوردار است و با بار 
غني و محتواي وسیعي که دارد، نموداري است از تکامل ایمان 

و عمل صالح و مقاومت، شناخت و مبارزه و جهاد. کلمه اي که 
به تنهایي، فرهنگي گسترده دارد که سطر سطر و جمله جمله 
اش گویاي بعد واالیي است در حیات بشر، فرهنگي که حرف 
حرفش از حضور، نظارت، آگاهي، دقت، انتخاب، روشن دلي، 
روشنگري، تسلیم، رضا، توکل، ایثار، تقوي، عبودیت و ایمان 

حکایت مي کند.
در مجموع شهادت یعني گواهي همه جانبه که از طریق حضور 
کامل در صحنه و برمبناي آگاهي حاصل مي گردد.  شهادت از 
ویژگي هاي پیامبر و مالئکه ا... است و در مراتب بعد شهدا را 

هم شامل مي گردد.

۲۲ اسفند، روز تجلیل از مقام شهدا

آیه روز

آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت قطعا در این ]ماجرا[ عبرتی است و]لی[ بیشترشان ایمان  آورنده 
نبودند. )سوره شعرا/ آیه ۱۵8(

سخن روز

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط، یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه ، همین 
گونه همدیگر را از دست داده ایم. )مون پاالس پل استر(
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۶۹۱

۱۳۹
۳۸۱
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۶4۲

۵۸4
۹۱۸
۷۲۹

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۶۳۵۸۱۹۲4۷

4۷۲۳۶۵۸۱۹

۸۱۹۲4۷۵۳۶

۳۵4۱۷۸۶۹۲

۲۸۶۹۳4۱۷۵

۷۹۱۵۲۶۳۸4

۵۶۸۷۹۱4۲۳

۱۲۷4۵۳۹۶۸

۹4۳۶۸۲۷۵۱

جدول سودکو

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                       ۱۸ ماه گارانتی
ط 

سا
  اق

د و
نق

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

) مدرن برتر(

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

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
سمساری و لوازم خانگی 

خرید و فروش با ما به نفع شماست. 
09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به چند کارگر ماهر جهت سنگ بری 
نیازمندیم.    09151614049

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

کانکس 4×2 خریداریم.
09151637231

فروش ویژه فرش با اقساط روزی ۵000 تومان
بدون پیش قسط و بدون کارمزد

نبش مطهری 2۱/۱-  فرش هامون ۰۹۱۵۵۶2۰737- 3222۸2۵3

استخدام فوری: تعداد 2 نفر نیروی خانم و 2 نفر 
نیروی آقا )نیروی آقا حداکثر 25سال( جهت کار 
در فست فود  32342315- 09363654746
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ساخت 10 هزار واحد مسکن روستایی آغاز شد

معاون رئیس جمهور اعالم کرد:

سرجمع 20 پروژه، مبارک استان و شما باد!
560 میلیارد تومان برای حمل و نقل استان

ورزشی

یک میلیون مترمکعب آب در سازه های 
آبخیز سربیشه استحصال شد

تسنیم-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: 
از آبان امسال تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر 
مکعب آب در سازه های آبخیز سربیشه استحصال شده 
است. نصرآبادی در حاشیه بازدید از سازه های آبخیزداری 
شهرستان سربیشه اظهار کرد: بارندگی هایی که هفته 
اخیر در استان داشتیم باعث افزایش حجم ذخیره آب در 
سازه های آبخیز شهرستان سربیشه شد. وی با اشاره به 
برنامه های متنوع هفته منابع طبیعی در این شهرستان 
گفت: در این هفته عالوه بر توزیع 6 هزار و ۵۰۰ اصله 
نهال، پروژه بوته کاری با هدف مهار سیالب در 12۰ 
اعتبار 36۰  با  پخت  روستای  عرصه های  از  هکتار 
میلیون تومان توسط تعاونی حافظان منابع طبیعی به 

بهره برداری رسید.

قطع گاز برخی مشترکان آیسکی، امروز

برخی از مشترکان آیسکی امروز با قطع گاز مواجه خواهند 
شد.اداره گاز شهرستان سرایان در اطالعیه ای اعالم کرد: 
به دلیل توسعه و اتصال شبکه گاز بولوار خلیج  فارس شهر 
آیسک، گاز مشترکان خیابان های ساحل، بهار، نرگس، 
 نسترن و شقایق از ساعت 9 صبح تا 16 روز چهارشنبه

 22 اسفند به مدت ۷ ساعت قطع خواهد بود.

جاذبه های گردشگری استان
 را با زبان بین المللی معرفی کنیم

مهر-رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند 
جذب  راستای  در  را  گردشگری  جاذبه های  گفت: 
توریست خارجی با زبان بین المللی در شبکه های 
ارتباطی معرفی کنیم. مجیدی اظهار کرد: فرصت های 
گردشگری خراسان جنوبی باید زمینه ساز تولید ثروت، 
کارآفرینی، اشتغال و در نهایت توسعه جوامع محلی شود.

وی بیان کرد: دروضع تحریم و مشکالت اقتصادی 
بی شک صنعتی که می تواند بسیاری از کاستی های 
به  را جبران کند، صنعت گردشگری  اشتغال  حوزه 
است. مقاومتی  اقتصاد  مؤلفه های  از  یکی  عنوان 

مجیدی با اشاره به ضرورت بهره گیری از فرصت ایام 
نوروز برای رونق گردشگری و جذب توریست ادامه 
داد: صنعت گردشگری درون زا و برون نگر است و 
با یک سرمایه گذاری حداقلی در آن می توان بهره وری 
حداکثری را داشت. وی با بیان اینکه ثبت جهانی برخی 
از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی چون روستای 
خراشاد و قنات بلده فرصتی برای معرفی جاذبه های 
نباید  شد:  یادآور  است،  بین المللی  عرصه  در  استان 
از این فرصت ها به آسانی عبور کرد. وی گفت: هر 
چند امیدواریم روزی زبان فارسی به عنوان یک زبان 
مرجع بین المللی مطرح شود ولی امروزه برای معرفی 
جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی در شبکه های 
مختلف ارتباطی و شبکه های اجتماعی نیازمند آشنایی 

و استفاده از زبان بین المللی هستیم.

 دیدارمدیران کل مخابرات و زندان

دادرس مقدم- مدیر مخابرات منطقه استان با مدیر کل 
زندان ها دیدار و گفتگو کرد. عیدی زاده در این دیدار 
که روز گذشته با هدف افزایش تعامل و توسعه سطح 
همکاری دو دستگاه انجام شد، بیان کرد: با تقویت 
تعامالت سازمانی با اداره کل زندان ها در راستای حل 
مشکالت موجود اقدامات الزم را معمول خواهیم داشت. 
وی در ادامه وجود بسترهای الزم برای زیرساخت های 
مورد نیاز مخابراتی در زندان ها را با مشارکت و تعامل 
امکان پذیر دانست و اظهار امیدواری کرد: در راستای 
استفاده از طرح های مخابراتی و ارتباطی نوین مجاز 
در زندان ها اقدامات موثری صورت گیرد. وی همچنین 
اظهارکرد: با طرح ها و توسعه نوین مخابراتی در زمینه 
ارتباط هرچه بهتر و آسان تر مددجویان با خانواده ها  
خود زمینه های ارتباط  مناسب تری را مهیا خواهیم کرد.

»حسن پور« بر سکوی قهرمانی مسابقات 
دوچرخه کوهستان/ قابت پوالدمردان   

استان در مسابقات قهرمانی کشور

»حامد حسن پور« با گردن آویز طال در مشهد بر سکوی 
قهرمانی مسابقات رنکینگ دوچرخه کوهستان خراسان 
ارزنده  دوچرخه سوار  حسن پور  حامد  ایستاد.  رضوی 
از  این دوره  با کسب مدال طالی  قاین  شهرستان 
رقابت ها فاتح سکوی نخست شد. همچنین پوالدمردان 
خراسان جنوبی در رقابت های پاورلیفتینگ باشگاه های 
کشور هماورد برترین های ایران می شوند. مسابقات 
پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور 
از دیروز به میزبانی استان سیستان وبلوچستان در شهر 
زاهدان آغاز و بیش از ۵۰۰ پوالدمرد برتر کشور هماورد 

یکدیگر می شوند.

رقابت 135 تیم در مرحله
 شهرستانی مسابقات آماده

در  جنوبی  خراسان  سراسر  از  تیم   13۵ غالمی- 
مهارت  )المپیاد  آماده  مسابقات  شهرستانی  مرحله 
های امدادی دادرسان هالل احمر( شرکت کردند. 
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر  با بیان اینکه 
المپیاد مهارت های امدادی دادرسان هالل احمر در 
11 شهرستان استان برگزار شد، گفت: 4 هزار و 3۰۰ 
دانش آموز آموزش های طرح ملی دادرس را در سال 
تحصیلی 98-9۷ فرا گرفتند. موهبتی افزود: این طرح 
در راستای افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری 
مدارس در استان برگزار شد که در پایان 3۰8 نفر 
در قالب 22 تیم به مرحله استانی که اردیبهشت 98 

برگزار می شود، راه یافتند.

حضور 5۰ هزار همیار پلیس 
در طرح نوروزی استان 

هزار   ۵۰ باش  آماده  از  انتظامی  فرمانده  جانشین 
همیار پلیس در طرح نوروز 98 خبر داد و گفت: 2۰۰ 
ایام عید در تقاطع ها، معابر و  از این همیاران  نفر 
گشت های استان در کنار همکاران ما خواهند بود. به 
گزارش تسنیم،  سرهنگ دادگر در مراسم آماده باش 
نوروزی همیاران پلیس اظهار کرد: طرح همیاران 
پلیس به ایجاد نظام مسئولیت پذیری بین کودکان، 
نوجوانان و جوانان این سرزمین به عنوان آینده سازان 
اینکه  بیان  با  وی  می کند.  شایانی  کمک  کشور 
همیاران پلیس نقش به سزایی در کنترل تخلفات 
خودروهای مربوط به خانواده های خود دارند، افزود: 
بر اساس بررسی های انجام شده 86 درصد از والدین 
حوزه  در  خود  فرزندان  تذکرات  به  مثبت  واکنش 

رانندگی نشان می دهند.

توزیع 88 سبد غذایی بین نیازمندان شهرستان خوسف

صداوسیما -  88 سبد غذایی بین نیازمندان در شهرستان خوسف توزیع شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوسف گفت: ارزش این سبدهای غذایی ۷ 
میلیون و8۰۰ هزار تومان است که بین نیازمندان در روستاهای همند، فریز و گل و شهر خوسف توزیع شد. حجت االسالم الهی با بیان اینکه هر سبد 
غذایی شامل ۷ قلم کاال به ارزش 88 هزار و پانصد تومان است، گفت: این سبدها از عواید موقوفات و در جهت اجرای امینانه نیت واقف تهیه شده است.

گروه خبر- رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 
جنوبی،  خراسان  استاندار  همراهی  با  گذشته 
فرماندار بیرجند، نمایندگان مردم در مجلس و 
جمعی از مسئوالن اولین برنامه دومین روز سفرش 
را با زیارت قبور مطهر شهدا در مرکز استان آغاز 
کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه این 
آیین در گفت و گوی صمیمی با یکی از اهالی 
خراسان جنوبی گفت: مشکل جرائم مشمول سود 
تسهیالت بانک کشاورزی در همه استان ها وجود 

دارد که تا پایان هفته جاری پیگیری خواهد شد. 

احداث ۱۰هزار واحدمسکونی محرومان 
درخراسان جنوبی تا پایان سال آینده

طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد 
از  دیگر  جمعی  و  اسالمی  انقالب  مسکن 
مسئوالن استانی و کشوری احداث 1۰ هزار 
استان  روستاهای  محرومان  مسکن  واحد 
کلنگ زنی شد.این پروژه با اعتباری بیش از 
۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شده است. از 
این میزان پنج هزار واحد مسکونی از طریق 
کمیته امداد امام )ه( و پنج هزار واحد مسکونی 
از طریق اعتبارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

برای محرومان احداث می شود. 
معاون رئیس جمهور در حاشیه این مراسم ابراز 

امیدواری کرد ظرف مدت یک سال احداث 1۰ 
هزار واحد مسکن روستایی خراسان جنوبی به 
اتمام برسد. محمدباقر نوبخت  همچنین بیان 
کرد: برای بهره برداری بهتر از یک پروژه و 
تأمین  مالی،  پشتیبانی  عامل های  موقع  به 

است. دخیل  پروژه  اجرای  مدیریت  و  اعتبار 
اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  رئیس سازمان 
خوشبختانه اعتبار مالی این مساکن برای افراد 
نیازمند تأمین شده است، افزود: در این زمینه 

پرداخت هایی هم انجام شده است. 
دستگاه های  اقدامات  به  اشاره  با  نوبخت 
اظهار  پروژه  موقع  به  ساخت  برای  اجرایی 

واحد  هزار   1۰ این  مجری  دستگاه  کرد: 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مسکونی، 
است. داده  نشان  را  خود  توانایی  که  بوده 
معاون رئیس جمهور گفت: بنیاد مسکن ظرف 
مدت یک سال واحدهای مسکونی کرمانشاه را 

به اتمام رساند و این مسئولیت را به خوبی به 
انجام داد. وی با بیان اینکه تا جایی که منابع 
اجازه دهد و تأمین باشد، دستگاه های اجرایی پای 
کار هستند، افزود: بخشی از احداث واحدهای 
مسکن محرومان روستایی را در کرمان، بخشی 
در سیستان و بلوچستان و بخشی در خراسان را 

جنوبی آغاز کرده ایم.

اختصاص اعتبار ویژه برای اجرای 
زیرساخت ها در خراسان جنوبی

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه 
ریزی ویژه برای چند استان در برنامه ششم توسعه 
گفت: خراسان جنوبی یکی از این استان هاست 

 که اعتبار مناسبی برای زیرساخت ها می گیرد.
وی بیان کرد: غیر از برنامه های پیش بینی شده 
در برنامه ششم توسعه، برای چند استان به طور 

ویژه برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: در استان های هدف با تخصیص 
به  مالحظه ای  قابل  انرژی  مناسب،  اعتبارات 
زیرساخت ها داده می شود و خراسان جنوبی یکی 

از این استان ها است.نوبخت با بیان اینکه برنامه 
توسعه خراسان جنوبی دو بخش است، افزود: در 
یکی از این بخش ها در شورای برنامه ریزی 
استان به تفصیل بررسی می شود که اعتبارات 

ویژه ای گذاشته خواهد شد.

۳۰ هزار واحد مسکونی روستایی
 کمبود داریم

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم گفت: 
واحد  هزار   38 گذشته  در  اینکه  رغم  علی 
مسکونی روستایی احداث کردیم اما 3۰ هزار 
واحد کمبود داریم. تابش با بیان اینکه خانه های 
روستایی و خشت و گلی در اوج فرسودگی قرار 
دارند، افزود: این موضوع در خراسان جنوبی هم 
به چشم می خورد که امید است با عنایت خدا 
و کمک مردم ساخت 1۰ هزار واحد مسکونی 
در استان را به اتمام برسانیم. وی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی سومین استانی است که احداث 
واحدهای مسکن روستایی کلنگ زنی می شود، 
ادامه داد: احداث این واحدها طی سال آینده در 

چند استان دیگر کلنگ زنی خواهد شد.
همچنین روز گذشته در مراسمی با حضور رئیس 
سازمان برنامه و بودجه،  رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی 
طرح هادی روستای افکشت بیرجند افتتاح شد. 

حسینی- بعد از ظهر دیروز شورای توسعه و برنامه 
ریزی استان با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

معتمدیان استاندار خراسان جنوبی با بیان این که 
گزارش کاملی از ظرفیت ها، نقاط قوت ، ضعف و 
مشکالت استان همچون جاده، راه آهن، فرودگاه 
و کمبود آب به نوبخت ارائه شده است ادامه داد: 
طی 3 ماه گذشته دستورات ویژه ای برای کارگروه 
ها صادر شد که ماحصل آن تصویب سند توسعه 
ای میان مدت خراسان جنوبی بود. معتمدیان 
ضمن تشکر از نگاه ویژه رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به خراسان جنوبی عنوان کرد: آقای نوبخت 
رکوردشکنی کردند زیرا تاکنون در هیچ سفری به 

استان این اندازه اعتبار تخصیص داده نشده بود!

سرانه دانشجویان خراسان جنوبی
 پایین تر از میانگین کشوری

به قدمت  نیز  بیرجند  خامسان رئیس دانشگاه 
فرهنگ و آموزش در استان اشاره کرد و گفت: 
نفره  هزار  جمعیت 1۵  که  است  تاسف  باعث 
دانشجویان امروز به 11 هزار نفر رسیده است 
در حالی که نیروی انسانی موثر در تامین امنیت 
و توسعه پایدار است. وی با انتقاد از پایین بودن 
سرانه دانشجویان خراسان جنوبی نسبت به استان 
های دیگر و حتی میانگین کشوری تصریح کرد: 
شهرهایی همچون زابل ، زاهدان مشهد و ... 13 
تا 14 میلیون به باال سرانه دارند و میانگین 12 
میلیون و ۷۰۰ است اما سرانه خراسان جنوبی 
سرجمع به 1۰ میلیون تومان می رسد! اگر می 
خواهید به آموزش عالی در استان کمک کنید 

سرانه را حداقل به میانگین نزدیک کنید.

خراسان جنوبی بدون ردیف ملی
برای آبرسانی

امامی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  هم با بیان 
این که بیش از سه چهارم استان درگیر خشکسالی 
شدید است، اضافه کرد:  بالغ بر 4۰۰ روستای استان 
با تانکر آبرسانی می شوند. وی با تاکید بر این که 
چالش اساسی در حوزه آب استان این است که از 
ابتدای تاسیس خراسان جنوبی هیچ ردیف ملی 
برای آبرسانی به استان درنظر گرفته نشده است، 
ادامه داد: چالش دیگر ما تعرفه بسیار پایین آب 
شرب می باشد که خواستار توجه ویژه سازمان 

برنامه و بودجه کشور در این موارد هستیم.

در پرداخت 6۰ میلیارد تومان مطالبات 
پیمانکاران استان کمک کنید

جعفری مدیر کل راه و شهرسازی نیز به پروژه 
جاده میل ۷8 ماهیرود به فراه افغانستان با 12۰ 
کیلومتر مسافت اشاره کرد و یادآورشد: 64 کیلومتر 
توسط ایران احداث و آسفالت شده و 34 کیلومتر 
آن زیرسازی شده است. اعتبار ابالغی برای این 
پروژه 9 میلیارد تومان بود که 3 میلیارد آن در سال 
9۷ تخصیص یافت، به طور کلی 1۵۰ میلیارد 
تومان برای تکمیل آن نیاز است. به گفته وی با 
وجود اهمیت این پروژه، در اعتبارات سال 98 هیچ 

ردیفی دیده نشده است!

وی با اشاره به روند پر پیچ و خم انتخاب سرمایه 
گذار برای تکمیل باند دوم جاده بیرجند - قائن از 
ورود و خروج پی در پی بانک ها به این پروژه 
خبر داد و گفت: سرانجام با بانک مسکن  برای۵۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری به توافق رسیدیم.  
مدیر کل راه و شهرسازی با بیان این که وضع 
نگهداری 3۰ درصد از راه های استان بحرانی  
است خاطرنشان کرد: میزان مطالبات پیمانکاران  
از شما تقاضا داریم  6۰ میلیارد تومان است و 
در پرداخت 1۰۰ درصدی این مطالبات کمک 
کنید. جعفری خاطرنشان کرد: با توجه به این که 

یک قطعه از راه آهن شرق کشور در سیستان و 
بلوچستان شروع شده و قطعه دیگر در خراسان 
رضوی، قول داده شده تا قطعه از سمت قائن تا 

اردیبهشت 98 به مناقصه برود.

مشوق های کشاورزی
برای جذب سرمایه گذار

قوسی مدیر کل جهاد کشاورزی هم به ظرفیت 
های خراسان جنوبی در این حوزه اشاره کرد و 
خطاب به نوبخت گفت:  انتظار داریم در احیا و 
مرمت قنوات  و تخصیص اعتبار برای انتقال آب 
با لوله و اجرای سیستم های نو آبیاری و مدیریت 
مصرف در مزارع کمک کنید. وی با بیان این که 
به کمک اعتبارات فعلی فقط 1۵ درصد از سطح 
زیر کشت استان دارای سیستم آبیاری نوین است، 
برسد،  درصد  به 3۰  باید  رقم  این  کرد:   اضافه 
همچنین مشوق هایی برای کشاورزی لحاظ شود 
تا سرمایه گذاران بیشتری به خراسان جنوبی بیایند.

۳ هزار و ۱54 کالس درس
از بخاری کاربراتوری استفاده می کنند

بیکی مدیر کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس 
استان،نیز با بیان این که با وضع فعلی ساالنه 14۰ 
میلیارد تومان پول برای نگهداشت سرانه آموزشی 
نیاز دارد ادامه داد: یعنی 3 برابر مبلغی که االن به 
ما تخصیص می دهید. وی با اشاره به این که 
3 هزار و 1۵4 کالس درس از بخاری کاربوراتی 
استفاده می کنند، بیان کرد: 6۰ میلیارد تومان در 
این زمینه اعتبار نیاز داریم، همچنین نگهداری از 
مدارس اعتبار نقدی می خواهد. خطیب، مجری 
سند آمایش استان نیز ضمن ارائه گزارشی از این 
سند عنوان کرد: کمک کنید تا این سند به مرحله 
اجرا دربیاید و به صورت مجموعه ای کتابخانه ای 
و دکوری نباشد. وی همچنین خواستار ردیف 
بودجه برای گروه های پژوهشی همچون زمین 

شناسی، زعفران، افغانستان شناسی و ... شد.

اهمیت فرامنطقه ای راه آهن شرق با
هیچ راه آهنی در کشور قابل قیاس نیست
بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی  االسالم  حجت 
خوسف و درمیان نیز به بیان مطالبی در باره استان 
پرداخت. وی به وضع نامناسب اقتصادی مردم 
اشاره کرد و گفت: درخواست دارم تا تمام استان را 
غیر برخوردار ببینید. وی با تاکید بر این که در زمینه 
زیرساخت های جاده ای ، استان وضع مطلوبی 
ندارد، اضافه کرد: در جاده بیرجند - قائن تاکنون 
تصادف های متعدد با تعداد کشته های بسیاری رخ 
داده است ، این مسیر 9۰ کیلومتر بیشتر نیست و 

خواهشمندیم قبل از سال 3۰ میلیارد تومان نقدی 
تخصیص بدهید تا سریع تر پیمانکاران ساخت و 
ساز را شروع کنند. وی با تاکید بر این که اهمیت 
فرامنطقه ای و منطقه ای راه آهن شرق با هیچ 
راه آهنی در کشور قابل قیاس نیست ادامه داد: در 
جلسه ای ۵ راه آهن اصلی کشور را مطرح کردند 
که هیچ کدام به این منطقه نمی رسید و در غرب، 
شمال غرب یا مرکز کشور بود. این منطقه را 
کسی اولویت نمی بیند ، شفاف سازی کنید این 
کارشناسان چه کسانی بودند که این گونه راه آهن 

های مهم کشور را انتخاب کردند؟

مراعات تان را کردم!
عبادی با بیان این که خراسان جنوبی معادن غنی 
دارد که بدون راه آهن فعال نخواهند شد، ادامه 
داد: هنگام برنامه ریزی اعتباراتی که به این استان 
اختصاص می دهید به قدری پایین است که نمی 
دانیم با مشکالت چه کنیم؟ وی خواستار افزایش 
بودجه آموزش و پرورش برای توسعه فرهنگ نیز 
شد. نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در 
پایان سخنانش با خنده خطاب به نوبخت عنوان 
کرد: حال که مهمان ما هستید و خودمان دعوت 
تان کردیم و هم این که مودب و بزرگوارید و چند 
هزار میلیارد هم اعتبار تخصیص دادید، مراعات 

تان را کردم!

از مردم خراسان جنوبی عذرخواهی می کنم
امینی معاون برنامه ریزی وزارت راه نیز که در این 
سفر همراه نوبخت بود، عنوان کرد: تنها راه توسعه 
 استان، تجارت و ارائه خدمات در این منطقه است ، 
در کنار آن صنعت و کشاورزی اهرم هایی برای 
پایداری آن هستند. وی با اشاره به این که برای این 
 کار نیاز به تعامالت سازنده با افغانستان هستیم ، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا جاده ماهیرود- 
فراه اهمیت بسیار دارد، شما بعد از ۵ سال وقفه 
در سال 93 اعتبار برای این پروژه تخصیص دادید 

که امیدواریم در سال 98 هم این اتفاق رخ دهد تا 
مابقی مسیر تکمیل شود.

با تاکید بر این که استان هایی همچون  وی 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان عالوه 
بر اعتبار برای توسعه راه ها، نیاز به اعتبار برای 
نگهداری از زیرساخت ها هم دارد، یادآور شد: در 
همین راستا به این استان عنایت ویژه ای داشته 
باشید. امینی با اشاره به این که کار در محور بیرجند 
- قائن با 4۰ میلیارد بدهی سخت است، اضافه 
کرد: کمک کنید تا کار تسریع شود ما نیز از طریق 

بانک مسکن اعتبار می گذاریم.

وی از راه اندازی کنسرسیوم برای راه آهن بیرجند 
به یونسی خبر داد و افزود: این موضوع حدود 3۵۰ 
میلیارد دالر اعتبار می خواهد تا به سرانجام برسد. 
پیش نویس مصوبه را به جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور ارائه دادیم، نمونه آن در خراسان 
شمالی پیاده شده است، امیدواریم با موافقت شما 

کلنگ اجرایی این قطعه نیز بر زمین بخورد.
معاون برنامه ریزی وزارت راه در پایان سخنانش 
عنوان کرد: از همه مردم خراسان جنوبی بابت 
قولی که دادم که این 3۵ کیلومتر محور بیرجند - 
قائن تا تیرماه به بهره برداری می رسد، عذرخواهی 
می کنم، امیدواریم با کمک آقای نوبخت سریع تر 

این قطعه نیز به بهره برداری برسد.

آیا واقعا سهم مردم استان این است؟ 
نوبت به سخنرانی آقای نوبخت که رسید قرائی 
رئیس شورای استان از میان جمعیت نشسته در 
سالن برخاست و با اشاره به تصادفات در جاده قائن 
- بیرجند گفت: آقای نوبخت شما همچون پدری 
برای هر استان هستید و اکنون 31 فرزند دارید، آن 
ها را همانند هم ببینید. آیا واقعا سهم مردم استان 

خراسان جنوبی این است؟ 

تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی
ظرف یک سال

نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور نیز پس از شنیدن اظهارات 
حاضران در جلسه عنوان کرد: برای 2 تا 3 سال 
آینده این استان برنامه توسعه ای دیده ایم و امروز 
با 3 برنامه به میان شما آمده ام. وی برنامه اول خود 
را زیرساخت های استان دانست و گفت: زیرساخت 
های خراسان جنوبی متناسب با ظرفیت های این 
استان نیست در همین راستا 94۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای زیرساخت ها مشخص کردیم.
وی با تاکید بر این که این رقم اعتبار با توجه به 
وضع فعلی و محدودیت اعتباری کشور خصوصا 

نسبت به 3۰ فرزند دیگر! قابل توجه است، ادامه 
داد: برای اشتغال جوانان خراسان جنوبی نیز بیش 
از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

به گفته وی از طرف خراسان جنوبی برای امور 
ارزی 2۰۰ میلیون دالر از محل صندوق توسعه 
ملی مطالبه شده است و چون خود من رئیس این 
صندوق هستم می توانم مبلغ را بدهم تا کار توسعه 
میان مدت استان از همین سال 9۷ شروع شود 
ولی تایید توجیه اقتصادی داشتن طرح ها در اختیار 
من نیست. از استاندار تقاضا  می کنم این طرح ها 
را مدیریت کرده و برای تایید توجیه آن به تهران 
بیاورد ، من نیز به عنوان رابط شما کمک می کنم 

تا از صندوق توسعه ملی پول دریافت کند.
معاون رئیس جمهور همچنین از انعقاد تفاهم نامه 
با بنیاد مسکن و رئیس کمیته امداد برای تامین 1۰ 
هزار واحد مسکونی برای افراد کم درآمد استان 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این مساکن تا دهه 
فجر سال 98 آماده شود وگرنه تا اسفند و ظرف 

یک سال به بهره برداری برسد.

سرجمع 2۰ پروژه است
که بر شما و استان مبارک باد!

نوبخت خاطرنشان کرد: اگرچه تامین این اعتبارت 
برابر شما  در  را  اما خود  است  ما سخت  برای 
مسئول دانسته و ریال به ریال اعتبارات را برای 
توسعه استان تخصیص خواهم داد. وی در ادامه از 
پیش بینی 6۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های 
آموزش و پرورش، 32 میلیارد تومان برای فرهنگ 
و گردشگری، 1۰ میلیارد تومان برای ورزش، 11۵ 
میلیارد تومان برای عمران شهر و روستا، ۵6۰ 
میلیارد تومان برای حمل و نقل، 43 میلیارد تومان 
برای کشاورزی و 12۰ میلیارد تومان برای منابع 
آب، سخن گفت و عنوان کرد: سرجمع 2۰ پروژه 

است که بر شما و استان مبارک باد!

 کوچ از مرز استان به قزوین!
البته این جلسه نیز خالی از حواشی نبود. پس از 
اتمام صحبت ها، نوبخت برای انعقاد تفاهم نامه 
با رئیس بنیاد مسکن بلند شد که امیرحسنخانی 
نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه 
اعالم کرد: اعتباراتی که دادید خوب است اما ما 
را با سایر نقاط کشور هم مقایسه کنید! خراسان 
جنوبی هیچ ردیف ملی در بودجه ندارد برای همین 
وضعمان خراب است! فالحتی نماینده مردم قائن 
و زیرکوه نیز تقاضا کرد: فرهنگیان استان نگران 
مطالبات شان هستند لطفا رسیدگی کنید. همچنین 
سبد حمایتی خانوار به بسیاری از روستاییان خراسان 
جنوبی تعلق نگرفته است و یارانه خیلی از خانواده 
ها که وضع مالی خوبی ندارند پرداخت نمی شود. 
لطفا جشنواره ملی زعفران را هم تصویب کنید. 
افضلی نماینده نهبندان و سربیشه هم عنوان کرد: 
همانطور که در کشور، خراسان جنوبی محروم 
است در استان هم نهبندان و سربیشه محروم 
هستند! 1۰ درصد جمعیت استان عشایر هستند 
و کسی توجه نکند مهاجرت می کنند همان طور 
که اکنون 12۰ نفر از 12 کیلومتری مرز استان به 

دشت های قزوین کوچ کرده اند!

اخبار کوتاه

خبر ویژه

*مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت : قاچاقچی 
موتورسیکلت های سنگین در فردوس به 8۰ میلیون 

تومان جزای نقدی محکوم شد.
*مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: اطالعات 3 هزار و 
۵94 منطقه تبلیغی استان در سامانه ملی اطلس ثبت شد.

*به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی، 11هزار تن 
محصوالت گلخانه ای از آغاز سال تا کنون تولید شده که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش دارد.

*مسابقات دومینو در دو بخش پسران و دختران ویژه 
مدارس فنی و هنرستان های قائن برگزار شد.

*مدیرعامل خیریه امام زمان) عج(   فردوس گفت: 3۵۰ 
 سبدغذایی عیدانه همزمان با والدت باسعادت امام علی 
) ع( و عید نوروز بین نیازمندان فردوس توزیع می شود.

*مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان گفت: 2۵۰ 
هزار اصله نهال تولیدی نهالستان منابع طبیعی این 
شهرستان به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 

در استان خراسان جنوبی توزیع شده است.
*مدیرکل کمیته امداد گفت: مجموع کمک های جمع 
آوری شده در جشن نیکوکاری تا روز 18 اسفند چهار 

میلیارد و 9۰6 میلیون تومان بوده است.
* 41 هزار و 823  راس دام علیه بیماری آنتروتوکسمی 

در شهرستان سربیشه ایمن شدند.
* مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: 
راهداران خراسان جنوبی با تدارکات الزم آماده استقبال 

از مسافران نوروزی شده اند.
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مرهم هزار میلیاردی مرد بودجه ای کشور 
برای دردهای خراسان جنوبی

نوبخت جبران کرد 
کاوش-سال 93 بود که معاون رئیس جمهور سفری 
نصفه روزه به بیرجند داشت رهاورد  این سفر مصوبات 
و وعده هایی بود که رنگ تحقق نگرفت. همان زمان 
یکی از رسانه های محلی استان در سفر نصف روزه 
نوبخت به خراسان جنوبی در قالب کتابچه ای مشکالت 
و مطالبات مردم خراسان جنوبی را تقدیم  وی کرد تا 
در تهران هرگاه که وقت کند با خواندن آن یاد مردم 
محروم استان بیفتد. کتابچه ای که اینگونه شروع 
می شد: خراسان جنوبی استانی است که تازه جشن تولد 
1۰ سالگی خود را جشن گرفته است هر چند این جشن  
به معنای کنار رفتن پرده محرومیت از پهنه این استان 
نیست. قول های معاون رئیس جمهور  در سال 93 
در حالی که شش ماه تا پایان سال باقی نمانده بود از 
همان ابتدا امری نشدنی به نظر می رسید که محقق 
هم نشد. همین بهانه ای بود که رسانه های خراسان 
جنوبی از وعده های تو خالی نوبخت تیتر بزنند. بنا 
برشنیده ها  از 2۰۷ میلیارد و 148 میلیون تومان اعتبار 
مصوب برای خراسان جنوبی از سفر اول نوبخت، فقط 
8 میلیارد تومان به استان رسید. بعد از آن و در چهار 
سال گذشته خراسان جنوبی همواره مورد بی مهری 
مسئوالن قرار گرفته، در این مدت و پس از سفر هر 
مسئولی امیدهایی در دل مردم زنده شد که متاسفانه 

پس از مدت کوتاهی به یأس تبدیل گردید. 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
شامگاه دوشنبه 9۷/12/2۰ با هیئتی از مدیران عالی 
سازمان برنامه و بودجه دوباره به استان سفر کرد تا 
سالم گرم رئیس جمهور را به مردم شریف استان  
برساند. وی در مصاحبه ای در ابتدای ورود به بیرجند  
از اختصاص هزار و 2۵۰ میلیارد تومان طی دو سال 
برای توسعه استان خبر داد که به نظر می رسد این بار 
آقای نوبخت پس از چهار سال انتقادات فراوان به عدم 
تحقق وعده های پیشین برای جبران مافات قدم پیش 
گذاشته است که امید می رود با این سفر گره مشکالت 
توسعه استان باز شده و مردم هرچه سریعتر شاهد 
محقق شدن وعده های رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در خراسان جنوبی باشند. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
ن قالَها و إن لَم یَعَمل بِها یِّبََة مِمَّ ُخُذوا الَكلَِمَة الطَّ

سخن نیک را از گوینده آن برگیرید، اگر چه به آن عمل نكند.
)تحف العقول ، ص 2۹1(

جلسه اختتامیه جشنواره رویش و حرکت دانشگاه صنعتی 
بیرجند ساعت 20 روز دوشنبه 97/12/20 در تاالر شهید 
چمران این دانشگاه با مشارکت پرشور و فعال دانشجویان 
و با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونت فرهنگی و 
اجتماعی و جمعی از اساتید این دانشگاه برگزار گردید.
مهندس مهدی سبزه کار مدیر برنامه ریزی فرهنگی  و 
اجتماعی   دانشگاه و دبیر این جشنواره گزارش مختصری 
از روند اجرایی جشنواره  ارائه و نتایج ارزیابی وداوری انجام 
شده را به شرح ذیل اعالم کرد. در بخش رویش مربوط 
به کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی، دینی و مذهبی 
کانون محیط زیست به عنوان غرفه برتر و کانون محبان 
الرضا علیه السالم به عنوان کانون برتر شناخته شدند. 
همچنین در بخش ایده برتر کانون رنگین مهر با ارائه ایده 
دیوار مهربانی حائز رتبه برتر شد. در بخش چهره های 
موفق کانونی نیز آقای امین سرابی از کانون هنرهای زیبا و 
آقای حسن سلمانیان از کانون هالل احمر انتخاب گردیدند.
در بخش حرکت مربوط به انجمن های علمی دانشجویی 
انجمن  و  برتر  غرفه  عنوان  به  معدن  علمی  انجمن 

علمی مکانیک به عنوان انجمن برتر شناخته شدند.
همچنین در بخش رقابتی در حوزه پژوهشی انجمن 
علمی هوا فضا با ارائه پهپاد بدون سکان و انجمن علمی 
برتر شدند.  رتبه  حائز  کاتاماران  ارائه شناور  با  رباتیک 
همچنین در بخش آموزشی، طرح ملی کارا از انجمن 
علمی مهندسی معدن حائز رتبه برتر شد .در بخش 
ها  کالجی  دانشجویی  گروه  نیز  دیجیتال  محتوای 
در  گردیدند.  برتر  رتبه  حائز  ها  کالجی  طرح  ارائه  با 
بخش مسابقه نیز انجمن علمی مکانیک در مسابقه 
نجات تخم مرغ به عنوان مقام اول شناخته شد.الزم 
دبیران  و  داوران  از  مراسم  این  در  است،  یادآوری  به 
محتوایی و اجرایی رویش و حرکت نیز تقدیر به عمل 
آمد. جشنواره رویش و حرکت دانشگاه صنعتی بیرجند 
27 آذر ماه 97 با حضور بیش از ۳0 غرفه در سالن 
ورزشی تختی این دانشگاه برگزار گردید. همزمان در 
این جلسه از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی سرکار 
خانم دکتر راضیه خوشحال، آقای دکتر ایمان منصوری 
و آقای دکتر اسماعیل هداوندی نیز تقدیر به عمل آمد.

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند:

جشنواره رویش و حرکت درون دانشگاهی 
دانشگاه صنعتی با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد

عکس: سبزه کار

کل نفس ذائقه الموت
خاندان معزز و نیکوکار

 شیبانی، سریع السیر و اکبرپور
با کمال تأسف ضایعه درگذشت انسانی واال و نیک اندیش

پروفسـور کامـران نوابـی 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم

 علو درجات الهی را مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

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

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

 آرزوی ما اعتماد شماست
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